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Strašák, hrozba či prostě jenom „jiná“ paliva?
Váţení spoluobčané, v poslední
době se média zabývají „nebezpečnými toxickými odpady“,
které se přiváţejí z Ostravy do
severních Čech a které údajně
ohrozí zdraví obyvatel i ţivotní
prostředí! V souvislosti s tím se
vyskytuje mnoho nepřesností,
někdy i polopravd či mýtů, které
mohou u řady z vás vyvolat zákonitě mnohé otázky či obavy.
V první řadě - cementárna není
spalovna a není v ní rozhodně
moţné pálit cokoliv! Je to závod na
výrobu cementu. A jeho technologické zařízení – cementářská rotační pec - je zároveň ideálním zařízením k energetickému vyuţívání
spalitelných odpadů podle předem
přesně daných pravidel. Při teplotě
plamene 2 100 °C a při zdrţení
hořícího paliva v aţ 15 m dlouhém plameni několik sekund dojde
k dokonalému a bezezbytkovému
spálení všech organických látek.
Spalitelný odpad, který lze při
výrobě slinku energeticky vyuţít, se
tak stává alternativou k ušlechtilým, nenahraditelným palivům jako

je uhlí nebo plyn. Při spalování
v cementárnách rovněţ nevzniká
ţádný další odpad, např. škvára
nebo popel. Ten se stává součástí
slinku a nahrazuje tak část suroviny. Odpadá tedy nutnost dále
s ním cokoliv udělat.
Jedním z typů paliv, které jsou
pro cementárnu vhodné, jsou
odpady ze starých ekologických
zátěţí. Ty vznikaly především při
zpracování ropy anebo uhlí. Jedním z nejekologičtějších a nejšetr-

nějších způsobů odstranění těchto
materiálů je právě jejich spálení
v cementárnách. Cementárny jsou
jiţ řadu let součástí řešení odstranění těchto starých ekologických
zátěţí. Naše společnost se mimo
jiné podílela na likvidaci ropných
lagun v Koramu Kolín, Paramu
Pardubice a Unipetrol Livínov.

Energetické vyuţívání odpadů
spoluspalováním je upraveno řadou přísných evropských a českých
norem, především zákonem o
Integrované prevenci a omezování
znečištění, tzv. IPPC.
Krajský úřad po mnoha, 18 měsíců trvajících analýzách, velmi přísných spalovacích zkouškách a
měřeních naší společnosti toto
Integrované povolení k provozu
v roce 2007 vydal. Toto povolení
m.j. stanoví, za jakých podmínek
smíme jednotlivé odpady energeticky vyuţívat, tedy spoluspalovat.
Cementárna kontinuálně měří
předepsané ukazatele a Krajský
úřad i Česká inspekce ţivotního
prostředí pravidelně a velmi přísně
výkazy
kontrolují.
Minimálně
2 x ročně je k nám posílána nezávislá akreditovaná laboratoř, pověřená Krajským úřadem k provádění
kontrolních měření emisí.
Můţeme prokázat, ţe nepřekračujeme zákonem dané limity emisí.
A nyní co se týká aktuálně zmiňovaného paliva Geobal 4.
>>> Pokračování na straně 4

Omezení dopravy u Lovochemie končí dřív
Vedoucí
realizace
projektu
„Protipovodňová opatření lovosické průmyslové zóny“ Pavel
Komsa podal 14. října následující
informaci, kterou v aktualizované verzi veřejnosti Lovosický
dnešek předkládá.
Zejména motoristé netrpělivě
očekávají, kdy se situace ve zmíněném úseku vrátí tzv. k normálu.
Práce probíhaly dle stanoveného
harmonogramu, či lépe řečeno
v mírném předstihu. Termín dokončení byl dopředu zpracovaným
harmonogramem stanoven na
15. listopad 2011. Dne 26. září byla
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dokončena
první polovina
základového
prahu mostku
přes Modlu pro
mobilní bariéru
a doprava byla
převedena do
druhé poloviny
šířky komunikace. Na akci pracovalo dle situace 5 – 10 pracovníků vybavených potřebnou technikou. Konečný termín a tedy zrušení dopravní-

ho omezení byl nakonec posunut
na 30. října 2011.
(jv, foto: hv)

Sport
Velký úspěch malých
fotbalistů Lovosic
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
dnes a denně naráţím v Lovosicích na
téma
číţkovické
cementárny a jejího
sp al ová n í
ka lů
z moravskoslezských
dolů. A není se co divit. Uţ tak je
naše město a okolí zatíţeno dopady na ţivotní prostředí, ţe kaţdá
další taková informace vzbuzuje
v lidech obavy. Úkolem mým a
vedení města je minimalizovat
rizika a poskytnout našim občanům pravdivé informace.
V posledních týdnech jsem se
tomuto tématu intenzivně věnovala. Jednala jsem ve společnosti
Lafarge s cílem získat co nejpřesnější informace. Jako město chceme na internetových stránkách
zveřejňovat výsledky kontrolních
měření a sledovat, zda jsou dodrţovány zákonné hodnoty znečištění. Osobně jsem poţádala Státní
inspekci ţivotního prostředí o
sdělení výsledků kontrol za poslední dva roky. Odbor ţivotního prostředí Krajského úřadu v Ústí nad
Labem jsem vyzvala, aby zveřejnil
celý schvalovací postup, který
předcházel vydání povolení.
Zástupci společnosti přislíbili
informovat občany Lovosic na
nadcházejícím jednání zastupitelstva města, které se uskuteční
3. listopadu. Dále budeme společně s vedením města a odborem
ţivotního prostředí tuto kauzu
sledovat. Fakta o spalování kalů
obsahuje také toto vydání lovosického zpravodaje.
Přeji všem příjemné proţití podzimních dnů.
Lenka Lízlová - starostka

www.meulovo.cz
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Starostové z Lovosicka se setkali
na Zámečku
Lovosická starostka Bc. Lenka
Lízlová pozvala na společné
setkání starosty obcí z Lovosicka. Stalo se tak na sále restaurantu Zámeček.
V úvodu všechny seznámil se
současným stavem dostavby dálnice D8 Pavel Lány, jenţ je pověřen dozorem stavby od Ředitelství
silnic a dálnic ČR. „Stále chybí
udělit 86 stavebních povolení, jde
bohuţel stále o proces plný připomínek. Pokud vše půjde podle
plánu, do konce roku bychom měli
po D8 jezdit aţ k Bílince,“ uvedl
Lány.
Poté dostal slovo Miroslav Cink,
majitel areálu Marina Labe, jenţ
přítomné seznámil s dalším vývojem svého projektu lanovky od
píšťanského jezera na Lovoš. Představil dvě moţné trasy (s mezista-

nicí a bez) s tím, ţe spolupracuje
s brněnským architektem Chlupem, který mimo jiné připravil
projekt obchodního centra v Ústí
nad Labem včetně lanovky na
Větruši. „Vše je ovšem ještě hudba
budoucnosti,“ uvedl Cink.
Setkání se zúčastnily téměř dvě
desítky starostů, kteří v závěrečném „kolečku“ sdělili svým
kolegům, co momentálně ve svých
obcích plánují či dokončili. Většina
z nich se zabývá územními plány a
trápí je zejména nedostatek finančních prostředků na opravy.
„My máme všechno hotové,“ pobavil přítomné Karel Krejza, starosta Siřejovic. Vzápětí však jiţ
s váţným tónem doplnil, ţe se
zabývá zejména obchvatem, který
by obyvatelům obce značně ulevil.
(tuc)

Svatováclavská mše v Lovosicích
Den státního svátku zahájila v
Lovosicích slavnostní mše svatá
k oslavě českého a lovosického
patrona sv. Václava. O jeho ţivotě a svatosti vyprávěl kanovník a
probošt svatoštěpánské kapituly
v Litoměřicích J. M. Jiří Hladík
O. Cr.
Zmínil se o Václavově vzdělání na
Budči a Levém Hradci, o jeho
umění státnickém i o jeho mučednické smrti. Během celé mše
svaté zpíval chrámový sbor sloţený z lovosických a
litoměřických
zpěváků
pod
vedením sbormistra Jiřího Hälbiga
s
doprovodem
varhaníka Jaroslava Puldy. Nako-

nec mše svaté zazněl svatováclavský chorál.
V průběhu mše P. Józef Szeliga,
kanovník a děkan litoměřický
oznámil přítomným, ţe farní vikář
R. D. Roman Karol Depa byl
15. září jmenován administrátorem
Římskokatolické farnosti Lovosice,
Milešov, Velemín a Prackovice nad
Labem.

Cena za dopravní řešení

Nadace Partnerství ocenila dopravní řešení v českých městech.
Ceny byly vyhlášeny 22. září
v Napajedlech. Lovosice zde
získaly cenu ministra dopravy a
titul Bezpečná obec s finanční
prémií 50 000 Kč za projekt
„Revitalizace průtahu městem“
v ulicích Osvoboditelů, 8. května,
Kostelní a Terezínská. Projekt byl
přihlášen do 10. ročníku soutěţe
Cesty městy, ve které se hodnotí
dopravní řešení ve městě.
V soutěţi se hodnotilo nejen
řešení jízdy motorových vozidel,
ale i pohyb chodců, parkování a
zásobování. Zklidnění dopravy v

našem městě bylo řešeno zejména zúţením jízdních pruhů, rozšířením chodníků a vymezením
parkovacích míst. Pro danou
dispozici ulic nešlo v projektu
realizovat zvláštní pruhy pro
cyklisty.
Zástupci Lovosic, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy
města Ing. Martin Dlouhý a tajemník MěÚ Ing. Jan Landa, představili v prezentaci celý projekt
včetně fotodokumentace. Ocenění převzali od náměstka ministra
dopravy Ing. Ivo Vykydala.
(hv, foto: archiv Nadace Partnerství)

(hz, foto: Jaroslav Veselka)

Mozaika v parlamentu i v sadu
O tom, ţe aktivity Mateřského
a rodinného centra Mozaika uţ
přesáhly hranice Lovosic, svědčí
vystoupení Mgr. Heleny Mourečkové v Parlamentu ČR.
V pondělí 3. října vystoupila
s prezentací týkající se pomoci
pěstounským rodinám na semináři „Komunitní práce a péče o
ohroţené děti“.
„Ve svém příspěvku jsem se věnovala zejména příkladům z praxe
a konkrétním, jiţ realizovaným
příkladům pomoci,“ doplnila Hele-
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na Mourečková informaci o svém
vystoupení. Projekt, jehoţ je seminář součástí, zastřešuje Unie center
ve spolupráci s poslankyní Parla-

mentu ČR Mgr.
Helenou Langšádlovou.
Se
stejnou prezentací vystoupila
Mourečková o
týden později
v Chrudimi.
Ve
čtvrtek
27. října proběhla jiţ třetí akce v rámci projektu
Sadování podpořeného Ústeckou
komunitní nadací. „Pracovnice
Mozaiky tentokrát připravily pro

děti celodenní program plný her a
soutěţí včetně her s ekologickou
tématikou,“ řekla k akci její organizátorka Helena Mourečková.
Akce
se
konala
částečně
v prostorách centra Malé Ţernoseky a také venku v blízké přírodě.
„Kromě her a soutěţí byla pro děti
připravena stopovaná po lese a
v závěru dne si děti vysadily ovocné stromy v nedalekém sadu, jehoţ obnova probíhá v rámci zmiňovaného projektu Sadování,“
dodala.
Martina Čermáková
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Klaus navštívil Lovosicko
V rámci návštěvy Ústeckého kraje zavítal prezident republiky Václav
Klaus se svou chotí také na Lovosicko. U Prackovic si prezidentský
pár prohlédl dostavbu dálnice D8.
(tuc, foto: hv)

V Novém Klapý mají dětské hřiště
V ulici Svatopluka Čecha za bývalým obecním
domem,
v
lovosické
čtvrti Nové
Klapý
bylo
ve
středu
19.
října
sla v nos tně
zprovozněno
nové dětské
hřiště.
Hřiště stálo zhruba 200 tisíc
korun a bylo hrazeno ze sponzorských darů společností Lovochemie, PREOL a.s. a firmy Šrot Wetzel. „Tato lokalita hřiště dlouho
potřebovala a přesto, ţe se vedla

dlouhá diskuze s občany Nového
Klapý, kam hřiště umístit, jsem
ráda, ţe jsme to v tomto roce
stihli. Děkuji také sponzorům, kteří
s námi na výstavbě hřiště spolupracovali,“ dodala Lízlová. (tuc, hv)

Václavská pouť v Lovosicích
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10x foto:
Miroslav Hvorka
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Spolupráce Coswigu a Lovosic pokračovala dalším setkáním
Koncem září se uskutečnilo
pracovní setkání představitelů
partnerských
měst
Coswig
a Lovosice. Delegaci zastupitelů
a zaměstnanců radnice města
Coswig vedl primátor Frank
Neupold. Společný projekt obou
měst „Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků“ byl uskutečněn za
podpory z Euroregionu Elbe/
Labe, Cíl 3, Fond malých projektů. Výměnnou akci připravily
Jana Hejdová a Petra Helisová.
Při workshopu 28. září obě města
uvedla připravené prezentace – za
Coswig ji prezentovala paní Ulrike
Tranberg, tisková mluvčí Coswigu,
která mluví výborně česky. Lovosice představila vedoucí odboru
správního a vnitřních věcí Jana
Hejdová s pomocí překladatelky
Eriky Trefné. V řízení obou měst a
jejich organizačních strukturách
existují pochopitelně odlišnosti,
v Coswigu je například oblast kultury vyčleněna mimo radnici a
zahrnuje mimo jiné muzeum,
knihovnu, turistický ruch a další.
Město má tzv. Kancelář pro občany, která projednává stíţnosti,

Nádoby na bioodpad:

Trefa do černého
z pohledu občanů
V dubnu loňského roku zavedlo
město pro obyvatele rodinných
domků, zejména ve čtvrtích Nové
Klapý a Teplická čtvrť, sběr biodpadu do 210litrových nádob,
které občané obdrţeli bezplatně.
Tyto se ve 14denním cyklu vyváţejí a to v období duben – listopad.
Jedná se o odpad rostlinného původu (plevel, větve, znehodnocené
ovoce a potraviny atd.). Tento odvoz uvítali hlavně ti obyvatelé, kteří
mají u svého bydliště zahradu a
odpadla jim starost „kam s ním“.
Nemusejí tak čekat na velkoobjemový kontejner, který je v cyklu
několika týdnů přistavován dle
rozpisu do určených lokalit města.
Fakt, ţe tato sluţba téměř vyloučila pokoutný vznik černých bioskládek, je zřejmé. Rovněţ má pozitivní
vliv na ovzduší, bioodpad téměř
není spalován, coţ bylo typické pro
podzimní období.
Občané, kteří tuto sluţbu města
vyuţívají, se o ní vyjadřují pochvalně. A tedy nadpis tohoto článku
naprosto odpovídá skutečnosti.
(jv)
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ztráty a nálezy, ale třeba i registraci
psů. Coswig má i Fórum na internetu, zkušenosti s ním jsou obojí.
Kladné – lze rychle občany informovat, ale bohuţel i záporné –
mnozí si anonymně rádi zanadávají
na své představitele.
V obou městech se připravuje
dvojjazyčný turistický průvodce.
Broţura bude obsahovat stručnou
historii města, významné pamětihodnosti, moţnost výletů do okolí,
ale třeba i moţnost ubytování a
stravování. Zajímavou novinkou
bude popis cesty z Coswigu do
Lovosic – po ţeleznici, autobusem
nebo autem.
Druhý workshop byl věnován

p ři prav ovan é mu
projektu
obou
měst. Jednalo se o
společném investičním záměru – rekonstrukci
části
budovy staré radnice na straně Lovosic a rekonstrukci
Villa Bohemica na
straně
Coswigu.
V
Coswigu
i
v Lovosicích by
mělo být Centrum cestovního
ruchu, kde budou probíhat výstavy
o partnerských městech, předávány turistické informace a bude i
moţnost nákupu pohlednic a jiných upomínkových předmětů.
Bylo
rozhodnuto
podat
společnou
ţádost
o
dotaci
z dotačního programu
Euroregionu
Labe/Elbe Ziel 3/
Cíl 3.
V rámci setkání se
návštěva z Coswigu
podívala na Svatováclavskou
pouť,
prohlédla si město

Lovosice (někteří i z výšky
z radniční věţe) a zavítala i na
nedostavěný Oparenský most.
Coswigští se seznámili se zvláštní
technologií výstavby mostu, a
dokonce se po něm i prošli. Poté
následovala i procházka Oparenským údolím a cesta do Malých
Ţernosek.
„Myslím si, ţe návštěva měla přínos hlavně v oblasti výměny zkušeností. Soudím tak i na základě
mnoţství dotazů, které byly vzneseny po prezentacích v prvním dnu
workshopu,“ uvedla starostka Lenka Lízlová. „Měli jsme moţnost
seznámit se s tím, jak vše probíhá
u nich v Coswigu, a doufám, ţe
jsme se i poučili,“ dodala.
(hz, hv)

Strašák, hrozba či prostě jenom „jiná“ paliva?
>>> Dokončení ze strany 1
Z kaţdého vlaku, který materiál
převáţí, se ještě v Ostravě odebírají
vzorky a dělají chemické analýzy,
zaměřené na úroveň škodlivin
v materiálu obsaţených. Cílem je
získat jistotu, ţe všechny hodnoty
jsou v předepsaných limitech před
tím, neţ se vlak vůbec vydá na
cestu. K dnešnímu dni bylo provedeno 36 měření, která jednoznačně dokazují, ţe zjištěné hodnoty
jsou hluboko pod danými limity.
Například :
 Chlor – limit je 1% hmotnosti,
skutečnost je 0,1 % hmotnosti
 Olovo – limit je 2000 mg v 1 kg,
skutečnost je 565 mg v 1 kg
 Síra – limit je 8 % hmotnosti,
skutečnost je 0,78 %
V podstatě je většina hodnot zhruba 10x niţší, neţ dané limity.
Kovy, těţké kovy a všechny ostatní anorganické zbytky jsou všude
kolem v nás. V půdě, na šatech,
v potravinách, všude. Jsou i ve
slinku, na který se naváţou při
spalování jakýchkoliv paliv.
Často se zmiňují PCB neboli polychlorované bifenyly. V palivu Geo-

bal 4 jich bylo naměřeno zhruba
60 x méně, neţ stanoví norma. A
jelikoţ v něm prakticky není ani
chlór a téměř nezměřitelné minimum PCB látky, nemohou z tohoto
paliva ani vznikat dioxiny.
Z komína se „kouří“ proto, ţe se
v procesu uvolňují vodní páry,
které na komínu kondenzují.
99,9 % prachu zachytí vysoce účinné elektrofiltry, do kterých společnost Lafarge v devadesátých letech
investovala značné prostředky.
Pětistupňový výměníkový systém
zajišťuje druhý stupeň čištění kouřových plynů s mnohem vyšší účinností. Veškeré zbylé anorganické
částice se naváţou na jemně mletý
vápenec, který proti nim padá
z horních částí výměníku.
Geobal 4 bude jen jedním z paliv,
které cementárna pouţívá a bude
pouţívat. Proto bude spalování
110 tisíc tun trvat několik let. Před
kaţdou dodávkou do cementárny
budeme prověřovat soulad jednotlivých
naměřených
hodnot
s předepsanými limity.
Toto palivo je pro nás samozřejmě levnější neţ uhlí nebo plyn. To
je – snad pochopitelný – důvod,
proč to děláme. Kromě toho po-

uţitím některých odpadů jako paliv
sniţujeme emise CO₂ a přispíváme
tak k zlepšení ţivotního prostředí.
Mnozí z vás se zákonitě ptají,
proč se tento odpad má pálit právě v našem kraji. Odpověď je jednoduchá. Naše cementárna je
momentálně jediným zařízením
v republice, které můţe tento typ
odpadu bez jakýchkoliv dalších
investic bezpečně spálit.
Společnost Lafarge Cement, a.s.
je velmi otevřená. Několikrát ročně
pořádáme Den otevřených dveří,
při kterém umoţňujeme nejširší
veřejnosti poznat provoz cementárny a nakonec se i velmi podrobně seznámit se vším, co se týká
energetického vyuţívání odpadu
včetně měření a jejich výsledků
Kdokoliv se letos na našich internetových stránkách www.lafarge.cz
mohl zaregistrovat na prohlídku
cementárny! Stejnou moţnost
bude mít veřejnost i v příštím roce.
Je lepší jednou vidět, neţ 10 x
slyšet nebo číst.
Ing. Ivan Mareš
Předseda představenstva
Lafarge Cement, a.s.
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Lovosice a problém nezaměstnanosti
10,6 %, coţ bylo 529 uchazečů o
zaměstnání, v lednu 2011 to bylo
10,8 %, coţ bylo 521 uchazečů a
současných 9,7 % představuje 470
uchazečů o zaměstnání. To jsou
čísla pro město Lovosice, ale většinou se vykazují čísla mikroregionů.
Mikroregion Lovosicko čítá 57 obcí
a v současné době je zde nezaměstnanost na 10,6 %.

Nezaměstnanost je průvodním
jevem trţní ekonomiky. Zhruba
do výše 3 - 4 % je to jevem pozitivním pro ekonomický rozvoj
státu. Se zvyšujícím číslem se to
stává problémem palčivějším.
Ředitelka Úřadu práce ČR – Kontaktního pracoviště Lovosice
Marcela Vojířová vysvětluje, jak
se tato záleţitost dotýká Lovosic.
Nezaměstnanost v Lovosicích a
její vývoj v posledních letech a
ovlivňující faktory
V současné době je v Lovosicích
nezaměstnanost 9,7 %. Tato se od
ledna 2010 vyvíjela uspokojivým
směrem. V lednu 2010 byla
v
Lovosicích
nezaměstnanost

Ovlivňuje to:
a) Zda chtějí či nechtějí uchazeči
o zaměstnání pracovat. Není opora
v zákoně, aby uchazeč byl do zaměstnání „dotlačen“. Důleţitou roli
v tomto hraje zdravotní stav uchazečů. Někteří jsou schopni, při
pokusu ÚP je zaměstnat, zajít si
k lékaři a doloţit cokoliv, jen aby
do práce nemuseli nastoupit. A to
je okamţik, kdy je ÚP bezmocný.
b) Další faktor ovlivňující zaměstnanost je počet volných míst, dostupných z různých „koutů“ regionu. Dopravní obsluţnost není dobrá a spousta uchazečů se do zaměstnání prostě nedostane, protoţe nemají spojení hromadnou
dopravou. V ranních směnách je
situace ještě přijatelná, ale pokud
se jedná o směnný provoz, tak tam
je situace katastrofální. Pokud se
uchazeč nerozhodne dopravovat
do zaměstnání vlastním autem,
spojení téměř neexistuje. I kdyţ je

potřeba zmínit, ţe je jiţ několik
zaměstnavatelů, kteří mají vlastní
autobusovou dopravu a do práce
si zaměstnance sváţejí a po směně
opět odváţejí domů.
c) Faktorů ovlivňujících zaměstnanost je ještě několik a to: věk uchazečů, péče o děti, u čerstvých absolventů škol fakt, ţe nemají ţádnou praxi.
Srovnání
nezaměstnanos ti
s Litoměřicemi, které mají méně
podnikatelských subjektů
Ve srovnání s Litoměřicemi
jsou Lovosice na tom hůře. Litoměřice jako město v lednu 2011
vykazovalo 8,6 %. V současnosti je
to 6,6 %, coţ je rozdíl oproti Lovosicím o více jak 3 %. Proč to tak je,
se dá jen velmi těţko vysvětlit.
Moţná to je skladbou obyvatelstva
a také tím, ţe lidé z větších měst
jsou více zvyklí dojíţdět za prací.
Jinak celý okres Litoměřice má
ke 30. 9. 2011 nezaměstnanost
v průměru 8,9 %, a tedy je to méně
neţ v Lovosicích samotných.
Ţádané profese, rekvalifikace a
sankce za práci tzv. na černo u
uchazeče o zaměstnání
Ţádané jsou dělnické profese,
které se většinou nazývají operátor
a k tomu se přidává určitý přívlastek, jako například operátor šicích

strojů, operátor výroby, kontroly
apod., nebo manipulační dělník.
Hodně jsou ţádané profese řidičů
a to nákladních vozidel, obchodní
zástupci, profese ve sluţbách –
číšníci, kuchaři, prodavačky atd.
Rekvalifikace jsou stálým tématem na ÚP. Zatím poskytujeme
všem uchazečům, kteří mají zájem
o rekvalifikaci, si ji udělat a tím
zvýšit svoji moţnost zaměstnání.
Tzv. práce „na černo“ je
v kompetenci kontrolního oddělení, které je oprávněné provádět
kontroly jak v podnicích, tak u
soukromých podnikatelů. Pokud je
„objeven“ uchazeč, který někde
pracuje bez příslušného dokladu,
je s ním i se zaměstnavatelem
zahájeno správní řízení a dochází
k následnému vyřazení uchazeče
z evidence s tím, ţe nemá právo se
6 měsíců evidovat na ÚP.
Odhad nezaměstnanosti v roce
2012
Je to asi věštba z křišťálové koule.
Pokud nedojde k nějakému razantnímu rušení výroby v okolních
podnicích, neměla by nezaměstnanost nijak rapidně vzrůst, ale asi
ani
klesnout.
Ale
vzhledem
k plánovanému propouštění zaměstnanců státní správy je určité
zvýšení nezaměstnanosti téměř
jisté.
(jv, foto: hv)

V druhém říjnovém týdnu proběhl Týden sociálních služeb
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s organizacemi zapojenými do komunitního plánování města Lovosice pořádal v říjnu v rámci Týdne
sociálních sluţeb v ČR prezentaci
poskytovatelů sociálních sluţeb
a sluţeb souvisejících pro občany
Lovosicka.
Organizace se představily veřejnosti ve vestibulu a v 1. patře MěÚ.
V rámci této akce se některé organizace poskytující sociální sluţby
otevřely občanům. V úterý to bylo
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládeţ Amicus a Občanské sdruţení Šance. Zájemci se mohli podívat, jak fungují v Amicusu dopolední školka a odpolední nízkoprahový klub pro děti.
12. října se veřejnosti otevřely
dveře Pečovatelské sluţby města
Lovosice. Tam byly připraveny pro
návštěvníky ukázky některých aktivit, např. malování na kameny
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nebo výzdoba květináčů. „Máme
nový cvičební prvek pro procvičování ramen,“ pochlubila se vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Eva Rudiková. „Ještě chceme

na zahradu pořídit něco jako rotoped pro procvičování dolních končetin,“ dodala.
Nová agentura Sluníčko představila na Václavském náměstí speciálně upravené dodávkové vozidlo
značky Hyundai HI, které slouţí pro

dopravu seniorů, vozíčkářů a osob
se sníţenou pohyblivostí (viz snímek). „V automobilu můţe cestovat jeden z klientů na vozíčku a
6 dalších cestujících třeba na výlet,“
u v e d l
Ing.
Jursík.
„Vozíčkář tam
po
rampě
vyjede sám,“
dodal.
Pro
přepravu seniorů v regionu
slouţí i malá
vozida Hyundai i10 a i20.
Agentura měla
připraveny
propagační materiály a upomínkové předměty – lékovky.
V tomto týdnu se také sešlo v
Domě s pečovatelskou sluţbou
deset poskytovatelů sociálních
sluţeb v Lovosicích na konferenci
určené hlavně k výměně zkušeností

mezi těmito organizacemi. Byly to
např. o. s. Šance, K-centrum, Farní
charita Lovosice a další. Novým
poskytovatelem sociálních sluţeb
je jiţ zmíněná agentura Sluníčko –
Komplexní domácí péče a terénní
sociální sluţby. Na otázku, s čím
přichází do regionu Lovosicka, nám
odpověděla majitelka Mgr. Lucie
Broţková: „Kromě dopravy pro
seniory přicházíme s tím, co
v regionu chybí, a to je poskytování zdravotní a sociální péče občanům Lovosicka 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Naše zkušenosti
z Novoborska, kde jiţ pátým
rokem působíme, ukazují potřebnost této sluţby.“ Dalším novým
zařízením je Diakonie Stodůlky,
která zajišťuje bezplatnou sluţbu
pro rodiny s dětmi s mentálním,
pohybovým nebo kombinovaným
postiţením. Konference by se v
rámci komunitního plánování měla
konat kaţdým rokem. (hz, foto: hv)
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Lovosice

Libochovice

Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Nám. 6.května 612
416 591 509

Pondělí - Pátek
8:30-12:00 13:00-17:00

Pondělí
8:30-11:30 12:30-15:45
Čtvrtek
8:30-11:30 12:30-15:45

Nenabízíme slevy podle dosaženého věku,
ani nepořádáme nesmyslné a likvidační slevové akce
Každý ví, kolik si může dovolit utratit, a proto nabízíme brýle a brýlové čočky v cenách, ze kterých si vybere
opravdu každý. Jen hlupák si může myslet, že v dnešní době dostane někde něco zadarmo.
Ve chvíli, kdy Vám někdo dá třeba i „obrovskou“ slevu, například podle věku, tak to musí dohnat někde jinde. Jinak
by zákonitě musel zkrachovat. Proto doporučujeme nechat si vždy vše vysvětlit a
nenechat se nalákat a oklamat obrovskou slevou, a potom
zjistit, že zaplatíte za stejný produkt víc než jinde bez slevy.

Svým zákazníkům zajišťujeme záruční i pozáruční servis

Měříme zrak a aplikujeme kontaktní čočky
Většinu brýlí zhotovíme na našem počítačem řízeném brusu do druhého dne
Naše služby Vám nabízíme již více než 20 let

Těšíme se na Vaši návštěvu, firma Optik Prudký

trefa na první pokus
Terezínská 40, Lovosice • tel.: 602 960 980

Dárkové poukazy
od 200 Kč do 5 000 Kč

www.cyklocity.cz
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Jiří Dvořák
ELEKTRONÁŘADÍ
prodej a servis
Terezínská 28
410 02 Lovosice
tel.:
416 532 605
mob.: 777 811 082
elektronaradi.dvorak@atlas.cz

Město Lovosice
Školní 407/2, 410 30 Lovosice, tel. 416 571 111

Zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek dle §39 odst. 1 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb.
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje
pozemku parc. č. 2095 o výměře 578 m2
v k. ú. Lovosice (lokalita Pod Lovošem).
Cena pozemku bude stanovena dohodou
dle cenové mapy 200,- Kč/m2
Záměr: zahrada
Žadatel: manželé Pospíšilovi
Dotazy, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru lze
podávat písemně na odboru majetkosprávním Městského úřadu v Lovosicích,
kancelář č. 143, tel. 416 571 191 nebo na e-mail: vladimira.palkova@meulovo.cz.
V Lovosicích dne 12. 10. 2011
Město Lovosice nabízí k prodeji bytovou jednotku č. 2 v domě čp. 215 v ulici
Terezínská 215, základní kategorie, o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží, plocha
včetně sklepů činí 51,69 m2. Minimální kupní cena je stanovena na 829 924,- Kč.
Vítězem nabídkového řízení je ten, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu.
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení prodávaného
bytu, a to nejpozději do 11. 11. 2011.

Více informací na: www.meulovo.cz v sekci Úřední deska

Servis
Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo 29. září 2011 šesté
letošní slavnostní přivítání nových
občánků Lovosic s jejich rodiči a
příbuznými. Z jedenácti pozvaných
novorozenců bylo tentokrát šest
kluků a pět holčiček. Dvě pozvané
holčičky a dva kluci se nedostavili.
Občánky mezi nás přivítal pověřený zastupitel Milan Šramota a matrikářka Hana Beránková. Také děti z mateřské školky Sady pionýrů přivítaly nové občánky svým vystoupením.
(Text a 4x foto: Miroslav Hvorka)

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

Týden:

Od - do:

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

45.

9.11. – 10.11.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

46.

16.11. – 17.11.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

47.

23.11. – 24.11.

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

48.

30.11. – 1.12.

Město otevírá azylovou místnost pro
občany bez přístřeší

Zleva: Veronika Hlaváčová, Jiří Škopán, Elen Marešová a Matěj Focke

Jiţ druhou sezonu budou mít
lidé bez domova moţnost vyuţít
sluţby
nouzového
přespání
v lovosické sociální ubytovně.
Sluţbu vloni zřídilo bezprostředně po zvolení nové vedení města.
Nouzové přespání začne letos
fungovat od 1. listopadu. Před
otevřením si ubytování včetně celé
sociální ubytovny prohlédla starostka města Lenka Lízlová a radní
pro sociální oblast Jan Piegl.
„Letos jsme v sociální ubytovně
zavedli celou řadu změn, které
mají za cíl na jedné straně uspořit
výdaje, které město v rámci provozu sociální ubytovny má a na straně druhé také výchovný faktor,
protoţe nutí klienty ubytovny
nakládat šetrně s vodou a elektrickou energií. Při své návštěvě jsem

se zajímala o to, jak tyto změny
fungují,“ sdělila k návštěvě Lenka
Lízlová. Změny se týkají zejména
ţetonového systému ve sprchách a
pravidel pro uţívání elektrických
spotřebičů.
I sluţba nouzového přespání
doznala změny. „Lidé bez domova
zde mohou opět přespat za předem stanovených přísných pravidel. V tomto roce mají k dispozici
dvě oddělené místnosti pro ţeny a
pro muţe. Mají také samostatné
sociální zázemí, protoţe uţívání
společných prostor s klienty ubytovny bylo problematické,“ doplnil
Jan Piegl.
Bezdomovci mají také nově moţnost se v předem určených hodinách v ubytovně osprchovat. Sluţba stojí dvacet korun.
(tuc)

V Lovosicích v říjnu proběhl Týden knihoven

Zleva: Marek Jílek, David Koţnar a Marie Větrovcová

Zleva: Jakub Vágner, Ondřej Horák, Amálie Anděla Charvátová a Ema Ţamberská
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V říjnu se v Lovosicích uskutečnil 15. ročník Týdne knihoven.
Tato akce se koná tento měsíc
kaţdoročně a knihovny v něm
připravují pro své stálé i nové
čtenáře různé programy.
Knihovna sama dostala jako dárek
nové
internetové
stránky
s adresou:
http://knihovna.lovosic e.co m .
Stránky jsou ještě ve výstavbě,
jejich rozsah i obsah se bude dále
upravovat a zlepšovat.
Lovosická knihovna v tomto týdnu nabízela čtenářům registraci do
konce roku 2011 zdarma. Pro
úplné začátečníky byly nabízeny
lekce práce na PC zdarma (práce
na internetu, mailování, jak napsat
dopis…). Na včas nevrácené knihy
vypukla amnestie – odpuštění
pokuty kaţdému zapomnětlivému
čtenáři, který se v tomto týdnu
odhodlal vrátit opoţděné výpůjčky.

Pro mládeţ knihovnice připravily
v dětském oddělení zábavné odpoledne – soutěţe o ceny, hry,
čtení, občerstvení a pro kaţdého
malý dáreček. „Počet dětí registrovaných
v
knihovně
se
v posledních letech zvyšuje,“ sdělila vedoucí knihovny Zdeňka Černá.
„V roce 2009 jich do 15 let bylo
cca 280, v roce 2010 uţ 293 a letos
(10. října) se jejich počet blíţí třem
stovkám,“ dodala radostně. Celkem přibylo loni v knihovně 65
čtenářů. Knihy nejsou levné a navíc
si mnozí studenti uvědomují, ţe
bez čtenářské gramotnosti novou
maturitu neudělají. Přijďte se proto do knihovny podívat.
(hz)
Ze statistiky dětského oddělení za
stejné období loni a letos:
- počet registrovaných čtenářů
224/298
- počet návštěvníků 2833/3543
- počet výpůjček 4805/6260
- vybrané poplatky 6.987,-/9.078,-
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Školáci
Ruda Zuziak z naší ZUŠ vyhrál Slavíky
V Brně proběhlo finále celostátní pěvecké soutěţe „Slavíci
ve školní lavici“. Přihlášení zpěváci byli ze všech typů škol:
základních, středních i hudebních včetně konzervatoří.
Ze 300 přihlášených se dostalo
do 2 kategorií 25 zpěvaček i zpěváků. Z Lovosic byli porotou do
finálového kola v 1. kategorii
10 - 14 let vybráni dva chlapci –
Rudolf Zuziak ze třídy Mgr. Julie
Nepustilové a Josef Fečo, jehoţ
učitelem je Jakub Koch. V 2. kategorii 15 - 19 let soutěţily dvě dívky
z lovosické ZUŠ – Barbora Černá a
Berenika Tesařová.
Finálová vystoupení se konala 6.
října v Brně v sále Břetislava Bakaly. Náš soutěţící, teprve dvanáctiletý Ruda Zuziak, udělal všem
velkou radost: vyhrál v konkurenci
25 soutěţících. Před porotou zazpíval píseň Slunce, já Tě mám rád,
známou z podání Karla Hály a
zvítězil. Mladší Pepa Fečo okouzlil
porotu svou oblíbenou Učitelkou
Josefínou a za vystoupení získal

Čestné uznání. Děvčata sice cenu
nezískala, přesto vzorně reprezentovala naši lovosickou školu. I to,
ţe se dívky dostaly do finále soutěţe z takového počtu uchazečů,
je samo o sobě úspěch. A není to
úspěch ojedinělý – ţáci lovosické
Základní umělecké školy vyhrávají
často a v mnoha oborech. Přejme
ţákům i jejich pedagogům mnoho
dalších úspěchů.
(hz, foto: hv)

Poznáváme své okolí s „Kolumbem“
Základní škola Antonína Baráka se zapojila do projektu
„Kolumbus – poklady kolem nás
a v nás“.
Jedná se o projekt zaměřený na
vzdělávání ţáků v Ústeckém kraji a
to netradiční formou. Ţáci vyuţívají
informační technologie a GPS
technologie k poznávání svého
okolí v návaznosti na znalosti získané během výuky. Prohloubí a
rozšíří si vědomosti z přírodopisu,
zeměpisu či dějepisu.
Vybraní ţáci se zúčastnili exkurze
po málo známých stezkách okolo
Lovoše. Akce byla připravena pra-

covníkem CHKO České středohoří
panem Lubomírem Peterkou a
měla ţákům ukázat přírodní zajímavosti a výjimečnosti, které se
nacházejí v nejbliţším okolí jejich
bydliště. Ţáci v průběhu exkurze
vyplňovali pracovní listy a zaznamenávali si získané informace.
Exkurze byla také vyuţita k tomu,
aby si ţáci vyzkoušeli práci s GPS
navigací a orientaci a pohyb
v neznámém terénu pouze pomocí
GPS. Tato dovednost je totiţ hlavní
podmínkou toho, aby se bez problémů zvládli zapojit do projektu
„Kolumbus“.
ZŠ A. Baráka

Ţáci uspořádají výstavu svému učiteli,
Arnoldu Richterovi
Ţáci akademického malíře Arnolda Richtera z Miřejovic zvou
veřejnost na výstavu prací svého
učitele, která bude zahájena
slavnostní vernisáţí ve čtvrtek
3. listopadu v 17 hodin v litoměřickém gotickém hradu.
Akademický malíř Arnold Richter
studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze v ateliéru profesora
Vladimíra Sychry a profesora Vladimíra Silovského, postgraduálně na
Vysoké škole knihtisku v Lipsku a
na Akademii výtvarného umění v
Düsseldorfu. Své výtvarné vzdělání
dále prohloubil na studijní cestě v
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Římě.
Dlouhá léta pracoval jako profesor výtvarné výchovy v Lidové
škole umění v Litoměřicích a na
litoměřickém a lovosickém gymnáziu. Jeho vlastní umělecká tvorba
zahrnuje široký rozsah zájmů, od
krajinomalby přes zátiší a figurální
kompozici, aţ po portréty a abstrakci. Neméně početná je i kolekce vzniklých grafických listů, vytvořených převáţně technikou suché
jehly a linorytu.
Největším přínosem však určitě
byla jeho práce na poli výtvarného
vzdělávání dětí a studentů, kteří se

Fotbalový oddíl navazuje spolupráci
se základní školou
Uţší spolupráce mezi fotbalovým oddílem FK LOVOCHEMIE
Lovosice a 1. ZŠ v Lovosicích
byla navázána mezi ředitelkou
školy Mgr. Jarmilou Višňovcovou, radním pro sport Milanem
Šramotou a členem výkonného
výboru FK Ing. Martinem Dlouhým.
Od začátku školního
roku
2012/2013 budou mít ţáci všech
ročníků ZŠ Sady pionýrů 355/2
v Lovosicích moţnost hrát fotbal
na škole, kterou navštěvují, pod
vedením učitelů tělocviku. U prvního aţ šestého ročníku formou
zájmového krouţku nebo nepovinného předmětu a u sedmého aţ
devátého ročníku formou volitelného předmětu. Tělovýchovná
jednota TJ LOVOCHEMIE, jejíţ je

fotbalový klub členem, poskytne
hřiště, haly a materiální vybavení
pro zajištění těchto sportovních
činností. V případě většího zájmu
dětí poskytne i kvalifikované trenéry.
„Jsem velmi rád, ţe k této dohodě došlo a děti nejen z Lovosic
budou mít moţnost od první třídy
rozvíjet své pohybové aktivity. Já
osobně se fotbalové mládeţi věnuji 40 let. V současné době se i
nadále starám o krajské výběry
mládeţe,“ sdělil radní Milan Šramota.
„Tuto aktivitu vítám s velkým
nadšením, protoţe spousta chlapců i některé dívky se kopané věnují,“ uvedla ředitelka Jarmila Višňovcová.
Ing. Martin Dlouhý

Ţáci 1. ZŠ se učí prakticky řešit důleţité
ţivotní situace
V rámci projektu „Ochrana
člověka za mimořádných událostí“ se ţáci naší školy
v průběhu dvou krásných říjnových dní setkávali s činnostmi a
situacemi, které je mohou potkat v běţném ţivotě.
Děti z prvního stupně se vydaly
do areálu lesoparku Osmička a po
cyklostezce podél Labe. Učily se,
jak pouţívat nejdůleţitější telefonní čísla, poznávaly dopravní značky
a ve sportovní oblasti závodily
v běhu a hodu.
Ţáci 9. tříd se v pondělí vydali
pěšky
do
kempu
Jordán
v Oparenském údolí a po náleţitém ubytování v chatkách začali
plnit jednotlivé úkoly na stanovištích. Vyzkoušeli si záchranu člověka při nehodě, orientovali se
v terénu pomocí GPS, určovali
světové strany na základě pozorování přírody, v rámci sportovních
aktivit překonávali vodní tok na
lanech nebo stříleli ze vzduchovky.
Moţná nejtěţším úkolem byla
orientace v nočním terénu, kdy
mnozí dlouho sbírali odvahu, aby
se na cestu vydali. Přespali do
druhého dne a poté někteří jako
pomocníci učitelů nastoupili na
stanoviště, která byla rozmístěna
podél cesty.

Šesté aţ osmé třídy dorazily na
devátou hodinu do kempu a odtud byli ţáci po skupinách vysíláni
na cestu zpět, kde je čekaly úkoly
z topografie, první pomoci nebo
řešení situace při radiačním a chemickém nebezpečí. Vyzkoušeli si,
jak se správně zachovat při poţárech a také co všechno patří do

pravidelně po celá léta v sobotu
setkávali v ateliéru v Miřejovicích a
pracovali pod jeho přísným, ale
chápajícím vedením. Tato práce se
mu stala celoţivotní náplní a osu-

dem.
A právě tito jeho ţáci z nejmladší
generace mu k 80. narozeninám
pořádají výstavu, která potrvá do
30. listopadu.
Eva Císařová

evakuačního zavazadla.
Ţáky druhého stupně čekal následující den souhrnný test znalostí,
které získali v průběhu projektového dne. Za přípravu a organizaci
projektu děkujeme všem vyučujícím, kteří se aktivně podíleli na
této nelehké práci s dětmi.
Mgr. Hana Kracíková

Listopad 2011
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Lovosická skupina Paradox slaví
> > > patnácté narozeniny< < <
Patnáct sezon baví návštěvníky
plesů a tanečních zábav hudební
skupina Paradox. Výročí oslaví
muzikanti i se svými fanoušky.
Svou patnáctiletou historii připomenou členové skupiny Paradox v
listopadu na slavnostní zábavě.
„Celá akce by měla být poděkováním našim blízkým a fanouškům. A
samozřejmě to bude i velká odměna pro nás hudebníky,“ vysvětlil
kapelník a manaţer skupiny Ivo
Joachimsthaler.
Skupina, která nabízí pouze ţivou
produkci, hrála původně v pětičlenné sestavě. Později doplnila

své řady o zpěvačku a dechovou
sekci. Nyní jsou mezi osmi muzikanty i hráči na altový a tenorový
saxofon a trubku. „Chtěli jsme
zkvalitnit naši produkci. Zatím
máme na změny jen dobré ohlasy,“ zhodnotil kapelník.
„V současné době se soustředíme
zejména na větší hudební akce, na
kterých pobavíme ročně tisíce lidí.
Hodně zakázek přichází i opakovaně od stejných pořadatelů. Pro nás
je to nejlepší ohodnocení naší
práce,“ vysvětlil Joachimsthaler a
dodal, ţe počet nabídek kaţdým
rokem narůstá.
Alžběta Mrázová

 Důchodci v Lovochemii 
Setkání důchodců Sechezy a
Lovochemie uspořádaly vedení
podniku Lovochemie, a.s. a
odborová organizace podniku
v renovovaném velkém sále
Lovochemie.
Přítomných asi 350 seniorů přivítal za odbory Josef Drobný a popřál jim pěknou zábavu. Ekonomický ředitel Lovochemie Ing.
Pavel Černý seznámil návštěvníky
s novinkami ve společnosti a zmínil se i o budoucích investičních

akcích.
V kulturním programu zazpívaly
děti z MŠ Sady pionýrů několik
lidových písniček. Poté vystoupily
velké
i
malé
maţoretky
z Libochovic. K tanci a poslechu
hrála kapela REGIUS BAND Jitky
Dolejšové.
Tancechtiví
senioři
zaplnili parket, ostatní si vyprávěli
o všem moţném. Jedli, pili, hodovali… Bylo to pro všechny příjemně
strávené odpoledne a poslední se
loučili aţ kolem 19. hodiny.
(hz)

V Čajovně - vinotéce

zahraje australský písničkář
Jamison Young, australský folkový písničkář, světoběţník, poutník a
zpívající básník zahraje v lovosické Čajovně - vinotéce 25. listopadu od 20:00 hodin. Jamison hrál v celé řadě západoevropských
zemí, nepravidelně navštěvuje také USA. Při sólovém vystupování se
doprovází na akustickou kytaru a na harmoniku, v roce 2002 vydal
album "Shiftings Sands Of A Blue Car". Koncert pořádá Čajovna vinotéka a občanské sdruţení Okrašlovací krouţek Lovosicka.

SPCCH o. s. Vás zve v listopadu:
 na pravidelné cvičení kaţdé pondělí v DDM ELKO
– relaxace od 8:30, cvičení od 10:00 hodin
 na pravidelné cvičení kaţdé úterý od 8:30 a 10:00 hod. v DDM
ELKO a od 13:00 hod. v Domě s pečovatelskou sluţbou v Lovosicích
 ve středu 9. 11. na zájezd do Divadla v Mostě na muzikál
Noc na Karlštejně, cena 200,-Kč včetně dopravy,
přihlášky Keltnerová - 606 379 860
 na ozdravný pobyt do lázní Karlovy Vary ve dnech 7. - 17. 11.,
Interhotel Kriváň (plná penze, dvoulůţkové pokoje, cena 6.000,-Kč)
 v sobotu 19. 11. na seminář Jemnohmotný svět,
přihlášky Ţamberská - 603 230 513

~ ~ ~ Netopýři v Lovoši ~ ~ ~
V Kulturním středisku Lovoš se
konala v souvislosti s Evropskou
nocí pro netopýry beseda o
těchto zajímavých tvorech.
V sále byla výstavka mnoha materiálů o různých druzích netopýrů
a vápenců, a pro děti dokonce i
komiks o netopýrech a soutěţe.
Netopýrů je mnoho
druhů,
v České republice jsou všechny
druhy chráněné, některé
aţ kriticky ohroţené.
Příčinou je úbytek stromů s dutinami, kde by
mohli odpočívat, pouţívání pesticidů a herbicidů, jeţ je systematicky
otravují, a vyrušování při
zimování.

V Lovosicích poutavě o těchto
savcích přednášel Ing. Borek Franěk ze správy CHKO České středohoří a jednoho z nich přinesl na
ukázku s sebou. Děti se od něj
nemohly odtrhnout, jak je zaujal.
Na závěr besedy byl promítnut
film „Netopýři kolem nás“ a Ing.
Franěk dlouho zodpovídal otázky
zájemců.
(hz)

Přijďte oslavit 10 let Enklávy
Zveme všechny příznivce a bývalé i současné členy kapely Enkláva na
slavnostní večer, na kterém společně oslavíme 10 let trvání našeho
seskupení. Koncert, na kterém bude pokřtěno nové CD
"...a přece se točí!", proběhne v pátek 4. 11. 2011 v sále KS Lovoš.

Drobné kulturní památky v oblasti
CHKO České středohoří
V pondělí 7. listopadu pokračují přednášky k 35. výročí zaloţení CHKO České středohoří. Další
přednáška se jmenuje Drobné
kulturní památky a přednese ji
Mgr. Lubomír Peterka, bývalý
profesor lovosického gymnázia.
Seznámí zájemce s přehledem
základních typů drobných kulturních a církevních památek v celé
oblasti, počínaje kříţky, boţími
muky, smírčími kameny a kaplička-

mi a zvonicemi konče. Přednáška
se koná v Informačním centru
Natura 2000 v suterénu budovy
Správy CHKO České středohoří
v Michalské ul. 14 v Litoměřicích a
začíná v 17 hodin.
V listopadu se uskuteční i čtvrtá
„Sobota ve Středohoří“ v okolí
Bukové hory a bude věnována
krajině okolo Bukové hory a místním zaniklým sudetským obcím.

Program Kulturního střediska Lovoš
Úterý 1. listopadu – EVA A VAŠEK
Sál KS Lovoš od 18:00 hodin, vstupné 150 Kč.
Sobota 5. listopadu – PRODLOUŢENÁ LEKCE TANEČNÍHO KURZU
Sál KS Lovoš od 20:00 hodin, vstupné 100 Kč.
Neděle 6. listopadu – VEČER PŘI SVÍČKÁCH - koncert duchovní
hudby, Kostel sv. Václava od 18:00 hodin, vstupné 50,- Kč.
Úterý 8. listopadu – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál KS Lovoš od 17:00 hodin, vstup volný.
Pátek 11. listopadu – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál KS Lovoš od 17:00 hodin, vstupné 50 Kč.
Sobota 12. listopadu – MADLENKA A SKŘÍTKOVÉ
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového dividla.
Sál KS Lovoš od 10:00 hodin, vstupné 20 Kč.

 v pondělí 21. 11. na „Pletení z papíru“ od 10:00 hod. (DDM Elko)

Pondělí 14. listopadu – Geografická přednáška – LIBYE
Klubovna KS Lovoš od 18:00 hodin, vstupné 20 Kč.

 ve čtvrtek 24. 11. na turnaj v bowlingu od 10:00 hod.,
přihlášky Samuelová - 605 535 173

Úterý 22. listopadu – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál KS Lovoš od 17:00 hodin, vstup volný.

Informace a přihlášky v dopoledních hodinách v DDM ELKO
Lovosice, telefon 416 532 505 nebo mobil 603 188 139.

Pátek 25. listopadu – KONCERT BIG BANDŮ

Listopad 2011

(hz)

30. listopadu – 3. prosince – VÁNOČNÍ VÝSTAVA
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Sport

Velký úspěch malých fotbalistů
Jako o ţivot bojovala mladší přípravka
lovosického fotbalového týmu při satelitním
utkání na litoměřickém zeleném trávníku.
Malí fotbalisté, které od jara vede trenér
Petr Sozanský s Karlem Kuchařem, ukázali,
ţe loňská neúspěšná utkání uţ se nebudou
rozhodně opakovat.
V souboji s mladší přípravkou - Lovečkovicemi,
Litoměřicemi 2005, Litoměřicemi 2006 a Pokraticemi, neztratili lovosičtí hráči ani jeden bod.
Třikrát zvítězili, jednou remizovali. Nejúspěšnějším hráčem lovosické mladší přípravky byl vyhodnocen Jan Petrus a Eliška Kuchařová byla
vybrána jako nejlepší brankářka celého sobotního dopoledního utkání.
Na fotografii zleva nahoře: Jan Petrus, Milan Sobol, Martin Strádal, Jan
Hráčům i trenérům hodně dalších úspěchů a
Sozanský a Filip Štarha. Zleva dole: Jaroslav Pošík, Eliška Kuchařová a
radosti v jejich úsilí!
Mgr. Petra Sozanská Jan Pošík

Basketbalový klub Lovosice
pořádá:
Nábor dívek narozených v roce
2000 a mladších
Nábor probíhá každé úterý a
čtvrtek ve sportovní hale
od 15:30 do 16:30 hodin
Informace: V. Lahovská
tel.: 774 349 996

Termíny domácích fotbalových utkání FK LOVOCHEMIE
Lovosice v listopadu 2011
Muži A tým - Krajský přebor
Sobota 5.11. v 10.15 h Litoměřice
Sobota 19.11. v 10.15 h Modlany
Starší žáci – I.A třída krajské
soutěže
Neděle 6.11. v 10.30 h Neštěmice B

Lovosický Hrdlička bronzový v kumite
Na devátém ročníku mezinárodní moravské soutěţe Ostrava
Open 2011 startovali i karatisté
Shotokan Klubu Rajchert Sport
Union. Sedm našich závodníků
se v kata ani v kumite, mezi
260 účastníky z Polska, Slovenska, Maďarska a celých Čech,
neztratilo. O sobě dal vědět i
lovosický mladší ţák Ondřej
Hrdlička.
Přestoţe se mu na soutěţi nedařilo v kata, dokázal si vybojovat
bronzovou medaili v druhé disciplíně kumite mladších ţáků do
41 kg. V základním postupu tabulkou nebyl úspěšný v postupu do
finále, ale v opravných zápasech
dvojím vítězstvím vybojoval bronz.
„Potřebujeme krom tréninkové

činnosti sbírat i cenné soutěţní zkušenosti, a tak vyjíţdíme nejen za hranice regionu, ale i do zahraničí,“ komentoval vystoupení Hrdličky lovosický trenér Rajchert.
Dalšími soutěţemi, které
čekají karatisty, jsou Silesia
Cup v Odrách, Austria Open
v Salzburgu, mezinárodní
NORTHBOHEMIA na domácí
ústecké půdě, Mistrovství ČR
Funakoshi v České Lípě a
konečně před Vánočními
poháry v Mladé Boleslavi a
Ústí nad Labem, Mistrovství
ČR mládeţe rovněţ v Ústí
nad Labem.
Josef Rajchert

Lovosické basketbalové minižactvo obsadilo druhé místo na 5. ročníku o Povodňový
pohár v Roudnici nad Labem - druhý nejlepší střelec turnaje Pavel Hnilica a třetí Eliška Šulerová
Lovosické druţstvo nejmladšího
miniţactva se 24. 9. zúčastnilo
přípravného turnaje v Roudnici
n. Labem. Za soupeře měli druţstvo domácí Roudnice, BK Strakonice, BK Studánka Pardubice
a Sluneta Ústí n. Labem
V lovosickém týmu hráli: Šulerová,
Hnilica, Bednařík, Jaškovová, Karfíková, Karfík, Brůnová, Dlouhá,
Procházková, Hrzánová, Kuchárik,
Filípková, Šindelářová

Hned v prvním utkání narazili
hosté na domácí druţstvo sloţené
jen z kluků a utrpěli první, ale také
jedinou poráţku na tomto turnaji.

Herně i bodově nakonec vyrovnané utkání. Podle propozic turnaje
se neprodluţovalo, a tak se do
celkové tabulky započítala remíza.

pěkný kolektivní výkon a také za
povzbuzování se na lavičce.

TJ LOVOCHEMIE LOVOSICE – BK
Studánka Pardubice 50 : 10
Body: Šulerová, Bednařík, Hnilica
14, Hrzánová 4, Karfíková, Procházková 2
Střelecký koncert Elišky Šulerové,
Pavla Hnilici a Michala Bednaříka.

Hrají děti ročník 2000 a mladší

BA ROUDNICE N. LABEM – TJ
LOVOCHEMIE LOVOSICE 34 : 21
Body: Hnilica 14, Hrzánová 4,
Jaškovová 2, Bednařík 1

BK STRAKONICE – TJ LOVOCHEMIE LOVOSICE 16 : 16
Body: Šulerová, Bednařík, Hnilica 4,
Hrzánová, Karfíková 2

TJ LOVOCHEMIE LOVOSICE – BK
Sluneta Ústí n. Labem 23 : 13
Body: Hnilica 8, Šulerová 5, Hrzánová 4, Karfíková, Jaškovová, Bednařík 2
Před posledním zápasem ještě
nebylo rozhodnuto o pořadí, a
pokud chtěli naši hráči obsadit co
nejlepší místo, bylo potřeba pokusit se vyhrát i toto utkání. Všechny
hráčky i hráči našeho týmu zaslouţí
pochvalu za účast na turnaji, za

Rozlosování okresního přeboru mladší miniţákyně
 29. 10. 2011 Lovosice – BK Skřivánek Ústí n. L.
 26. 11. 2011 Lovosice – Slovan
Litoměřice
 10. 12. 2011 Lovosice – BK SLUNETA Ústí n. L.
 04. 02. 2012 Lovosice – BK Chomutov
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