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Lovosické základní školy
se představují

Václav Havel  5. října 1936  18. prosince 2011

Gymnázium zůstane
samostatné

Ve středu 21. prosince rozhodlo
krajské zastupitelstvo o revokaci
usnesení týkající se zániku samostatnosti lovosického (i roudnického) gymnázia. To se nebude
slučovat ani se Střední odbornou
školou technickou a zahradnickou v Lovosicích, ani s jiným
regionálním gymnáziem.
Při hlasování se pro zrušení usnesení vyslovilo 39 zastupitelů, šest se
zdrţelo. „Hlasovala jsem pro –
v souladu s usnesením zastupitelstva města. Výsledek jednání velice
kvituji,“ sdělila lovosická starostka
Lenka Lízlová.
Pro ni byla záchrana gymnaziálního vzdělávání v Lovosicích od začátku prioritou. V čase, kdy se uvaţovalo o moţném sloučení s litoměřickým gymnáziem, se proto
přikláněla k případnému sloučení
se SOŠ, aby gymnaziální vzdělávání
z města nezmizelo.
(tuc)
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V neděli 18. prosince 2011 ráno přestalo bít srdce prvního porevolučního
prezidenta Václava Havla. Stejně jako po celé republice, tak i v Lovosicích,
bylo na jeho počest zřízeno pietní místo. Svíčky lidé chodili zapalovat
k soše sv. Václava, kondolenční kniha byla v informačním centru.

(tuc, hv)

Spalování Geobalu 4 je v pořádku
Podle očekávání dopadly výsledky spalovací zkoušky Geobalu 4 z ostravských lagun
v čížkovické cementárně. Podle
laboratoře Proekos, u níž si cementárna Lafarge zkoušku objednala, jsou všechny emisní
limity v souladu se zákonem.
„Cílem tohoto mimořádného
měření bylo přinést konkrétní a
objektivní fakta vypovídající o vlivu
spoluspalování Geobalu 4 na ţivotní prostředí. Cílem monitorovací skupiny bylo především kontrolovat soulad měření s platnými
zákony,“ řekl Ivan Mareš, generální
ředitel Lafarge Cement a.s.
Prezentační schůzky se rovněţ
zúčastnila nezávislá odborná auto-

rita, doc. Ing. Miroslav Richter,
Ph.D., EUR Ing., děkan Fakulty
ţivotního prostředí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně, který potvrdil,
ţe prezentované výsledky jsou
v souladu s protokolem, který
v jednom výtisku obdrţel. Výsledky označil jako důvěryhodné a
rovněţ potvrdil, ţe limity jsou
plněny s velkou rezervou. V závěru
svého vystoupení rovněţ řekl, ţe
spoluspalování odpadů v cementárnách není nic neobvyklého,
naopak, při splnění technologických podmínek jsou k tomu vyuţívány cementářské pece od Ameriky přes evropské země aţ po Japonsko.

Sport
Házenkáři vyhráli
Český pohár
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
do nového roku
v stu pu jem e
se
schváleným
městským
rozpočtem.
Poprvé od roku 1989
nebudeme hospodařit v rozpočtovém provizoriu.
Chci za tuto práci poděkovat všem,
kteří se sestavení rozpočtu naplno
věnovali. Rozpočet je opět sestaven jako úsporný. Přesto, ţe finanční situace není lehká, rozhodli jsme
se v tomto roce nezvyšovat ţádné
poplatky, které se týkají občanů
města. Zůstávají tak stejné ceny
nájmů, poplatky za odvoz odpadu i
cena tepla, kterou distribuujeme
prostřednictvím Tepelného hospodářství. Jsme si vědomi, ţe současná vládní daňová reforma zatíţí
domácnosti natolik, ţe nechceme
tuto situaci ještě více prohlubovat.
Chceme dál pokračovat ve zvelebování města. Zaţádali jsme o
dotaci na rekultivaci lokality Sady
pionýrů. V případě, ţe vše dobře
dopadne, bude dalším místem
s novými chodníky a spravenými
silnicemi.
Povánoční období a první dny
nového roku mají slouţit také
k určitému bilancování a zamyšlení.
Tentokrát tuto situaci umocnila
smrt prvního porevolučního prezidenta pana Václava Havla. Kromě
důstojného uctění jeho památky je
dobré připomenout i jeho myšlenky. Jednou z nich je, ţe stát je tu
pro občany a ne občané pro stát.
Ráda bych, aby tato věta platila i
pro naše město. Město je tu pro
občany, ne občané pro město.
Přeji Vám všem mnoho úspěšných dnů a pevné zdraví v roce
2012!
Lenka Lízlová - starostka

>>> Pokračování na straně 2

www.meulovo.cz

Aktuality

Ke způsobu placení parkovného
se vyjádří občané
Pro zavedení parkovacích automatů v Lovosicích byl dalším
důležitým datem 21. prosinec.
„Zhotovitel pasportu místních
komunikací v Lovosicích a studie
dopravy v klidu (pro ulice Osvoboditelů, Václavské náměstí a 8. května) předal tyto dokumenty
21. prosince našemu odboru. Následně byl poţádán odbor dopravy
o provedení zařazení místních
komunikací do silniční sítě města,“
uvedl Martin Dlouhý, vedoucí
odboru správy města a regionálního rozvoje.
Způsob placení parkovného je
zatím nejasný. Své k tomu budou
moci říci i občané města. „Bude
svoláno
veřejné
projednání
s občany koncem ledna 2012 a
dále bude Rada města Lovosice
schvalovat nařízení obce k této

záleţitosti. Tam bude stanovena
výše úhrady za hodinu parkování,“
dodal Dlouhý.
Původně avizované datum zprovoznění parkovacích automatů,
březen aţ duben 2012, bude zřejmě trochu posunuto. „Tím, ţe se
posunula agenda schvalování, je
moţné, ţe dojde ke zprovoznění
aţ v průběhu druhého čtvrtletí
2012. Záleţet bude při tomto procesu i na moţných námitkách a
odvoláních. Dále bude nutné po
schválení částky na nákup parkovacích automatů vypsat výběrové
řízení na dodavatele parkovacích
automatů,“ uzavřel Dlouhý.
Dopravní inspektorát Policie ČR
v Litoměřicích jiţ schválil umístění
parkovacích automatů v navrţeném rozsahu ulic včetně příslušného dopravního značení.
(tuc)

Spalování Geobalu 4 je v pořádku
>>> Pokračování ze strany 1
Poměrně rozsáhlá diskuze se
rozvinula kolem výjimek či přesněji
úlev na emise SO2 a TOC, které
cementárně na základě měření a
analýz poskytl Krajský úřad Ústeckého kraje. Vychází z toho, ţe
dodatečné emise SO2 a TOC pocházejí ze suroviny, která je odlišná od suroviny jiných cementáren.
To, ţe se město Lovosice nachází
v oblasti s dlouhodobě zhoršenou
kvalitou ovzduší, je nezpochybnitelné stejně jako to, ţe se na tomto znečištění podílí svou mírou i
cementárna Lafarge. „Domnívám
se však, ţe je nutné k tomuto problému přistupovat komplexně a
řešit situaci celkově pro všechny
znečišťovatele v regionu, kterými
je kromě průmyslových podniků i
doprava a především pak kotle na
tuhá paliva v jednotlivých domác-

nostech, jeţ se na kvalitě ovzduší
podepisují značnou měrou,“ uvedl
František Budský, vedoucí odboru
ţivotního prostředí v Lovosicích.
„Celá záleţitost kolem cementárny Lafarge je jedním z hlavních
témat v regionu a jsem přesvědčen, ţe bude mít dopad na zvýšený dohled státních orgánů na
cementárnu jako takovou, coţ
hodnotím velice pozitivně,“ dodal
Budský.
Nyní v cementárně probíhá
dvouměsíční odstávka, v níţ jsou
kontrolovány a opravovány případné závady. V rámci těchto
oprav bude provedena i komplexní rekonstrukce elektrofiltru. Společnost od ní očekává další zvýšení
jeho účinnosti a sníţení emisí prachu. Spoluspalování Geobalu 4
začne v Číţkovicích koncem února.
(Text a foto: tuc)

Část cukrovaru prošla velkou rekonstrukcí

Zchátralý objekt bývalého cukrovaru, jenţ rozhodně nedělal
Lovosicím dobré jméno, prošel
velkou renovací, která trvala čtyři
roky.
Letos byl z jedné z budov
v Novém Klapý vybudován sportovně zábavný komplex, kde se
nachází i restaurace v dobovém
stylu. Lovosičané tak mají vhodné
místo na (nejen) sportovní odreagování. K dispozici je zde víceúčelové hřiště na tenis, volejbal,
nohejbal, petanque. Dětské hřiště
a parkování v areálu je samozřej-

Na lovosickém hřbitově se opravovalo
Několika úpravami prošel během října a listopadu lovosický
hřbitov.
„Opravovala se zeď na novém
hřbitově a byly odstraněny pařezy,
které zasahovaly do
hrobů a hrobek. Narušovaly a poškozovaly jejich
stav,“ uvedl Martin Dlouhý, vedoucí odboru správy města a regionálního
rozvoje.
V minulém i letošním roce byla
na městském úřadu evidována
řada stíţností ze strany pronájemců hrobových míst na padající
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mostí. V prosinci bylo otevřeno
fitness centrum či multifunkční
tělocvična, kde se cvičí zumba,
pilates, alpinning a jiné.
Dále je zde od prosince k dispozici privátní sauna, infrasauna
a masáţe. Od května 2012 bude
v objektu moţnost ubytování,
vybudováno má být 6 pokojů
s kapacitou cca 15 – 18 lůţek.
Pokoje budou luxusně zařízené.
Ubytování a restaurace má bezbariérový přístup. Došlo také k
vytvoření minimálně 10 nových
pracovních míst.
(tuc)

omítku na hroby ze zmíněné narušené zdi. Těmto problémům nyní
odzvonilo. Akce navázala na opravy prováděné v minulém období,
kdy byl opraven vstup do hřbitova
a část hřbitovní zdi.
Také na příští rok je
v rozpočtu navrţena
významná
částka
ke
schválení pro pokračování oprav na hřbitově.
„Stav, v jakém se nyní
nachází, nám není lhostejný, a
tudíţ budeme i v dalších letech
postupně jeho stav vylepšovat,“
doplnil Dlouhý.
(tuc)
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Město

MĚSTO LOVOSICE
schválený rozpočet na rok 2012
podle odvětvového členění

(Zastupitelstvo Lovosic schválilo dne 15.12.2011
- údaje v tis. Kč)

Jak město „zvládlo“ listopadovou
smogovou situaci
Jak se smogová situace dotkla Lovosic, průběh
Dne 13. 11. od 15:15 hod byl Krajským úřadem Ústeckého
kraje vyhlášen signál upozornění na moţnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované části PM10
pro celý Ústecký kraj.
Dne 14. 11. od 13:00 hod byl vyhlášen signál regulace.
Smogová situace pro znečišťující látku suspendované části
PM10 nastala.
Dne 16. 11. ve 13:00 byl zrušen signál regulace s tím, ţe
signál upozornění zůstal v platnosti.
Dne 24. 11. ve 22:00 hod byl odvolán i signál upozornění.
Naměřené maximální koncentrace škodlivých látek
Znečištění se týkalo suspendovaných částic PM10, tedy
polétavého prachu. Limitní průměrná koncentrace během
24 hodin je 50 µm/m³. Nejvyšší hodnota v Lovosicích byla
naměřena 14. 11., a to 125 µm/m³. Dle údajů z CHMI
pro měření v Litoměřicích došlo v termínech od 13. 11. do
24. 11. k překročení 24hodinových limitů celkem 11x
s nejvyšší hodnotou 130,8 µm/m³ naměřenou 18. 11. 2011.
Vyhlašování příslušných opatření
V případě vyhlášení signálů regulace dochází ze strany
Krajského úřadu Ústeckého kraje k nařízení omezení výroby
pro největší znečišťovatele ovzduší. Současně s tímto dochází i k výzvě pro řidiče s ţádostí o nevyjíţdění, neboť emise
z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci
nejen PM10, ale i oxidu dusičitého. Řidičům, kteří musí bezpodmínečně vyjet, je zakázáno při zastavení nebo stání na
dobu delší neţ 1 minutu ponechávat v chodu motor vozidla
(neplatí pro stání na křiţovatkách).
Kontrola (hlavně rodinných domků, kde je riziko použití
nevhodného paliva větší) a sankce
Spalování v kotlích rodinných domů (kotle na uhlí) je spojeno především se zvýšeným mnoţstvím oxidu siřičitého.
Kontroly jsou prováděny převáţně na základě oznámení.
V případě, ţe provozovatel malého stacionárního zdroje
(do výkonu 200 kW) pálí jiná paliva, neţ jaká jsou uvedena
výrobcem kotle, můţe mu být uloţena pokuta od 500,- do
150.000,- Kč.
Jak získat informace
Informace je moţné získat na webových stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu, kde lze zjistit i trend vývoje
a
plánovanou
předpověď
pro
znečišťující
látky
v jednotlivých regionech. Dále jsou informace na webových
stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje, který signály
upozornění a regulace vyhlašuje. Zprávu o vyhlášení lze
získat i na webových stránkách Lovosic, kde jsou tyto informace pravidelně aktualizovány.
(jv)

Předsedou Kontrolního
výboru je Jiří Puchar

Poplatek za odpad se
nezvyšuje

Na posledním zasedání
zastupitelstva města byl novým předsedou Kontrolního
výboru jednohlasně zvolen
Ing. Jiří Puchar. Sám sice
uvedl, ţe by tuto funkci měl
zastávat někdo z opozice,
ovšem vhodný kandidát se
nenašel.
(tuc)

Poplatek za odpad zůstane
v Lovosicích stejný jako v
posledních letech – 492 korun. A to i přesto, ţe částka,
kterou město od občanů
vybere, pokryje zhruba polovinu nákladů, které v roce
2010 činily 8,8 milionu korun.
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(tuc)

Příjmy
Příjmy, které nepodléhají odvětvovému členění:
sdílené daně od SR
daň z příjmů PO
daň z přidané hodnoty
poplatky
daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
neinvestiční dotace
investiční dotace
Zemědělství
Zemědělský půdní fond
Deratizace
Správa v lesním hospodářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Podpora rozvoje průmyslových zón
Cestovní ruch - informační centrum
Ostatní záležitosti průmyslu - např. pronájem rekl. ploch apod.
Komunální komunikace+ostatní záležitosti pozemních komunikací
Veřejná silniční doprava
Provoz vnitrozemské plavby
Státní správa v dopravě
Zásobování pitnou vodou
Odvádění a čištění odp. vod
Služby pro obyvatelstvo
Mateřské školy
Základní školy
Školní stravování
Základní umělecká škola
Činnosti knihovnické
Ostatní kult. zál.- muzeum
Kapličky - kult. památky
Kabelové vysílání
Družba Cosswig
Kulturní středisko Lovoš
SPOZ
TJ - sportovní zař.
Podpora ostatních tělových. činností
Využití volného času dětí - ELKO
Všeobecná ambulantní péče
Ubytovny
Internát, poliklinika, gymnázium
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Územní plánování
Komunální služby (WC, park), územní rozvoj
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálních odpadů
Třídění odpadů
Asanace skládek
Péče o vzhled obcí
Monitoring zjišťování úrovně hluku
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Sociální věci
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Sociální péče v sociálním zabezpečení a politika zaměstnanosti
Bezpečnost státu
Civilní ochrana, kryty, rozhlas
CO v souvislosti s přípravou na krizový stav
Obecní policie
Ostatní záležitosti požární ochrany
Všeobecná veřejná správa a služby
Místní zastup. orgány
Volby
Místní správa
Výdaje z fin. operací - úroky z úvěrů a odvod DPH
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů
Celkem příjmy a výdaje
Počáteční stav k 1. 1. (předpokládaný provozní přebytek)
Příjmy-výdaje+počáteční stav = koncový stav účtu k 31.12.

Výdaje

129 654,0
17 900,0
17 000,0
33 000,0
9 935,0
8 700,0
630,0
24 579,0
17 910,0
820,0
820,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
406,0
0,0
150,0
256,0

1 573,0
0,0
0,0
53,0
80,0
20,0
420,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0

20 810,0
0,0
0,0
822,0
0,0
17 720,0
890,0
210,0
0,0
0,0
1 168,0

23 287,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
100,0
0,0
4 260,0
11 020,0
4,0
100,0
2 500,0
0,0
10,0
0,0
0,0
4 383,0
650,0
0,0
0,0
0,0
150,0
600,0
0,0
600,0
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
266,0
10,0
0,0
206,0
50,0
0,0
0,0
0,0
156 250,0
13 000,0
3 913,0

71 921,0
3 231,0
8 286,0
1 070,0
400,0
1 210,0
15 295,0
185,0
144,0
0,0
4 200,0
160,0
8 250,0
2 460,0
597,0
0,0
2 447,0
2 382,0
3 365,0
1 146,0
460,0
80,0
466,0
160,0
100,0
9 670,0
0,0
354,0
5 803,0
0,0
0,0
2 710,0
0,0
2 710,0
5 772,0
85,0
100,0
5 487,0
100,0
63 640,0
2 649,0
0,0
59 259,0
544,0
1 188,0
0,0
78,0
165 337,0
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Spolupráce

Partnerské město Coswig se má čím pochlubit
Koncem listopadu se uskutečnila výměna zkušeností mezi partnerskými městy Coswig a Lovosi c e
p o dp oř en á
do t a cí
z Euroregionu Elbe/Labe, Cíl 3,
Fond malých projektů, tentokrát
v Coswigu. Delegaci zastupitelů
a zaměstnanců města Lovosice
vedla starostka Lenka Lízlová.
Pracovní návštěva byla zahájena
na radnici v Coswigu, kde návštěvníky uvítal primátor Frank Neupold
a tlumočnice Ulrike Tranberg. Následovala okruţní prohlídka města,
které má i s obcemi Kötitz, Brockwitz, Sörnewitz a Neusörnewitz
přes 21 tisíc obyvatel. Přesto převaţují vilové čtvrti. Neobsazené
panelové
domy
se
začínají
v poslední době i bourat – ubývá
obyvatelstvo. Byla nám ukázána i
budova, ze které se má stát po
finanční dotaci z Euroregionu místo pro setkávání, s výstavkou o
Lovosicích a Informačním střediskem – budoucí Villa Bohemica. Na
české straně má být pro tento účel
upravena secesní radnice.
Po pracovním obědě začala hlavní část návštěvy. Zastupitelstvo

v Coswigu má 27 členů, ale město
nemá radu našeho typu ani komise. Poradním orgánem primátora
je rada starších sloţená ze zástupců všech politických stran města.
Mezičlánkem jsou tři výbory: výbor
pro správu, školství, sport a sociální věci, výbor pro stavebnictví,
hospodářství a průmysl a třetí pro
rozvoj města a finance. Jejich schůze jsou neveřejné; výstupy z nich
jsou podkladem pro veřejná jednání zastupitelstva. Dalším předmětem společného jednání byly sociální věci a příprava rozpočtu a
příprava společné ţádosti o dotaci
na „Centrum pro cestovní ruch a
partnerství“ a společný investiční
projekt.
Večer jsme navštívili chloubu
města – Villu Teresu, centrum komorní hudby a literatury. Klasicistní
Villa byla zřízena roku 1874 a
v letech 1891 – 95 byla majetkem
klavíristy a skladatele Eugena d’Albert (1864 – 1932) a zpěvačky
Teresy
Carreño
(1853
–
1917). Pečlivě restaurovaná Villa
ukrývá v prvním patře mimo jiné
komorní sál a společenskou míst-

nost. V druhém patře bylo zřízeno
malé muzeum s památkami po
obou umělcích. K Ville patří rozlehlý park s japonským pavilonem a
jeskyní. Jsou zde i dva pokoje pro
hosty a jeden apartmán. Ještě před
několika lety Villa chátrala a teprve
v roce 1995 byla zaloţena mezinárodní Společnost na památku Eugena d´Alberty a Teresy Carreño,
která se zaslouţila o rekonstrukci
budovy. Místo slouţí pro setkávání
a pro kulturní aktivity, například
koncerty. Villa připomíná svým
osudem naši Pfannschmidtovu vilu,
snad i ta naše dostane v příštích
letech nějakou dotaci na opravu.
Druhý den byl věnován dalšímu
kulturnímu stánku ve městě, a to
Muzeu v Coswigu ("Karrasburg").
Dnešní muzeum nesoucí název po
šlechtické dynastii, která zde ţila v
15. století, se nachází v budově
bývalého vodního zámku. Můţete
zde nalézt speciální výstavy, ale
především stálou expozici dějin
města, např. historický vývoj sociálního, hospodářského, politického i

církevního charakteru. To vše dokládají různé fotografie, texty a
dokumenty a také velká mapa
města. Po prohlídce Vánoční výstavy zaměřené hlavně na dětské
návštěvníky jsme si vyměnili znalosti o vánočních zvycích v obou
městech. Jsou trochu odlišné, neboť v Sasku je hlavní církví evangelická církev. Nenaděluje Jeţíšek, ale
Vánoční muţ (Weihnachtsmann).
Německé domy jsou také vánočně
vyzdobeny a různé vánoční ozdoby, betlémy, pyramidy a další dřevené figury jsou vidět ve všech
oknech. Co se týče vánočních programů, ty jsou podobné – koncerty
a trhy. Ale i trhy jsou pestřejší a
více navštěvované. Poslední den
věnovala část výpravy návštěvě
tamního dětského domova.
Do Coswigu na návštěvu poprvé
přijel v rámci projektu i autobus asi
padesáti lovosických občanů, aby
partnerské město poznali. Výměnnou akci připravila vedoucí odboru
správního a vnitřních věcí Jana
Hejdová.
(hz, foto: hv)

Na Holoubkově má stavět osvědčená firma
Osm let a dvě různá vedení na
radnici, která se snaží sehnat
developera pro výstavbu domů
na Holoubkově. Tak lze popsat
současný stav v Lovosicích.
Zatímco firma Dr. Bernhard Steiner – Správa nemovitostí s.r.o.
nakonec od smlouvy a nákupu
pozemků odstoupila, současný
investor,
lovosická
společnost
Raeder & Falge Development s.r.o.,
má zájem v této lokalitě stavět
bytové domy. Během osmi let
proběhlo několik výběrových řízení. Přesto, ţe byl záměr města
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vyvěšen na úřední desce téměř dva
roky, nikdo se do soutěţe nepřihlásil.
„Dohodli jsme se s místní společností Raeder & Falge Development
s.r.o. s tím, ţe město do společného projektu vloţí pozemky. Chtěli
jsme vyzkoušeného partnera a
společnost s městem spolupracuje
jiţ dlouhodobě. Neměli bychom
proto dopadnout jako některé
obce, kde po sobě developeři
nechali rozestavěné domy, vzali od
lidí zálohy a domy nedostavěli.
Navíc se předpokládá výstavba

malometráţních bytů 1+1 nebo
2+1, coţ odpovídá našemu volebnímu programu a hlavně si je bude
moci v nadcházející sloţité době
dovolit více lidí,“ vysvětluje zájem
vedení města spolupracovat s
místní firmou starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
O budoucí výstavbě jednali zastupitelé také na svém posledním
zasedání. Nakonec schválili prodlouţení spolupráce se společností
Raeder & Falge Development s.r.o.
a finální smlouva se bude schvalovat aţ v lednu. „Do té doby ještě

proběhne veřejné setkání s obyvateli města, kde představíme naše
poţadavky, jako například, aby v
nové čtvrti byl dostatek zeleně,
hřiště pro děti i místa pro seniory,“
sdělila Lenka Lízlová.
(tuc)
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Události

 Lodní mlýn - zapomenuté výročí 
V roce 2011 uplynulo sto let od
ukončení činnosti posledního
lodního mlýna na Labi u Lovosic.
Svou činnost ukončil v souvislosti s výstavbou jezu a plavebních komor v Lovosicích.
Jeho tehdejší existence je zmiňována například v publikaci Jiřího
Skalského Historie Lovosic od
pravěku do roku 1948 s tím, ţe jej

mlynářka paní Rosenkranzová po
ukončení jeho činnosti prodala
praţské firmě Lanna, která jej dala
rozebrat. Model mlýna má být
v děčínském muzeu.
Náhoda tomu chtěla, ţe členové
občanského sdruţení Muzeum
Lovosicka v květnu 2011 navštívili
jediný zachovalý vodní mlýn na
Lučním potoce u Zubrnic. Provázel
nás ochotně a zasvěceně ředitel
skanzenu PhDr. F. Ledvinka.
V expozici mlýna jsme, přirozeně
velmi potěšeni, nalezli model zmíněného lodního mlýna. Podle informace ředitele Ledvinky je zapůjčeným exponátem z vlastnictví
muzea v Ústí nad Labem, kterému
jej, podle dobových záznamů, jiţ
roce 1911 věnoval podnikatel Lanna. Aby bylo zachováno maximum
informací váţících se k exponátu,
dohodli jsme s panem ředitelem
detailní dokumentaci exponátu. V
červenci 2011 členové o.s. M.
Hvorka, Ing. Z. Kaftan a R. Paťcha
provedli fotografickou i výkresovou dokumentaci modelu. Protoţe

Strážníci a starostka obdarovali
děti v dlažkovickém domově
V dlaţkovickém dětském domově měli předčasné Vánoce jiţ 21. prosince. Lovosičtí městští stráţníci totiţ ze své vlastní iniciativy udělali mezi
sebou sbírku, vedení města se přidalo a na světě byly dárky jako kopací
míče či stavebnice. Lovosičtí tak udělali radost šesti desítkám dětí, z nichţ
zhruba 25 trávilo Vánoce v dětském domově.
(Text a foto: tuc)

1. ZŠ Lovosice pořádala úspěšný Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 15. 12. prodejem
vánočních výrobků žáků, učitelů
a vychovatelek vyvrcholily dlouhodobé přípravy Vánočního
jarmarku, který uspořádali žáci
společně se svými učiteli.
Poprvé se škola otevřela v deset
hodin zpěvem vánočních koled
a ţivě hraným příběhem z narození
Jeţíška pro nejmenší předškoláky.

Leden 2012

Jiţ první zájemci z řad veřejnosti
si mohli nejen prohlédnout, ale
rovnou i zakoupit výrobek pro
zkrášlení vánoční výzdoby, nebo
jen tak pro potěšení.
Hlavní program začal v odpoledních hodinách, kdy pěvecký
sbor Koťata pod vedením Jitky
Kočišové společně s dramatickým
krouţkem Olgy Staré zahájily

se získané informace jiţ při běţném pohledu poněkud rozcházejí
se zachovanou fotografií z roku
1902 a dosud publikovanými údaji,
rozhodli jsme pátrat dál a dostáváme se postupně k informacím,
které dosud zveřejněné údaje poněkud opravují. Ukazuje se, ţe
některé skutečnosti jsou přebírány
bez ověření věrohodnosti. Chceme
nalézt a postupně uveřejnit vše, co
se podaří zjistit. Nález ve Státním

archivu v Lovosicích třeba jako
posledního mlynáře uvádí Josefa
Rosenkranze, jehoţ vzácný snímek
z roku 1940 zveřejňujeme.
Máme naději, ţe získaných informací bude podstatně více. Prosíme
proto naše čtenáře, kteří by mohli
přinést jakoukoliv informaci ohledně zaniklého mlýna, aby se obrátili
na e-mail:
info@muzeumlovosicka.cz.
Zdeněk Kaftan

Setkání s představiteli regionu
Dne 9. prosince 2011 se
v Lovosicích setkali zástupci
Lovochemie
a
PREOL
s představiteli místních úřadů
a krajských orgánů, aby jim
představili výsledky dosažené
v oblasti životního prostředí
a bezpečnosti obou společností.
Obě společnosti ústy svého
předsedy představenstva prezentovaly
realizované
akce
i svoje plány do budoucna.
V případě Lovochemie se jedná o
investice do zvýšení bezpečnosti
celého areálu – nákup nového
hasičského vozu, člunu, zlepšení
vybavení nebo výcvik hasičského
záchranného sboru podniku. Od
1. ledna 2012 budou zavedeny
nové přísnější bezpečnostní standardy. Mezi hlavními akcemi pro
zlepšení ţivotního prostředí byly
uvedeny kromě rekonstrukce čistírny odpadních vod také výměny
tlumičů na tzv. granulačních věţích

výrobny ledku vápenatého, které
sniţují hlukovou zátěţ jak v areálu,
tak v okolí.
Významnou plánovanou investicí
je pak výstavba nového energetického zdroje – fluidního kotle, který
bude mít lepší výkonové parametry neţ stávající dva uhelné kotle,
avšak oproti současnému stavu
významně sníţí emise SO2, NOX a
tuhých znečišťujících látek. Zároveň dojde ke sníţení hlučnosti a
zvýšení účinnosti spalování, čímţ
se sníţí spotřeba uhlí. Pokud Lovochemie získá na realizaci dotaci,
měl by být nový kotel postaven do
roku 2014, v opačném případě do
roku 2016.
Společnost PREOL prezentovala
dosaţené výsledky v oblasti sniţování pachové zátěţe. V budoucnu
se chce zaměřit na další zpracování řepkového oleje pro potravinářství.
Mgr. Irena Vodičková

jarmark pro rodiče i veřejnost.
Nejen děti z prvního stupně
se snaţily nabízet výrobky, které
vytvářely při hodinách pracovních
činností a výtvarné výchovy.
Ti starší například připravovali
polotovary
ve
školní
dílně
s učitelem Petrem Skokanem a jiní
je dotvořili v hodinách výtvarné

výchovy pod vedením zkušené
výtvarnice Anny Zuziakové. Ti nejmenší vám rozdávali třeba i šupinu
pro štěstí.
Výtěţek z této akce škola posílá
adoptivní holčičce z Indie, kterou
podporujeme ve studiu jiţ devět
let.
Hana Kracíková

Lovochemie
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Fotostrana

Vánoční koncert Sboru Školáček
ZŠ Všehrdova v kostele sv. Václava

Besídka ZŠ A. Baráka – Stavba sněhuláka

Vystoupení dětí z MŠ Terezínská
na Výroční schůzi SPCCH v Lovoši

Vystoupení orchestru KS Lovoš na Adventních trzích

Vánoční zpívání – koledy zazpívaly
na Václavském náměstí děti z MŠ Sady pionýrů
Lampionový průvod vedou Lovosicemi
skotští dudáci k vánočnímu stromu

Společný Adventní koncert gymnazijních sborů
LAETA NOTA a IN FLAGRANTI v „Mírovém“ kostele
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Silvestrovský ohňostroj
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Servis
Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo 1. 12. 2011 poslední slavnostní přivítání nových
občánků Lovosic v roce 2011
s jejich rodiči a příbuznými.
Z šestnácti pozvaných novorozenců bylo tentokrát sedm kluků a
šest holčiček. Jedna pozvaná holčička a dva kluci se nedostavili.
Občánky mezi nás přivítaly místostarostka Vladimíra Nováková a

matrikářka Hana Beránková. Svým
vystoupením potěšily nové občánky i děti z Mateřské školky Terezínská.
Při této příležitosti se omlouváme
dětem a učitelkám z MŠ v Resslově
ulici za nesprávně uvedený název
školky při minulém vítání občánků
29. 9. 2011. Chybně bylo uvedeno
vystoupení dětí z MŠ Sady pionýrů.
(Text a 3x foto: Miroslav Hvorka)

Diamantová svatba manželů Vojkůvkových
V pátek 2. prosince se
v obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích uskutečnil vzácný
okamžik – manželé Uršula a Jiří
Vojkůvkovi si připomněli své
Ano před 60 lety s oddávajícím
radním Milanem Šramotou a
matrikářkou Hanou Beránkovou.
Budoucí manţelé se seznámili na
severní Moravě v pěveckém sboru
a hned při prvním setkání se zamilovali. Svatbu měli 1. prosince

1951. Vychovali spolu tři děti, dvě
dcery a syna. V jejich ţivotě byly
chvíle veselé i smutné, ale ţivotní
ztráty překonali a děkují Bohu, ţe
jim dopřál tak dlouhou, radostnou
i smutnou, společnou cestu ţivotem.
Slavnostnímu obřadu byli přítomni příbuzní i přátelé oslavenců.
Manţelé si vyměnili políbení a po
slavnostním přípitku se podepsali
do Pamětní knihy města Lovosice.
(hz, foto: hv)

Zleva: Ema Bučková, Matyáš Ištok, Dominika Foitová a Tomáš Nguyen

inzerce

Zleva: Matyáš Olexa, Magdalena Landová, Jiří Zůna, Zuzana Slavíková a Oldřich
Záhorka

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

Zleva: Adam Tichý, Matyas Šveňha, Adéla Černá a Magdaléna Hašlarová
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Týden:

Od - do:

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

2.

11.1. – 12.1.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

3.

18.1. – 19.1.

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

4.

25.1. – 26.1.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

5.

1.2. – 2.2.
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdružení, zájmové a společenské organizace
Ve dnech 30. 11. – 3. 12. připravilo tradiční prodejní Vánoční
výstavu v Kulturním středisku
Lovoš občanské sdružení Šance,
jehož předsedkyní je Božena
Plicková; je rovněž členkou
správní rady Veřejné zdravotní
pojišťovny. Využili jsme příležitosti a sdružení představujeme.
Občanské sdružení Šance
Občanské sdruţení Šance bylo
zaloţeno v r. 2000 a z počátku
sídlilo v Domě denního stacionáře
pro mentálně postiţené děti v
Barákově ulici v Lovosicích. Od
svého vzniku se zabývá činností
ergoterapeutickou,
rehabilitační,
sociálním poradenstvím a oblastí
alternativní medicíny s léčením
lidovými léčiteli ve spolupráci s
lékaři. Součástí aktivit sdruţení je i
přednášková činnost. V podtitulu
má Šance Lovosice občanské sdruţení pro seniory a zdravotně postiţené.
Od června 2001 sídlilo sdruţení
na nové adrese v budově internátu
tehdejší chemické průmyslové
školy na třídě Osvoboditelů. Prostory mu město Lovosice pronajalo
za symbolickou 1,- Kč ročně. Budova ale byla převedena KÚÚK a
nový majitel dal sdruţení výpověď.
Dočasně bylo sdruţení v květnu
2011 přestěhováno do bývalé
budovy odboru dopravy MěÚ
v Přívozní ulici a po nutných úpravách nových prostor se chystá o.s.

SPCCH o. s.
Vás zve v lednu:

 na pravidelné cvičení kaţdé pondělí v DDM ELKO – relaxace od
8.30, cvičení od 10.00
 na pravidelné cvičení kaţdé úterý
od 8.30 a 10.00 v DDM ELKO a od
13.00 v Domě s pečovatelskou
sluţbou v Lovosicích
 na léčebný pobyt do Lázní Mšené
ve dnech 12. – 22. 1.2012, cena
6 000,- Kč
 na Pletení misek a košíků
z papíru v DDM Elko, sobota 4. 2.
od 9 hod
 Bliţší informace a přihlášky
v dopoledních hodinách po, út
v DDM ELKO Lovosice, telefon
416 532 505 nebo
mobil pí. Ţamberská 603 230 513,
pí. Vaňková: 603 188 139,
pí.Dreherová 607 293 463,
pí. Samuelová 605 535 173
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Šance počátkem roku 2012 přesídlit do ulice Karla Maličkého.
V těchto prostorách by měl být
zřízen Denní stacionář pro mentálně postiţené. „Mezi hlavní činnosti
našeho sdruţení patří terénní pečovatelská sluţba pro seniory a
zdravotně postiţené. Působíme i

robky, se kterými se OS Šance
představuje na vánočních a velikonočních výstavách. Pracuje se s
modelínou, hlínou a dalšími materiály (šustí, sláma apod.). Provádí se
batikování různých látek, malba na
hedvábí, ubrousková technika na
ozdobu květináčů, ruční výroba

ve vesnicích se špatnou dopravní
dostupností.
Pečovatelky
jsou
zabezpečovány
prostřednictvím
úřadu práce, působí v rámci veřejně prospěšné činnosti. Jedná se o
pomoc při chodu domácnosti,
donášku nákupu a léků, doprovod
k lékaři a další pomoc,“ uvedla
Boţena Plicková. „Šance dává všem
šanci, tímto heslem se řídíme,“
dodává.
V rámci ergoterapie vznikají v
rukou zdravotně postiţených vý-

svíček, malování mandal. Tato
činnost má zjevný uklidňující účinek, klient se díky tomu zklidňuje a
zlepšuje se jeho postoj k vlastnímu
ţivotu. V Klubu porozumění se
konají besedy a setkávání s odborníky nad různými tématy (např.
správná ţivotospráva, prevence
stresu a depresí, zdravý ţivotní styl
atd.). Další náplní jsou přednášky
na zajímavá aktuální témata, homeopatická poradna, společná
relaxace, muzikoterapie. Přednášky

se konají na mnoho různých témat
a jsou vţdy zaměřené na zdravý
způsob ţivota. O.S. Šance také
pořádá rekondiční pobyty do Oázy
ve Sloupu, které jsou zaměřené
především na relaxaci a pestrý
výběr činností.
V rámci Vánoční výstavy o.s. Šance se v sále KS Lovoš uskutečnilo
2. prosince 2009 přátelské předvánoční setkání s pracovníky Konta
Bariéry, se kterým začaly členky
lovosické Šance spolupracovat. V
součinnosti s Kontem Bariéry se
v roce 2011 o.s. Šance jiţ po několikáté zúčastnilo Mikulášského
jarmarku v kostele na Praţské křiţovatce. Spolupráce s mnoha podobnými sdruţeními se Šanci daří
(např. Roska Ústí nad Labem a
mnohé další).
Na činnost dostává Šance dotace
z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Městského úřadu Lovosice a pomáhají rovněţ další sponzoři. „Velmi ráda bych poděkovala
sponzorům, kterými jsou Lovochemie Lovosice a Top Moravia,“
uvedla Boţena Plicková. „V příštím
roce se chystáme v našich aktivitách pokračovat a některé bychom
rádi rozšířili. Uvidíme, zda k tomu
bude prostor a finance,“ uzavřela
Plicková.
(hz, foto: hv)

Kontakty na o.s. Šance:
731 604 004, 602 611 435

Akce DDM ELKO
40. výročí otevření DDM
V roce 2012 oslavíme 40. výročí
otevření DDM v Lovosicích. Sledujte naše vývěsky, tyto oslavy se
promítnou téměř ve všech velkých
akcích. Na listopad chystáme setkání všech bývalých zaměstnanců.
Lovosická vánočka
3. 12. proběhl 20. ročník pochodu
Lovosická vánočka. Zúčastnilo se
191 soutěţících a 19 organizátorů.
V soutěţích se na třetím místě
umístil oddíl Vodáci z Ústí nad
Labem, na druhém Klub lesní
moudrosti z Roudnice a na prvním
oddíl skautů Tupouni ze Štětí.
Měšec od Zlého správce získal
oddíl Vodáci z Ústí nad Labem.
Vodáci si tipli nejblíţe k částce
peněz, která byla v měšci. Vše se

vydařilo, počasí bylo hezké a vánočka byla dobrá a měřila necelé
2 metry.
Miss Poupátko
Největší lednovou akcí bude
v úterý 24. 1. od 15 hodin tradiční
volba Miss Poupátko. Všechna
děvčata, která navštěvují 1. stupeň
ZŠ, si mohou vyzkoušet svoji odvahu vystoupit před veřejností.
Soutěţ není o kráse, dívky zde
mají moţnost ukázat své přednosti
ve volné disciplíně (max. délka
vystoupení 1,5 min.), v rozhovoru
s moderátorem i ve zručnosti.
Módní přehlídka jen doplňuje
charakteristiku
dívek,
protoţe
v
naší
soutěţi
nevystupují
v plavkách ani společenských šatech, ale ve svém oblečení, ve

kterém se cítí nejlépe. Soutěţíme o
pěkné ceny.
Přihlášky do soutěţe si musí děvčata vyzvednout předem v DDM
v době od 9. do 20. ledna.
Dotazy na tel. číslech:
416 532 505, 731 612 022
Barevný lednový den
Všechny děti, které umí bruslit,
zveme na karneval na ledě s názvem Barevný lednový den. Sejdeme se v pátek 3. února na zimním
stadionu v 10 hodin. Můţete si
zde zasoutěţit a vyhrát pěkné
ceny, pokud přijdete v maskách.
Na závěr přejeme všem našim
příznivcům mnoho úspěchů v roce
2012.
Věra Hamerníková
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Zápisy

Zápisy do základních škol v Lovosicích
ZŠ Antonína Baráka
ZŠ Antonína Baráka má již
50letou tradici. V současné době
škola prochází změnami, které
jsou příznačné pro školu moderní doby! Škola je zaměřena na
budoucnost, je otevřena změnám a jejím cílem je vytvořit
školu, která se nebojí konkurence, má svůj program i cíl.
Výuka u nás probíhá dle ŠVP
s názvem TROJKA (Tolerance, Radost, Osobnost, Jistota, Komunikace, Aktivita). Jsme zaměřeni na
rozvoj jazykové gramotnosti, počítačové komunikace, pohybových
aktivit a zdravého ţivotního stylu.
Podporujeme dobré klima ve třídě
– adaptační kurzy, třídní hodiny,
školní parlament, který se 2x mě-

ZŠ Sady pionýrů
Prázdniny jsou už dávno za
námi, brzy naše žáky čeká pololetní vysvědčení, které bude
oceněním jejich dosavadní školní
práce. Vyučujeme podle ŠVP
s názvem „Škola pro život – škola pro tebe“. Cílem vzdělávacího
programu je vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a
návyky, které jsou nezbytné pro
život v 21. století. Nadále udržujeme vysokou úroveň výuky,
poskytujeme vzdělávání na moderní úrovni.
Nejmenší prvňáčci se učí povinně
anglický jazyk. Sedmáci se uţ domluví nejen anglicky, ale i němec-

ZŠ Všehrdova
Základní škola ve Všehrdově
ulici v Lovosicích vzdělává a
vychovává žáky 1. stupně ZŠ ve
věku od 6 do 11 let. Logem školy
je čtyřlístek, mottem školy je
„Vím, že čtyřlístek nenosí štěstí
jenom mně“. Čtyřlístek jsme do
loga zvolili pro štěstí, ale dříve
jsme bývali 4. ZŠ, a tak k nám ta
čtyřka nějak patří. V letošním
školním roce se u nás v 11 třídách vzdělává 237 žáků.
V současnosti škola zajišťuje
všestranný rozvoj osobnosti dítěte
s důrazem na kvalitu znalostí ve
všeobecně vzdělávacích předmětech. Vlastní školní vzdělávací program klade důraz na úspěšný rozvoj kaţdého dítěte, respektuje
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Termín zápisů v Lovosicích
1. 2. – 2. 2. 2012

síčně schází a vede si velmi dobře
při akcích školy.
Letos jsme zřídili Poradenské a
informační centrum – pro ţáky,
pedagogy, rodiče. Tato místnost je
určena pro řešení nejrůznějších
problémů – výchovných, výukových, či naopak navádí, jak podporovat talentované a nadané ţáky.
Probíhá zde i pečlivé poradenství
na téma volba povolání. Do výuky
zavádíme neustále efektivní a moderní metody – projektové učení,
týmová práce, vzájemná spolupráce I. a II. stupně. Je to kvalitní prvek
sociální, napomáhá potírat strach,
šikanu a rozvíjí pozitivní atmosféru.
Zvyšujeme neustále prestiţ školy.
Zveme zajímavé hosty, organizujeme besedy, exkurze (i do zahraničí), zavádíme do výuky finanční
gramotnost – projektem „JUNIOR

ACHIVEMENT“,
e–learningové
kurzy. Pro velký úspěch chceme
prohloubit spolupráci s německou
školou v Coswigu, a tím zkvalitnit
výuku cizích jazyků, neboť jiţ v
1. třídách se dle ŠVP vyučuje cizí
jazyk a od 7. ročníku nabízíme
další cizí jazyk.
Naše škola se můţe pochlubit
vynikajícími úspěchy v celostátních
soutěţích (jiţ 7x ocenění ministerstvem vnitra), v házené, kde nám
velmi pomáhá házenkářský oddíl a
trenér p. Šuma, který vede i nepovinný předmět na škole. V krouţku basketbalu spolupracujeme
s trenérkou p. Lahovskou. Dále
jsou to sportovní aktivity pořádané
AŠSK – kopaná, florbal, volejbal,
atletika, plavání.
Škola připravuje řadu akcí, které
se staly jiţ tradicí – lyţařské kurzy,

ozdravné pobyty, kurzy plavání,
jazykové kurzy, srovnávací testy,
akce pro předškoláky. V rámci
projektu „EU peníze školám“ se
nám daří modernizovat naše učebny. Máme 6 interaktivních tabulí,
2 PC učebny. Renovujeme školní
knihovnu, je plánovaná rekonstrukce kuchyňky a další nákup interaktivních tabulí…
Na škole máme i jednu přípravnou třídu, kde pracuje paní učitelka, která studuje speciální pedagogiku, logopedickou ambulantní
poradnu, 3 od. dyslektické poradny. Naším cílem je připravit a vychovat ţáky pro budoucí ţivot, mít
kvalitní pedagogický sbor s velmi
dobrými vztahy a vyprofilovat
školu postupně na typ školy se
zaměřením na velmi dobrou spolupráci mezi ţáky, učiteli a rodiči.

ky, coţ si mohli vyzkoušet při návštěvě Dráţďan. Ţáci II. stupně si
výběrem vhodných volitelných
předmětů prohlubují své znalosti
při praktikách z chemie, z přírodopisu, při cvičení z matematiky, z
českého jazyka, dějepisu, při společenskovědním semináři. Tělesně
zdatnější chlapci hrají florbal, dívky
cvičí aerobic. V průběhu roku ţáky
čeká celá řada akcí – soutěţe,
olympiády, besedy, zajímavé exkurze, výlety, projekty. Tradičně
nejzdařilejší jsou: Den Země, Den
Evropy, Předškolák. V letošním
roce pořádáme pro ţáky dva lyţařské kurzy. První pro ţáky 1. stupně,
druhý pro ţáky 2. stupně. V květnu
si nejstarší ţáci – osmáci a deváťáci
vyjedou na kolech na Klínovec

nebo Boţí Dar v Krušných horách
při cyklistickém kurzu. Během roku
nabízíme ţákům zájmové krouţky
– flétnový, dramatický, sportovní,
zdravotnický, turistický.
Jedním z hlavních cílů letošního
školního roku je zvýšit materiální
vybavenost. Škola čerpá finanční
zdroje z projektu EU Peníze školám. Uţ nyní jsou některé učebny
vybaveny interaktivní tabulí, po
Vánocích přibudou nové počítače
do počítačové učebny a nové výukové programy.
V únoru proběhne zápis ţáků do
lovosických škol. Co ţákům nabízí
naše škola do budoucna?
Angličtinu od 1. třídy, výuku kopané pro chlapce od 1. třídy, gymnastiku pro děvčata od 1. třídy,

zájmové krouţky, pobyt ve školní
druţině, lyţařský kurz, školy
v přírodě. Na prvňáčky čekají noví
kamarádi, nové paní učitelky a
hlavně spousta nových záţitků.
Škola se zapojí do projektu
„Rodiče vítáni“. „Rodiče vítáni“ je
značka pro školy vstřícné rodičům.
Počítáme se spoluprací školy
s rodiči, kdy rodiče mohou pro
školu leccos udělat, mohou ovlivnit, jaká škola je. Učitelé mohou
vyuţít rodiče jako pomocníky a
shodně spolu na děti působit.
Přejeme si, aby se nám celý školní
rok 2011/2012 vydařil. Všichni
pedagogové doufají, ţe si rodiče a
budoucí prvňáčci vyberou právě
naši školu a 1. září se všichni sejdeme ve školních lavicích.

tradice školy a její charakteristické
podmínky.
Chloubou školy jsou odborné
učebny – počítačová, jazyková,
knihovna s čítárnou. V areálu školy
se také nachází školní druţina, ke
které patří i nově zrekonstruované
školní hřiště. Třídy jsou vybaveny
moderním nábytkem, ale i technickými doplňky. Většina tříd se dovybavuje interaktivními tabulemi,
které jsme získali z financí čerpaných z projektových peněz – EU
peníze školám.
Školu a její zázemí tvoří hlavně
stabilní pedagogický sbor. Ten náš
je ochoten udělat pro děti i „ něco
navíc“. Aktivně zde pracuje řada
zájmových krouţků – pěvecký,
výtvarný, dramatický, sportovní,
angličtina, aerobic, hra na zobcovou flétnu, grafika, literární a turis-

tický. Z peněz získaných od sponzorů se nám konečně podařilo
vybudovat keramickou dílnu, která
slouţí jako odborná učebna pro
pracovní činnosti i výtvarnou výchovu. Samozřejmostí je cílené
další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Ţákům se specifickými
poruchami učení a logopedickými
vadami se věnují zkušení speciální
pedagogové. Pozornost téţ věnujeme ţákům nadaným, kteří potřebují pro svůj rozvoj individuální
přístup ze strany aprobovaných
pedagogů. Systematicky také připravujeme ţáky 5. tříd k přijímacím
pohovorům na gymnázium ve
všeobecně vzdělávacím projektu
Albert.
Při testování ţáků 3. tříd společností Scio naši ţáci T. Černý a
A. Preissová obsadili vynikající 2. a

3. místo v rámci Ústeckého kraje.
Školní druţina vychází plně
z potřeb rodičů, má 5 oddělení.
Výhodou je, ţe se nachází přímo
v objektu školy a provoz je zajištěn
od 5:45 h aţ do 16:30 h.
Velký výběr aktivit nabízí celoroční program – projektové vyučování
„Tradice a zvyky“, „Poznáváme
České středohoří“, „Pohádkový
svět“ a mnoho dalších dílčích projektů. Naší tradicí se jiţ pro svůj
úspěch staly akce typu – Noc
s Andersenem, Den podle Ámose,
Dýňová noc či výstavy a jarmarky,
ale i divadelní představení, pořádání zájezdů pro ţáky a jejich rodiče.
Týden otevřených dveří od 23. 1.
– 27. 1. 2012 od 8:00 – 16:00 h.
www.zsvsehrdova.cz
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Profil

Osobnost Ústeckého kraje 2011:

ředitel Základní umělecké školy Lovosice MgA. Jiří Lhotský

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává už řadu
let Kalendárium regionálních
výročí Ústeckého kraje. Pro rok
2011 byl mezi ně zařazen známý
dirigent a hudební pedagog, hráč
na trubku a housle, ředitel ZUŠ
Lovosice MgA. Jiří Lhotský, který
v tomto roce oslavil kulaté jubileum.
Jiří Lhotský se narodil 22. listopadu
1946 v Pavlově u Pelhřimova a nyní
ţije v Roudnici nad Labem. Vystudoval Vojenskou hudební školu
(trubka, housle), HAMU Praha
(trubka), konzervatoř (dirigování) a
v letech 1983 – 1985 absolvoval
postgraduální studium v oboru
hudební teorie a kompoziční praktika opět na Hudební akademii muzických umění v Praze. Dlouho působil jako učitel na Vojenské hudeb-

ní škole (od r. 1992 Vojenské konzervatoři) v Roudnici nad Labem a
v roce 1992 – 93 byl hlavním inspektorem
vojenských
hudeb
v Československu. V letech 1993 –
94 byl zástupcem ředitele na ZUŠ
v Litoměřicích. Od roku 1994 je
ředitelem Základní umělecké školy
v Lovosicích. Lovosice znal uţ před
tím – v letech 1972 – 1974 a 1990 –
93 byl dirigentem Velkého dechového orchestru KS Lovoš.
Od roku 1980 působí jako dirigent
v orchestru Severočeská harmonie
Štětí (dříve Dechová harmonie Štětí)
s krátkými přestávkami do dnešní
doby. V loňském roce obdrţel na
Národním festivalu dechových orchestrů ve Štětí Cenu města za přínos kultuře. Nebylo to jeho první
ocenění. Uţ po skončení hudební a
organizátorské činnosti jako inspektor posádkových hudeb dostal
v roce 1993 medaili za zásluhy
III. stupně. Na Mezinárodním festivalu dechových hudeb Praha 1998,
jehoţ se zúčastnilo 19 orchestrů z
5 států, vystoupil dirigent Jiří Lhotský v čele Dechové harmonie sloţené z hráčů Ústeckého kraje
v kategorii vyšší třídy. Dechová
harmonie získala zlaté pásmo
s vyznamenáním za první místo
a její dirigent Cenu poroty za nejlepší dirigentský výkon. V roce 2009
obdrţel i ocenění od mezinárodní
společnosti „The International Business Who is Who Corp., Panama“ a
nakladatelství Who is Who, Verlag
für Personenenzyklopädien AG,

Švýcarsko.
Ve spolupráci ZUŠ Lovosice a KS
Lovoš zaloţil MgA. Lhotský v roce
1995 nový ţesťový orchestr Brass
Band i v Lovosicích. Band hrál nejen
koncertní dechovku, ale i swing
a hudbu let šedesátých, dokonce
i hudbu chrámovou. Brass Band
fungoval celkem sedm koncertních
sezon. V roce 2002 byl zaloţen Evergreen band, který zahájil svoji činnost v srpnu roku 2002; byl sloţen
především ze zaměstnanců školy.
S jeho příchodem do ZUŠ Lovosice
se výuka rozšířila o některé nové
obory – byla to výuka dirigování,
základů hudební skladby, vokální
skupiny (studio populární hudby).
Z nástrojů to byl klarinet, saxofon,
trubka, tuba a elektronické klávesy.
Rozvinuta byla i výuka populární
hudby, zejména v souborech. Koncerty ZUŠ začaly probíhat od roku
1995 rovněţ v sále KS Lovoš, kde
byla větší kapacita a vhodnější prostředí – vlastní sál ZUŠ byl pro veřejnost nedostačující a začal slouţit
pouze pro školní přehrávky. O rok
později se koncerty začaly konat
i v novém sále Bratrské jednoty
baptistů. Zvýšil se počet veřejných
koncertů v Lovosicích, vznikly pobočky ZUŠ v Třebenicích, Třebívlicích a Velemíně. Kromě toho začala
ZUŠ pořádat výukový cyklus pro
děti z 1. – 4. tříd ZŠ pod názvem
„Seznamujeme se s hudebními nástroji“. Počet ţáků v ZUŠ Lovosice se
zvýšil na součastných 520.
MgA. Lhotský stále také hře na

hudební nástroje vyučuje, při výuce
hry na trubku pouţívá zvláštní metodu „pumping“. Jde o jiné tvoření
tónů a pochází z Francie. Metoda se
osvědčila a ţáci obsazují v soutěţích
přední místa.
Posledním velkým úspěchem je, ţe
se ţáci lovosické ZUŠ trumpetista
Jonáš Kopáček (ţák MgA. Lhotského) a klarinetista Matouš Kopáček
stali členy mezinárodního orchestru
„Europera“ se sídlem v Ţitavě. Orchestr je tvořen ze třech národností
– německé, polské a české a schází
se na soustředěních ke koncertům
v Německu, Polsku a Česku. Mezi
jeho vynikající ţáky patřili Ondřej
Šedivý (dirigování), Zdeněk Honců a
Radovan Lukš (trubka). Hudba se
pro MgA. Lhotského stala nejen
zaměstnáním, ale také celoţivotní
láskou. V okrese šíří dobrou hudbu
mezi dospělými i dětmi, a tak přispívá k rozvoji regionální kultury.
„Pro další rozvoj školy mám jedno
hlavní přání. Aby se povedl projekt
soustředění všech tříd a učitelů do
Přívozní ulice, protoţe nynější rozmístění na čtyřech místech je sloţité,“ říká ředitel Lhotský. Na otázku,
co by vzkázal našim čtenářům, přidává své vyznání: „Ve výuce se snaţíme obsáhnout stávající hudební
slohy a ţánry a ze ţáků vychovat
nejen hudebníky a výtvarníky, ale
umění oddané stoupence, organizátory a příznivce kultury a umění.“
Nelze neţ přát jemu i městu Lovosice, aby se jeho přání vyplnilo.
(hz, foto: hv)

Letem lovosickým světem 2011 (1. část)
Leden
 Letos vyběhli na vrchol Lovoše
na Nový rok první tři účastníci
kolem šesté ranní. Pamětních
listů bylo rozdáno 860, ale počet
návštěvníků byl určitě vyšší, neboť někteří do chaty nešli.
 V pondělí 3. ledna se uskutečnil
historicky první Den otevřených
dveří starostky Lenky Lízlové.
Starostka zvolila kaţdé první,
místostarostka Vladimíra Nováková kaţdé druhé pondělí
v měsíci.
 Farní charita Lovosice pořádala
v roce 2011 Tříkrálovou sbírku jiţ
osmým rokem a byla v historii
nejúspěšnější. Její výtěţek činil
v Lovosicích a okolí 21 248,- Kč a
8 eur.
 14. ledna začala voda v Labi
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nebezpečně stoupat a ke kulminaci v Lovosicích došlo v neděli
16. ledna. Ke vchodu do areálu
byla postavena nouzová lávka.
Městští policisté střeţili zimní
stadion, aby nedocházelo ke
krádeţím a rabování.
 V sobotu 15. ledna 2011 uspořádal lovosický oddíl krasobruslení
31. ročník závodu „Zlatá brusle“.
Lovosický oddíl získal celkem
1 zlatou a 1 stříbrnou medaili a
další pěkná umístění. Nejúspěšnější byla Tereza Hrdličková
v kategorii Ţačky, která zvítězila.
 V kostele sv. Václava poprvé
celebroval biskup Mons. Jan
Baxant slavnostní mši svatou
spolu s R. D. Romanem Depou a
polským proboštem Tadeášem.
 Miss Poupátko se stala 27. 1.

v DDM ELKO Lovosice Samanta
Joţková, první vicemiss se stala
Mirka Pilneyová z Vrbičan a třetí
příčku obsadila zpěvačka Gábina
Pukyová. Samantu zvolilo publikum také Miss Sympatií. Soutěţilo osm děvčátek.
 V KS Lovoš se 27. 1. poprvé
představila swingová kapela
vedená ţenskou rukou – Back
Side big band z Prahy s dirigentkou Lenkou Vašátkovou.
 Vítězem krajské fyzikální olympiády se v lednu 2011 stal v Ústí
nad Labem Martin Zukerstein
z Gymnázia Lovosice.
Únor
 1. února se stal novým ředitelem
Lovochemie a.s. Ing. Petr. Cingr.
 Nejlepším sportovcem Litomě-

řicka za rok 2010 se stal lovosický házenkář Jiří Motl. V kategorii
Kolektiv – dospělí získali házenkáři HK .A.S.A. Město Lovosice
3. místo a Jakub Ţivec kategorii
Jednotlivci – mládeţ vyhrál. Nejlepším handicapovaným sportovcem se stal nevidomý atlet
Vladimír Krajíček z TJ Lovochemie.
 ZŠ Všehrdova se zapojila do
humanitární akce – sběru autolékárniček.
 S lovosickými gymnazisty besedoval 21. února ministr práce a
sociálních věcí české vlády Jaromír Drábek.
 23. února byl v KS Lovoš vyhlášen Nejlepším chemikem Litoměřicka Vojta Pail z Libochovic.
(hz)
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Swingový koncert měl
v Lovosicích opět úspěch

Koncem listopadu se uskutečnil
v sále Kulturního střediska Lovoš další z oblíbených swingových koncertů, tentokrát pod
názvem „Nejoblíbenější evergreeny 30. – 50. let“. Poprvé do
Lovosic přijela zahrát skupina
Clarinet society, kterou řídí Petr
Kašpar.
CLARINET SOCIETY – KLARINETOVÁ SPOLEČNOST je originální
soubor sloţený ze čtyř klarinetistů
(saxofonistů)
a
kytaristy.
V současné době hraje kapela ve
sloţení: Petr Kašpar – klarinet,
altsaxofon, esklarinet, zpěv, Radek
Arnold – klarinet, altsaxofon, zpěv,
Petr Antoš – tenorsaxofon, sopránsaxofon, klarinet, zpěv, Přemek Šoba – basklarinet, klarinet a
Václav Tůma – kytara, perkuse,
zpěv.
Jako obvykle byl koncert zcela
vyprodán. Hudebníci vyhověli

přání lovosického klubu Přátel
swingu a zahráli jim i některé vybrané skladby – gershwinovky
Lady be Good a Medley, Smoke
Gets in your Eyes, Begin the Begiun od Cole Portera či Honey Pie.
Řada improvizací sklidila nadšený
potlesk. A přímo frenetické nadšení vypuklo, kdyţ v závěru koncertu
bylo děkováno hostu koncertu za
jeho přízeň k Lovosicím. Excelentní
saxofonista Jaroslav Kopáček,
poslední člen slavné dechové
sekce orchestru Karla Vlacha, vystoupil v Lovosicích jednou přímo
s Vlachovci a to tehdy také
s dalším hostem, bubeníkem Vladimírem Ţiţkou. Několikrát přijel
do Lovosic rovněţ se svým Big
Bandem. Jaroslav Kopáček se
v říjnu 2011 doţil 80 let a veřejné
poděkování si zasluhoval. Ani
Klarinetová společnost určitě nebyla u nás naposledy. (hz, foto: hv)

120. výročí rozhledny na Lovoši
V roce 2012 si připomeneme
120. výročí otevření rozhledny
na vrcholu hory Lovoš.
Hora je součástí Českého středohoří, vypíná se nad městem Lovosice ve výšce 572 m.n.m. Provozovatel turistické chaty spolu
s klubem filatelistů Lovosice k této
příleţitosti vydávají kuponové
přítisky ke známce na tiskových
listech České pošty s.p. Na známce
je vyobrazen páv, známka je označena hodnotou „A“, tedy je určena
pro běţný tuzemský tarif (10,-). Na
přítisku ke známce je současná
podoba
turistické
rozhledny
s označením letopočtu 1892 –
2012. V pravé části tiskového listu

je na jednom kuponu vyobrazena
turistická rozhledna v původní
podobě z r. 1892 a na druhém
kuponu je přítisk: klub filatelistů
04–38 Lovosice.
Tiskový list bude v prodeji na
turistické chatě Lovoš od 1. 1.
2012 a bude ho moţno objednat
také u klubu filatelistů v Lovosicích
nebo si ho přímo zakoupit vţdy
poslední
čtvrtek
v
měsíci
v klubovně kulturního zařízení
Lovoš ve 2. poschodí mezi 16 – 17
hodinou (konají se zde schůzky
klubu filatelistů). Cena tiskového
listu je 222,- Kč, cena jedné známky s kuponem 22,- Kč.
Provozovatel chaty a klub filatelistů

Základní umělecká škola Lovosice
zve všechny občany na první koncert roku 2012. Koncert populární
hudby se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v sále KS Lovoš Lovosice.
Začátek koncertu od 17 hodin, vstupné dobrovolné.
(hz)

S hvězdáři pod polynéskou oblohou
Další geografická přednáška se
uskuteční 9. ledna 2012. Slávka
Chrpová, šéfredaktorka časopisu
Cykloturistika, se v první zeměpisné přednášce roku 2012 přenese i s posluchači do srdce
Tichomoří, jak se někdy Francouzské Polynésii říká. Zajela si
tam na skládacím kole společně
s cestovatelkou Ludmilou Rumlovou.
Řeč bude o Tahiti a dalších šesti

ostrovech – zelené a rozeklané
Raiatee, vanilkovém ostrově Tahaa, turisty okupované Bora–Boře,
panenském a rustikálním Huahine
a nejmenším a nejzápadnějším
Maupiti.
Přednášky se pořádají v klubovně
KS Lovoš v ulici 8. května 13 v
pondělí od 18 do 20 hodin. Barevné digitální fotografie nebo videofilm jsou doplněny besedou.
Vstupné 20 Kč.
(hz)

Program Kulturního střediska Lovoš
Pátek 6. ledna – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Hraje Orchestr KS Lovoš. Sál „Lovoš“ od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

PC Centrum Grečl dostalo dárek
V sobotu 3. prosince si našel
Mikuláš i s dvěma čerty cestu do
internetové kavárny v Palackého
ulici.
Asi patnáct dětí s nadšením sledovalo jejich příchod a po zazpívání písničky nebo zarecitování básně dostalo kaţdé dítko dáreček.
Ovšem muselo také slíbit, ţe bude
celý rok méně zlobit. Pro všechny
děti, které tam s maminkami na
počítač přijdou, byl upraven dětský koutek s ohrádkou. K dispozici

mají děti různé hračky, aby se
zabavily, zatímco maminka (nebo
tatínek) budou pracovat na počítači. Výzdoba místa na hraní pochází
z rukou nejpovolanějších – obrázky jsou zapůjčeny z Mateřské školy
Sady pionýrů. V současnosti jsou
v PC Centrum Grečl k vidění i dva
hezké betlémy.
Rodiče uţ mohou bez obav internetovou
kavárnu
navštívit
s dítětem, to se určitě v dětském
koutku zabaví.
(hz)

Myslivecké sdruţení LOVOŠ zve na tradiční MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná v sobotu 28. 1. 2012 v Kulturním středisku Lovoš.
Zahájení ve 20:00 hodin, vstupné 130 Kč.
K tanci a poslechu hraje skupina PARADOX.
K dobré zábavě je přichystána tradičně bohatá zvěřinová tombola.
Předprodej vstupenek od 15. 1. 2012 v Informačním středisku Lovosice.
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Pondělí 9. ledna – S HVĚZDÁŘI POD POLYNÉSKOU OBLOHOU
– Geografická přednáška
Beseduje a promítá redaktorka časopisu Cykloturistika Slávka Chrpová. Klubovna KS od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 12. ledna – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a
českých orchestrů a zpěváků.
Sál „Lovoš“ od 16 hodin, vstup volný.
Neděle 15. ledna – SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ – Sváťovo loutkové dividlo
Pohádka pro děti. Sál „Lovoš“ od 15 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 16. ledna – TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Přihlášky přijímá KS Lovoš (kursovné: 3.000,- Kč/pár, jedná se o deset lekcí + Závěrečný raut. Jednotlivé lekce vede Karel Zima s partnerkou). Sál „Lovoš“ od 19:30 hodin.
Úterý 17. ledna – DANA MORÁVKOVÁ A JOSEF CARDA
Úsměvné vyprávění a povídání dvou známých herců. Moderuje
Michal Herzán. Sál „Lovoš“ od 18,00 hodin, vstupné 100 Kč.
DDM Elko Lovosice
24. 1. soutěţ pro děvčata Miss Poupátko 2012
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Lovosičtí házenkáři triumfovali v Českém poháru
Další velký triumf si na své
konto připsali lovosičtí házenkáři. Poprvé ve své historii jim
patří celkové vítězství v Českém
poháru. Prvenství jim zajistilo
také vstupenku do pohárové
Evropy. Hráči také proto vytoužený pohár po dramatických
utkáních za dohledu kamer České televize a plné haly fanoušků
plnili šampaňským.
„Je to pro nás náplast za nepovedený podzim v extralize. Naši fanoušci si zaslouţili vidět, ţe umíme
parádně vítězit a potřebovali to
zase zaţít i kluci. Věřím, ţe díky
tomuhle všichni zapomenou na
smolné koncovky v posledních
utkáních a ţe nás to nakopne do
další části ligy,“ řekl jeden
z nejzkušenějších hráčů týmu

HK .A.S.A. Město Lovosice tahoun,
Vladimír Šuma.
Cesta za „ušatým“ pohárem nebyla nijak jednoduchá, ale publikum
nenechalo svůj tým padnout na
kolena. V semifinále Lovosičtí porazili Karvinou 27:25, ačkoli si
v samotném průběhu vydobyli aţ
osmibrankový náskok. „Je to jakési
malé vítězství, ale dokud nevyhrajeme finále, pohár nám neříká
pane,“ byl skromný před rozhodujícím „mačem“ Šuma. Právě finálový zápas s Frýdkem – Místkem byl
opět nervydrásající. Slezský soupeř
dokázal hned několikrát Severočechům poodskočit. I díky výborným
zákrokům
brankářů
Šálka
s Kylíškem se tým nezlomil. Svěřenci trenéra Srby ze sebe dostali
maximum, vyhráli, kdyţ se světelná

Oddíl krasobruslení TJ Lovochemie
Lovosice pořádá

v sobotu 4. února 2012
krasobruslařskou soutěž

Zlatá brusle.
„Soutěţ je pořádána v kategoriích od
přípravky aţ po ţačky,
pojede se celkem 9 závodů,“
uvádí předseda oddílu Vlastimil Voříšek.
Závody začnou cca v 8:00 a poslední
závod proběhne asi v 16:30.
Organizátoři prosí podniky ve městě a
okolí, zda by pro soutěţící nepřispěly
drobnými propagačními předměty;
taška s dárečky je hlavně pro ty méně
úspěšné povzbuzujícím činitelem pro
další soutěţe. Děkujeme všem. (hz)
www.krasolovosice.jex.cz

tabule zastavila na stavu 29:32.
Publikum bylo opět v euforii a
povstala i VIP fanynka, modelka a
herečka Iva Kubelková. „Teď si

všichni přejeme, aby nám to vydrţelo,“ dodal nejlepší střelec finálového utkání Lukáš Horký.
(Text a foto: pp)

Fotbalisté chtějí zabojovat o čelo tabulky
Výbornou výchozí pozici mají
před jarní částí krajského přeboru lovosičtí fotbalisté. Těm
patří průběžná pátá příčka,
když na vedoucí Chomutov
ztrácí pouhé čtyři body.
„Úvod byl hrozný. Po osmi kolech jsme měli jen osm bodů.
Ztráceli jsme v domácích utkáních a měli špatnou koncovku.
Pak naštěstí přišla konečně vítězná série, takţe můţeme opravdu
říci, ţe máme před jarem dobrou
pozici,“ řekl trenér chlapů FK
Lovosice Antonín Marčaník.
Marčaníkovi svěřenci si tak
mohli v klidu uţít vánoční zimní

pauzu. Uţ od první třetiny ledna
je ale zase čeká tvrdý dril.
„Klukům jsem dal volno, aby si

ode mě oddychli, takţe se jim
v hale věnoval asistent, ale teď uţ
jim zase začnou tréninky čtyřikrát

týdně. Před začátkem soutěţe
navíc máme v plánu odehrát
zhruba sedmičku přípravných
utkání,“ prozradil nejbliţší program trenér Marčaník.
Lovosice chtějí bojovat o nejvyšší příčky krajské tabulky. Posilou má být třeba Martin Macháček z Teplic. „Ještě se poohlíţíme
po dvou útočnících. Máme rozjednány další alternativy, takţe
pokud se muţstvo podaří plánovaně doplnit právě o dva tři hráče, tak nebuďme zbytečně
skromní, opravdu hodláme bojovat o úplné čelo,“ burcuje svůj
tým Antonín Marčaník.
(pp)

• • Dětský vánoční házenkářský pětiboj • •
V sobotu 17. prosince se ve
sportovní hale Chemik uskutečnil již třetí ročník Vánočních
sportovních her nejmladších
házenkářů.
Celkem 72 dětí z Lovosic a okolí
soutěţilo v pěti disciplinách, tj. ve
skocích se švihadlem, skoku do
dálky, hloubce předklonu, sprintu
2 x 15 m a samozřejmě nechyběla
ani utkání v miniházené 4+1. Děti
byly rozděleny dle škol a tříd do
celkem deseti druţstev v kategoriích předškoláci, první a druhé
třídy, třetí aţ pátá třída a poslední
kategorie vyspělí miniházenkáři.
Házenkářská utkání se hrála jako
druhý letošní turnaj Školní ligy
lovosických škol a utkání byla vel-

mi vyrovnaná. Ve hře v nejvyspělejší kategorii zvítězilo druţstvo III. ZŠ
před děvčaty, ale v součtu bodů
z jednotlivých disciplín těsně
vyhrála děvčata.
V kategorii třetí aţ páté
třídy vyhrálo turnaj v miniházené druţstvo DDM sloţené převáţně z děvčat před
druţstvem
ZŠ
Antonína
Baráka o pouhé dva body.
Toto pořadí bylo stejné i po
započtení všech disciplín
pětiboje.
V kategorii prvních tříd byly
boje ve všech disciplínách
pětiboje nejdramatičtější. V miniházené zvítězilo druhé druţstvo
IV. ZŠ, které startovalo jako druţ-

stvo DDM, před prvním druţstvem
IV. ZŠ. V pětiboji nakonec obě
druţstva dosáhla shodně 14 bodů

a o vítězi musela rozhodnout další
disciplína, přetahování lanem. Ta
rozhodla, ţe zlaté medaile získal

celek DDM.
Po skončení soutěţí byly všem
přítomným sportovcům předány
medaile dle umístění druţstev –
zlaté, stříbrné a bronzové, všechny
předškolní děti vybojovaly medaile
zlaté.
Věříme, ţe všichni zúčastnění byli
spokojeni a ţe získané medaile,
které pro mnohé znamenaly zisk
první sportovní trofeje v ţivotě,
budou povzbuzením pro další
sportovní dráhu. Pro trenéry budou výsledky dětí vodítkem pro
příští období, kam orientovat přípravu. Pětiboj se vydařil také díky
pomoci rodičů a mladších ţáků při
organizačním zajištění akce.
Miloš Vodička, Jan Šváb
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