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Aktuality
Aktivisté stále blokují
dostavbu D8
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Rozhovor
Rozhovor s ředitelem
Lovochemie P. Cingrem
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Fotostrana
Lovosicemi proplula loď
na počest V. Havla

6|

Z okolí Lovosic zmizí tři „kruháky“
S postupující stavbou dálnice
D8 v okolí Lovosic by postupně
měly zmizet tři okružní křižovatky.
V prvním případě jde o stavbu
tzv. „u kapličky" na obchvatu Lovosic při odbočce na Siřejovice. Tato
provizorní okruţní křiţovatka má

být odstraněna aţ ke konci dostavby dálnice. Ve stejné době by měla
být odstraněna křiţovatka přezdívaná „šišák" nacházející se v místě,
kde se na hlavní silnici z Lovosic na
Most napojuje nová komunikace
směřující na Teplice a naproti do
prŧmyslové zóny.

Podstatně dříve, uţ v době, kdy
má být otevřen dokončený úsek
dálnice z Lovosic nad Bílinku, má
být zrušena provizorní okruţní
křiţovatka, která je při cestě od
Besedy ve směru na Třebenice
poslední v řadě.
>>> Pokračování na straně 2

Lovosičtí žádají o dotace na obnovu dvou ulic
Na prvním zasedání zastupitelstva města Lovosice v roce 2012
schválili zastupitelé podání dvou
žádostí o dotace na úpravu dvou
rozsáhlých ulic města.
První z nich bude podána na
Ministerstvo financí ČR a v případě
jejího schválení dojde k revitalizaci
ulice Sady Pionýrŧ. „V rámci daného projektu bude upraveno šířkové
uspořádání komunikace k mateřské škole včetně vyřešení parkova-

Lovosické gymnázium
opustí ředitel
Dlouholetý ředitel Gymnázia Lovosice Miloš Štyks opustí své
místo. Zvítězil totiţ ve výběrovém
řízení na post ředitele Gymnázia
J. Jungmanna v Litoměřicích. (tuc)

cích ploch a chybějících chodníkŧ.
Ulice bude přestavěna na obytnou
zónu s obousměrným provozem.
Proběhne také obnova povrchu
vozovky místní komunikace a dostavba
chybějícího
chodníku
k mateřské škole. Zároveň bude
rekonstruováno veřejné osvětlení
a upraveny stávající chodníky,
odvodnění,
dopravní
značení
a nové ozelenění. Akce je plánovaná na období květen – září 2012,"
uvedl vedoucí odboru správy města a regionálního rozvoje Ing. Martin Dlouhý.
Druhá ţádost o dotaci se týká
dokončení revitalizace ulice Dlouhá. V případě schválení projektu
bude provedena oprava povrchu
na silnici III/24713 od křiţovatky
U Besedy po křiţovatku s ulicí

Resslova. Proběhne také výměna
povrchu chodníkŧ, úprava parkovacích míst, výměna veřejného
osvětlení a nezbytné terénní
a sadové úpravy. Součástí stavby
má být i nové svislé a vodorovné
dopravní značení.
„Jedná se pouze o dílčí opravy
a já jsem si plně vědoma, ţe rozsah
potřebných prací, ať jiţ v okolí
daných lokalit či v rámci dalších
částí města, je mnohem rozsáhlejší.
Osobně budu velmi ráda, pokud
nám tyto ţádosti o dotace vyjdou
a my budeme moci vyjít vstříc
v tuto chvíli alespoň občanŧm
ţijícím v těchto dvou ulicích. Doufám, ţe v prŧběhu následujícího
roku to nebudou ulice jediné,"
řekla k celé problematice starostka
města Bc. Lenka Lízlová.
(tuc)

Město splatilo téměř pětadvacetimilionový úvěr
V roce 2010 podepsalo město
Lovosice smlouvu o přidělení
dotačních prostředků ve výši
24,84 milionu korun z ROP Severozápad.
Projekt s názvem „Zvýšení kvality
ţivota a fyzického prostředí místní
části města Lovosice" podpořil
rekonstrukci ulic Nádraţní, U Nadjezdu, Okruţní, Terezínská a Obchodní.
Zrekonstruovány
byly
komunikace včetně odvodnění,
chodníky, dopravní značení, veřej-
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né osvětlení, zeleň a byla zřízena
dvě dětská hřiště. „V tomtéţ roce
bylo rovněţ vypsáno výběrové
řízení na poskytovatele úvěru na
profinancování tohoto projektu ve
výši 23,847 milionu korun. Následně byl úvěr městu poskytnut,"
uvedla Ing. Dagmar Wágnerová,
vedoucí ekonomického odboru na
MěÚ Lovosice.
„ROP
Severozápad
proplácí
úspěšným příjemcŧm dotace finanční prostředky aţ po kompletní

realizaci projektu a po provedené
fyzické kontrole projektu. Město
Lovosice platbu 24,84 milionu
korun od ROP Severozápad skutečně po splnění všech předepsaných činností v prosinci 2011 obdrţelo a já jsem velmi ráda, ţe se
danou akci podařilo úspěšně realizovat," sdělila starostka města
Bc. Lenka Lízlová. „Následně město
Lovosice splatilo úvěr na profinancování celé akce v plné výši," potvrdila Wágnerová.
(tuc)

Sport
Motl se zapsal na
evropském šampionátu
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
vstupujeme
do
nového roku s několika prioritami.
Co se týče oprav
ulic, je pro nás
nejdŧleţitější rekonstrukce ulice Sady Pionýrŧ. Neutěšený stav komunikací a chodníkŧ
v této lokalitě je potřeba řešit.
Věřím, ţe uspějeme s ţádostí
o dotaci a podaří se nám upravit
další, významnou část města.
Dar, který jsme získali od Lovochemie pouţijeme na vybudování
denního stacionáře pro lidi s mentálním postiţením. Vedli jsme
k této sociální sluţbě dlouhé diskuze. Kam stacionář umístit, z jakých
finančních prostředkŧ jej vybudovat? Za sebe mohu říci jen to, ţe
jsem ráda, ţe se ledy konečně
pohnuly.
Další významnou investicí bude
rekonstrukce bývalých jeslí v ulici
Přívozní. Po stavebních úpravách
se do této budovy přestěhuje
z celkem třech míst ve městě
Základní umělecká škola. Všechny
umělecké obory tak budou poprvé
pod jednou střechou a v klidové
zóně města.
Pro mě velmi dŧleţitou oblastí,
kterou se budeme v tomto roce
také zabývat, jsou budovy základních škol. Dlouhodobě jsou ve
špatném technickém stavu a stávají
se ostudou města. Věřím, ţe se
nám podaří alespoň započít s jejich
rekonstrukcí a v letech následujících jim budeme věnovat stejnou
pozornost. Potřebují to jako sŧl.
Lenka Lízlová - starostka

www.meulovo.cz

Aktuality
Z okolí Lovosic zmizí tři „kruháky“
>>> Pokračování ze strany 1
Jde o betonovou provizorní stavbu, kde došlo v minulých týdnech
k několika váţným nehodám.
Situaci však blokují komplikace
týkající se rozporu mezi stavební
dokumentací a skutečným stavem
mostu nad Vchynicemi. Investor –

Hladina Labe stoupla, cyklostezka byla uzavřena

Ředitelství silnic a dálnic ČR nyní
musí uvést do souladu dokumentaci se skutečným stavem. Jedním
z moţných termínŧ otevření úseku
Lovosice – Bílinka je duben 2012.
Termín dokončení zbývající části
zatím není jasný.
(tuc, foto: Miroslav Hvorka)

Vzhledem k dosaţení limitních
hodnot pro bezpečný provoz
cyklostezky, kdy hladina Labe
dosáhla v profilu Ústí nad Labem
dne 23. 1. výšky 440 cm, bylo
v tento den demontováno zábradlí přes slepé rameno Labe
a veškerý mobiliář v úseku od
Lovosic k betonárce Holcim.
Cyklostezka v úseku Lovosice –
betonárka Holcim a od betonárky

Holcim k přívozu Malé Ţernoseky
byla uzavřena pro běţný provoz.
Znovuobnovení provozu proběhlo 31. ledna.
Z dŧvodu namrznutí usazenin
v některých částech cyklostezky
je však potřeba dodrţovat zde
zvýšenou opatrnost, neboť se
cyklostezka v zimních měsících
technicky neudrţuje (viz dopravní
označení).
(tuc, foto: archiv MěÚ)

D8: Aktivisté opět zaúřadovali,
dostavba se odkládá

Dotační tituly v Lovosicích
jsou v pořádku
Městský úřad Lovosice prošel
další z řady daňových kontrol.
A stejně jako předchozí, dopadla
i tato bez problémů.
Kontroly se týkaly dotačních
titulŧ „Městský kamerový dohlíţecí
systém“ a „Územně analytické
podklady pro obec s rozšířenou
pŧsobností (ORP) Lovosice“.
Správce daně si v prŧběhu kontroly vyţádal veškeré podklady
vztahující se k výše uvedeným
dotacím. Lovosice dodaly ke kaţdé
z akcí dvě desítky potřebných
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dokumentŧ. Dodávka a montáţ
kamerového systému stála 2 miliony korun, dotace pokryla tři čtvrtiny nákladŧ, zbytek hradilo město
ze svých zdrojŧ. Na druhou z akcí
město obdrţelo dotaci 1,1 milionu
korun, zhruba 870 tisíc korun pak
opět doplatilo ze svých zdrojŧ.
„Poskytli jsme dotčeným orgánŧm všechny potřebné podklady
a kontrola konstatovala, ţe obě
akce jsou v pořádku,“ řekla ke
kontrole starostka města Bc. Lenka
Lízlová.
(tuc)

Stavební úřad Lovosice vydal
v závěru roku 2011 územní rozhodnutí a stavební povolení
na zbytek trasy dálnice D8
z Lovosic do Řehlovic.
Rozhodnutí mělo k 21. 1. 2012
nabýt právní moci. Jak však jiţ
bývá zvykem, v poslední den lhŧty
pro podání odvolání jedno skutečně přišlo. Tradičně ho nepodal
ţádný z desítek účastníkŧ řízení,
ale jedno ze tří občanských sdruţení, nazývající se ekologickým.
„Dané odvolání se bohuţel dalo
čekat. I tak jsem ale do poslední
chvíle doufala, ţe tentokrát se
všichni zúčastnění umoudří a posuneme se v dostavbě D8 zase
o kousek dál,“ konstatovala starostka Lovosic Bc. Lenka Lízlová.
Rozhodnutí podala „Společnost
ochráncŧ ţivotního prostředí“
Litoměřičana Lubomíra Studničky.
Na odvolání je netypické, ţe se
svojí formou nepodobá řadě jiných obstrukčních podání tohoto
sdruţení, ale je nápadně podobné
dokumentŧm, jeţ v ostatních případech podávají Děti Země.
„Je moţné, ţe pan Studnička
ze SOŢP svým pobytem u Okresního soudu v Litoměřicích, kde je

viněn z toho, ţe pod zástěrkou
ochrany přírody vydíral stavebníky,
pochytil něco z dokumentŧ právníkŧ,“ sdělil vedoucí lovosického
stavebního úřadu Ing. Petr Soldon.
Stavební úřad se v prŧběhu shromaţďování podkladŧ a dokumentŧ pro vydání rozhodnutí zabýval
dle svého názoru všemi aspekty
včetně vznesených námitek a poţadavkŧ všech občanských sdruţení jakoţ i poţadavky dotčených
orgánŧ a dalších účastníkŧ řízení.
To vše uvedl i v odŧvodnění rozhodnutí, které bylo obsáhlejší neţ
vlastní výrok.
Je třeba rovněţ zdŧraznit, ţe
většina námitek byla řešena jiţ
v rámci předchozích územních
a stavebních řízení a řadu z nich
ani Krajský soud v Ústí n/L neshledal jako dŧvod pro zrušení pŧvodního územního rozhodnutí.
„Stavební úřad tedy seznámí
veřejnou
vyhláškou
účastníky
s podaným odvoláním a následně
za cca 3 týdny postoupí odvolání
na KÚ k rozhodnutí. Přejme si, aby
se jednalo o poslední zdrţení
u této významné stavby, dokud
má zajištěno financování,“ doplnil
Soldon.
(tuc)
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Aktuality
Finance od Lovochemie byly rozděleny

Přestupky občanů v roce 2011

Společnost Lovochemie a.s.
poskytla prostřednictvím darovacích smluv městu Lovosice
a jeho příspěvkové organizaci
KS Lovoš dohromady 1 200 000
korun.
Prvních 600 000 korun má být
pouţito na podporu kulturních,
sportovních a volnočasových aktivit. Na lednovém jednání zastupitelstva byl daný záměr upřesněn
a finanční prostředky budou pouţity na rekonstrukci vnitřních
prostor denního stacionáře pro
postiţené občany nad 26 let.
„Dělali jsme prŧzkum potřebnosti
dané sluţby a z řad občanŧ města
i spádových obcí se ukázal velký
zájem. Podobná sluţba, ovšem
pouze pro klienty do 26 let, je
v tuto chvíli nabízena jen v litoměřickém Centru pro zdravotně postiţené děti a mládeţ – Srdíčku.
Následná péče však v blízkém

Přestupky jsou řešeny Komisí
k projednávání přestupků města
Lovosice, kterou jmenuje starostka. Agendu vede pracovník
MěÚ Ota Čermák. Působnost je
v rámci správního obvodu Lovosice, neboť město Lovosice má
uzavřeny veřejnoprávní smlouvy
s 21 obcemi ve správním obvodu Lovosice a přestupkovou
agendu
za
ně
vykonává.
V r. 2011 komise řešila celkem
335 přestupkových věcí. Postupovala vždy ve smyslu Zákona
o přestupcích.

okolí nabízena není, a mnohé
rodiny se tak dostávají do svízelné
situace. Osobně jsem velmi ráda,
ţe zastupitelé tento dar právě na
daný účel schválili. Zároveň bych
touto cestou chtěla ještě jednou
poděkovat společnosti Lovochemie a.s. za její podporu a doufám,
ţe naše spolupráce bude pokračovat i v nadcházejících letech,"
uvedla starostka města Bc. Lenka
Lízlová.
Další část prostředkŧ určenou do
KS Lovoš se lovosičtí zastupitelé
rozhodli rozdělit pro podporu
sportu,
volnočasových
aktivit
a kultury ve městě. Ředitel
KS Lovoš Bc. Martin Kohl se po
dohodě s vedením města rozhodl,
ţe bude vypsán grant v hodnotě
300 000 korun, který budou moci
vyuţít právě kulturní celky a sportovní organizace na podporu mládeţe.
(tuc)

Jakého druhu byly přestupky
§49 t.j. přestupky proti občanskému souţití celkem 174 věcí. Jedná
se o např. uráţky na cti, vyhroţování, drobné ublíţení na zdraví,
fyzické napadení atd.
§50 t.j. přestupky proti majetku
111 věcí. Jedná se o úmyslnou
škodu na cizím majetku, krádeţ,
podvod, zničení, zatajení nálezu
věci, neoprávněné uţívání věci atd.
§47 t.j. přestupky proti veřejnému
pořádku celkem 34 věcí. Jedná se
o neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci,
rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného pro-

stranství, zaloţení černé skládky
atd.
§46 t.j. porušení obecně závazných vyhlášek 16 věcí. Jedná se
např. o to, ţe majitel nezajistí psa,
nebo o poţívání alkoholických
nápojŧ na veřejnosti atd.
Je hovořeno ve smyslu přestupkových věcí a to proto, ţe mŧţe jít
o souběh několika přestupkŧ, kdy
je vyznačován ten nejzávaţnější, za
který je nejvyšší sazba. Při souběhu lze uloţit sankci maximálně za
přestupek s nejvyšší sazbou, a tedy
nelze tyto sčítat. O sazebníku
sankcí a podrobněji o činnosti
komise
bylo
jiţ
hovořeno
v Lovosickém dnešku 2/2011 na
str. 4.
Zastavení přestupkového řízení
Celkem bylo v r. 2011 zastaveno
111 přestupkových věcí a to
z rozličných dŧvodŧ, ke kterým
komise dospěla.
Trend v přestupcích občanů
V posledních 4 letech jde o setrvalý stav, kdy se jedná o pokles
či rŧst v řádu jedné aţ dvou desítek případŧ za rok. Vyjádřeno
v procentech je to plus mínus
okolo 5 %.
(jv)

Výstavba na Holoubkově je pozastavena
Výstavba obytného komplexu
v lovosické čtvrti Holoubkov je
pozastavena.
Developerská
firma
Raeder&Falge, která měla rozsáhlou
stavbu
v
úzké
spolupráci
s městem Lovosice provést, od
projektu odstoupila. „Neznamená
Budova v ulici Karla Maličkého, v níž má být denní stacionář vybudován

(foto: hv)

Nájemci novou směrnici přijali,
vracení bylo minimální
Pouze šest vrácených zahrádek
a jeden nebytový prostor. Taková je reakce nájemců na novou
směrnici o pravidlech pro pronájmy
nebytových
prostor
a pozemků v Lovosicích, která
vešla v platnost 11. března 2011.
Majetkosprávní odbor společně
s vedením města zorganizoval
několik schŧzek jak se zahrádkáři,
tak s nájemci nebytových prostor
(převáţně s lékaři). Ti zpočátku
nechtěli na nové podmínky
(zvýšení nájmu) přistoupit a nechtěli podepsat nové nájemní
smlouvy.
„Bylo jim vysvětleno, ţe výše
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nájmu je neúměrně nízká a město
se musí chovat hospodárně.
K dnešnímu dni město pronajímá
pozemky
243
zahrádkářŧm,
z nichţ nové nájemní smlouvy
podepsali skoro všichni. Vráceno
bylo pouze 6 zahrádek, které
s největší pravděpodobností město pronajme novým nájemcŧm na
jaře letošního roku. Nebytový
prostor byl vrácen pouze jeden,
a to v ulici 8. května. Záměr pronájmu byl okamţitě zveřejněn
a vyuţil ho jiný zájemce,“ vysvětlila
Bc. Petra Buriánková, vedoucí
majetkosprávního odboru na MěÚ
Lovosice.
(tuc)

to ovšem, že by tímto projekt definitivně skončil. Rozvoj bydlení
a přísun nových obyvatel do města
vnímáme jako jednu z našich priorit, a proto budou na téma
Holoubkov probíhat další jednání,”
uvedla Bc. Lenka Lízlová, starostka
města.
(tuc)

Nová házenkářská hvězda?
Tři minuty po půlnoci na druhý svátek vánoční se v litoměřické
porodnici narodila manželům Radce a Luďkovi Kylíškovým z Lovosic
dcera Anička.
Otec
Luděk,
brankář lovosických házenkářŧ,
si jistě jiţ poloţil otázku, zda
pŧjde
dcera
v jeho šlépějích
a zda nebude
jednou
třeba
výbornou
házenkářkou. Uvidíme. Redakce
Lovosického
dneška rodičŧm
Kylíškovým blahopřeje.
(tuc)
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Rozhovor

Rozhovor s Petrem Cingrem, ředitelem Lovochemie
Jak byste zhodnotil Váš první rok ve funkci
ředitele Lovochemie a Preolu?
Byl těţký, jako kaţdý začátek. Musíte se naučit
znát firmu, seznámit se s lidmi a prostředím,
identifikovat cestu, kam firmu směřovat a začít
s její realizací. To vyţaduje více úsilí, neţ je obvyklé. Díky píli spousty lidí se dá říci, ţe rok
2011 byl pro obě firmy úspěšný.

všechny poţadavky na budoucí emisní limity,
které současná technologie není schopna od
roku 2018 plnit. Zahájení projektu je podmíněno vydáním všech potřebných souhlasŧ ke stavbě takového rozsahu a samozřejmě zajištěním
financování. Jsme přesvědčeni, ţe i po realizaci
projektu bude cena dodávaného tepla pro občany jedna z nejniţších v České republice.

Co byste čtenářům prezentoval jako hlavní
cíle pro rok 2012?
Stejně jako v minulých letech, hlavní cíle
Lovochemie jsou i pro rok 2012 dány jejím posláním v zemědělsko – potravinářském holdingu
AGROFERT i postavením na středoevropském
trhu s prŧmyslovými hnojivy. Jsou to tedy cíle
obchodní i finanční a pro jejich dosaţení máme
ve firmě nastavený systém dílčích úkolŧ a opatření, který nám pomŧţe obchodní cíle naplnit.
S celým vedením společnosti si však klademe za
cíl, aby Lovochemie i v roce 2012 byla nadále
dŧvěryhodným podnikatelským subjektem
v regionu, který prŧběţně sniţuje zátěţ pro
ţivotní prostředí a podílí se ve prospěch občanŧ
na aktivitách pořádaných místními organizacemi v oblasti sportu, kultury a vzdělávání.

Několik čtenářů se táže, zda barevný dým,
který občas vychází z jednoho z komínů Lovochemie, neobsahuje nebezpečné látky?
Jedná se o vizuální exhalace, které doprovázejí
nájezd a odstavení některé z výroben kyseliny
dusičné. Barevnost zde zpŧsobuje jeden z oxidŧ
dusíku, který je v kouřových plynech obsaţen.
Zde je na místě zdŧraznit, ţe nikde na světě
neexistuje výrobna kyseliny dusičné, která by
uměla najet nebo odstavit bez tohoto doprovodného efektu. Vliv těchto barevných dýmŧ na
kvalitu ovzduší v okolí závodu si mohou občané
prověřit na údajích z imisního monitoringu,
který v Lovosicích a Litoměřicích provozuje
Zdravotní ústav. Zde se mohou přesvědčit, ţe
naměřené koncentrace nejsou v ţádném případě nebezpečné.

Lovochemie plánuje investovat do zvýšení
bezpečnosti v celém areálu. Čeho se investice budou týkat?
V roce 2012 chceme investovat do zvýšení
bezpečnosti skladování čpavku. Velká část finančních prostředkŧ směřuje do oprav stávajících čpavkových zásobníkŧ. Váţně se také zabýváme preventivními opatřeními pro případ úniku čpavku. Nechali jsme vypracovat studie na
nadstandardní zabezpečení skladu i páteřního
rozvodu čpavku. Nutno zdŧraznit, ţe tato opatření jdou nad rámec zákonných poţadavkŧ
a doplňují jiţ realizovaná bezpečnostní řešení.
V rámci připravované poţární koncepce se také
zaměřujeme na revizi pouţívaných elektrických
poţárních signalizací a plynových detekcí.
V prŧběhu února bude náš hasičský sbor vybaven novým poţárním vozidlem. Podnikové hasiče a zaměstnance čeká v letošním roce aţ
3x více havarijních cvičení neţ v letech předcházejících. Povaţujeme za dŧleţité neustálé zdokonalování. Chceme být připraveni pro případ,
ţe by k mimořádné události
opravdu došlo. Snaţíme se být
bezpečnou firmou jak pro své
zaměstnance a kontraktory, tak
pro region.
V areálu Lovochemie byla koncem roku vybudována další
protihluková opatření. Kterého
úseku se týkala a bude se
v jejich další výstavbě pokračovat i letos?
Hluková opatření byla instalována ve výrobně hnojiv. Na podzim
loňského roku byla vybavena
druhá granulační věţ výrobny
ledku vápenatého účinnými tlu-
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miči hluku, coţ pocítili zejména občané přilehlé
obce Lukavec. Akce navázala na opatření ve
výrobně dusičnanu amonného v předchozím
roce. Tímto krokem byly dokončeny všechny
plánované akce zaměřené na sníţení hlučnosti.
V jakém stádiu je stavba protipovodňových
opatření Lovochemie?
Stavební část je ze strany zhotovitele prakticky
hotova s výjimkou úseku č. 8 u říčky Modly.
Probíhá odstraňování vad a nedodělkŧ u dokončených stavebních objektŧ a pracuje se na
přípravě provozně – manipulačního řádu.
Kdy nastane rozsáhlá rekonstrukce teplárny
a čím je podmíněna? Občany zajímá, jak se
to promítne do životního prostředí a ceny
dodávaného tepla pro ně.
Projekt „Ekologizace energetiky“ je ve stádiu
přípravy dokumentace pro stavební povolení.
Vliv na ţivotní prostředí musí být pozitivní – to
je dáno i zákony ČR. Projekt musí splňovat

Jako každá společnost i Lovochemie hledá
cesty, kde ušetřit. I proto byla podána žádost
o dotaci v oblasti energetiky. Čeho se má
projekt zejména týkat?
Tato otázka navazuje bezprostředně na otázku
týkající se rekonstrukce kotelny. Rádi bychom
totiţ pro rekonstrukci vyuţili vypsaného dotačního titulu, který by nám umoţnil realizovat
výše popsanou rekonstrukci v dřívějším termínu.
Zda bude naše ţádost schválena či nikoliv, bychom se měli dozvědět na jaře letošního roku.
Firma Imoba, a.s., která je součástí AGROFERT HOLDING stejně jako Lovochemie,
koupila před 5 lety od města pozemek ve
východní části areálu (Prosmyky). Ví se již,
jaký je či bude investiční záměr?
V současnosti jsou zvaţovány varianty vyuţití
předmětného území, ale o finálním investičním
záměru rozhodnuto dosud nebylo.
Společnost PREOL se snažila v loňském roce
snižovat pachovou zátěž. Jsou znatelné nějaké konkrétní výsledky
a bude se v tomto trendu pokračovat?
Ano, společnosti PREOL se v roce
2011 díky realizovaným opatřením
podařilo výrazně eliminovat emise
pachových látek do okolí. Po dohodě
s dodavatelem technologie se podařilo uskutečnit taková opatření, která
sníţila vypouštění pachových látek
o 90 %. I v roce 2012 budeme
pokračovat v hledání dalších technických řešení, abychom obyvatele
z bezprostředního okolí továrny zápachem neobtěţovali pokud moţno
vŧbec.
(tuc)
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Události
Tři králové vykoledovali na Lovosicku
přes dvacet tisíc korun
Farní charita Lovosice organizovala Tříkrálovou sbírku letos
již poosmé.
V prvních dvou lednových týdnech se vydaly do ulic skupinky
tříkrálových koledníkŧ, kteří s koledou a radostným poselstvím Tří
králŧ navštívily nejen Lovosice, ale
i další obce na Lovosicku – Lhotku
nad Labem, Malé Ţernoseky, Sulejovice, Lukavec a Číţkovice.
Pokladničky byly 20. ledna rozpečetěny, vysypány a spočítána
sbírka. Celkem se vykoledovalo
20 082 Kč, a to v Lovosicích samotných 12 754 Kč, 2 620 Kč
v Malých Ţernosekách, 1 486 Kč
v Lukavci, 1 369 Kč v Sulejovicích

a 1 853 Kč v Číţkovicích. Výtěţek
Tříkrálové sbírky bude pouţit na
realizaci letního pobytu pro děti
navštěvující nízkoprahové zařízení
pro děti a mládeţ AMICUS. Do
letošního koledování se zapojilo
18 dětí ve věku od 5 do 19 let,
právě dětí, které navštěvují toto
zařízení pro děti a mládeţ. Přitom
třináct z koledníkŧ se do Tříkrálové
sbírky zapojilo jiţ poněkolikáté.
„Všem, kteří jakoukoliv částkou
nebo pomocí přispěli při letošní
Tříkrálové sbírce, děkujeme,“ připojuje díky dárcŧm Petra Szaffnerová Bímonová, ředitelka Farní
charity Lovosice.

Manželé Kmoníčkovi oslavili 50 let
společného života
Zlatou svatbu, toto krásné
jubileum oslavili v prosinci
v Lovosicích Hedvika a Václav
Kmoníčkovi.
Dlouhodobé souţití manţelŧ je
stále vzácnějším. Láska, tolerance,
pouto, které dva lidi drţí při sobě,
byly po 50 let pravidlem i pro
Kmoníčkovi. Pan Václav pochází
z Nemošic u Pardubic, slečna Hedvika
Burdová
se
narodila
v Libochovicích. Mladí lidé se poprvé setkali v lovosickém kině
a brzy následovala svatba. Na
Místním
národním
výboru
v Lovosicích je 16. prosince 1961

oddal starosta Josef John. Paní
Hedvika pracovala téměř celý ţivot
jako dětská sestra v jeslích, pan
Václav byl pomocníkem strojvedoucího.
Manţelé spolu vychovali 3 děti –
syny Václava a Zdeňka a dceru
Hedviku. Oba synové podnikají
a dcera je zaměstnána v prodejně
ZEMAN u Penny marketu. Od dětí
mají uţ 7 vnoučat. Jubileum oslavili manţelé s dětmi a přáteli
v kruhu rodinném.
K přání ještě mnoha rokŧ společného ţivota ve zdraví a pohodě se
připojuje i redakce. (hz, foto: archiv)

(hz, foto: archiv Farní charity)

Názor občana: Kaly – Racionalita nebo hysterie?
Problém ostravských ropných
kalů v cementárně Lafarge
„uchopila“ média, veřejnost
a také politici. Vedení cementárny i kraje se ocitlo v palbě kritiky. Ano, názory občanů jsou
v této záležitosti naprosto legitimní a je přímou povinností jak
Lafarge, tak kraje, problematiku
kvalifikovaně vysvětlit.
Vyvstala ale otázka, zda veřejnost
toto vysvětlit chce nebo nikoliv.
Vedení cementárny vyčlenilo jeden
den v týdnu, kdy bude veřejnosti
problematika vysvětlována odborníky přímo na místě. A zájem veřejnosti? V prvním termínu přišlo
8 lidí vč. dvou dětí a v dalším termínu pouhopouhých 5 lidí. Co
tedy si lze o tom myslet? Nečekaná
ztráta zájmu o problém? Ţe by
kritizující veřejnost „skočila na
špek“ mediální demagogii a začala
to raději „řešit“ např. v restauračních zařízeních přes barvu zlatavého moku a ne přímo v cemen-
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tárně?
Otázkou je, jaké jsou faktické
a hlavně prokazatelné argumenty
kritikŧ, ţe likvidace kalŧ cementárenskou technologií ohroţuje ţivotní prostředí. A tedy otázka, zda
je to v mantinelech republikových
a potaţmo evropských ekologických limitŧ a s tím spojené legislativy vŧbec. Bylo prokázáno, ţe ano
s dostatečnou rezervou. A jaký
kvalifikovaný dŧvod by tedy kraj
měl mít, aby nevydal příslušné
povolení?
V cementárně se odpady spalují
více neţ 30 let. Začalo to vyřazenými pneumatikami, ke kterým přibyly postupně plasty a rŧzné odpadní
a nepouţitelné oleje. Měsíčně se
spálí zhruba 5 tisíc tun tohoto
odpadu a k tomu potřebné mnoţství prachového sirnatého sokolovského uhlí. A právě ostravské kaly
mají spotřebu uhlí sníţit a tedy ho
ušetřit desítky tisíc tun. Je potřeba
poloţit otázku, zda veřejnost

toto ví? Ví rovněţ veřejnost, ţe
v cementárně byly zpracovány
podobné
kaly
v
minulosti
z petrochemických firem Koramo,
Paramo a částečně i Chemopetrol?
Tedy technologicky podobných
jako Ostramo. Kdo tehdy o tom
rozhodl a povolil to? Tehdy nebyly
ještě kraje a rozhodl o tom Odbor
ţivotního prostředí Okresního
úřadu v Litoměřicích ve spolupráci
s Inspekcí ţivotního prostředí.
Nevzpomínám, ţe by veřejnost
proti tomu podobně protestovala.
Nepŧsobí ale přinejmenším divně,
ţe dnes hlasitými kritiky jsou jednotlivci, kteří na OŢP přímo pracovali!?
Velká část veřejnosti jistě chápe,
ţe s ekologickou zátěţí minulosti je
potřeba něco udělat a to co nejšetrněji k ekologii. Ale druhým dechem říká NE u NÁS. Ale přitom
neříká kde a jak. Protoţe neví
a nezná?
Jediný relevantní a legitimní argu-

ment je, ţe v Ústeckém kraji je
nejvíce zatíţeno ţivotní prostředí
v rámci ČR. Ano, ale. Pokud to není
podloţeno fakty a argumenty, ţe
daná konkrétní záleţitost to naplňuje, tak je to „výstřelem do tmy“?
A co je dále trochu zaráţející na
této záleţitosti? Chování a reakce
regionálních politikŧ, zastupitelŧ
atd. A tedy kam vítr, tam plášť ve
smyslu zisku politických bodŧ? Byl
se někdo z nich přímo na místě
podívat a seznámit se s problémem? Obávám se, ţe aţ na vzácnou výjimku nikdo.
Co dodat ke všemu na závěr? Je
hlavním dŧvodem vzniklé situace,
ţe příčina vznikla ze ztráty dŧvěry
veřejnosti v orgány státní správy?
Ţe je to vhodná pŧda pro rŧzné
demagogy, manipulátory a mediální exhibicionisty jistě netřeba dodávat. A ţe na tom mají politici,
zdaleka ne jen ti regionální, svŧj
podíl? Ano, a velký.
Jiří Veleman
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Fotostrana

I Lovosicemi plula loď s květinami pro Václava Havla
S myšlenkou smuteční plavby
lodi s květinami, které lidé přinesli k rakvi prezidenta, přišli
umělci David Černý a Michael
Kocáb.
Akce byla tichou vzpomínkou na
zesnulého prezidenta. Za pontonem s květinami, taţeným remorkérem, plula loď Luţnice, na níţ
byli Havlovi známí a organizátoři
akce. První den lodě zakotvily

v Mělníku a druhý den, 1. ledna,
pluly
litoměřickým
okresem.
V Litoměřicích někteří lidé nastoupili a vystoupili v lovosickém zdymadle. Celou trasu od zdymadla
po konec Lovosic, kolem Lhotky aţ
do Malých Ţernosek lemovaly
stovky lidí, i kdyţ počasí nebylo
vlídné.
Dŧstojně se čeští občané loučili
se svým prezidentem…
(hz)

Most Vchynice objektivem
Miroslava Hvorky

7x foto: Miroslav Hvorka
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Servis

Rada města schválila
RM souhlasí s prominutím nevymahatelných pohledávek ve výši 33.112
Kč za ubytování v městské ubytovně S. K. Neumanna 9/5 podle předloţeného seznamu a doporučuje zastupitelstvu města tyto pohledávky odepsat pro nedobytnost.
RM souhlasí s prominutím a odpisem nevymahatelných pohledávek ve
výši 220.479 Kč za ubytování v městské ubytovně Nádraţní 805 podle
předloţeného seznamu a doporučuje zastupitelstvu města tyto pohledávky odepsat pro nedobytnost.
RM nemá námitky k zahájení zjišťovacího řízení v procesu EIA k realizaci
záměru „Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a. s.“ a nepoţaduje další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. EIA, ve znění
pozdějších předpisŧ.
RM souhlasí s účastí Pečovatelské sluţby města Lovosice ve vzdělávacím
projektu „Podpora poskytovatelŧ sociálních sluţeb v Ústeckém kraji“
a schvaluje Dohodu o účasti v projektu.
RM schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní a letní údrţby chodníku
podél silnice III/24712a do obce Vchynice.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč pro
Litoměřický deník na pořádání akce „O nejúspěšnějšího sportovce roku".
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč pro
oddíl krasobruslení ASK Lovosice na pořádání „Lovosické zlaté brusle"
dne 04. 02. 2012.
RM v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) povoluje výjimku z počtu ţákŧ ve skupinách prvního ročníku přípravné
hudební výchovy ZUŠ v Lovosicích pro II. pololetí šk. roku 2011/2012.
RM schvaluje dispoziční řešení výstavby čtyř rodinných domŧ v ulici
Kmochova č. parcel 176/1, 175/1, 174/1, 173/1, 172/1, 171/1 a 170.

Znovu vyšla kniha Lovosické ulice
v proměnách času
Před několika
dny
vyšel
dotisk knihy o historii Lovosic
„Lovosické ulice v proměnách
času“. Publikace původně vyšla
v roce 2006, ale nebyla běžně
v prodeji.
Prvním autorem knihy byl Miroslav Nesvarba, který ale před dokončením díla v roce 2004 zemřel.
Práce vychází z jeho osmidílného
seriálu Lovosické ulice na pohlednicích, který v 90. letech vycházel
v měsíčníku Lovosický dnešek.
Přátelé pana Nesvarby, také lovosičtí patrioti, ho přesvědčili, aby
v práci na díle pokračoval. Po jeho
náhlém skonu se několik z nich přičinilo
(Ing. Stanislav Honzík,
Miroslav Chromý a Miroslav Radoň), aby byla
publikace
dokončena
a počátkem roku 2006
připravena k tisku. Chybějící fotografie zhotovili Miroslav Hvorka
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a Miroslav Chromý. Všichni autoři
pracovali na publikaci bez nároku
na honorář a městu ji darovali.
Kromě češtiny vyšla publikace
také v německém jazyce. Tehdy
nebylo knihu moţno zakoupit,
publikace totiţ byla spolufinancovaná ze strukturálních fondŧ EU,
a město tudíţ nemohlo tuto knihu
prodávat. Publikaci tehdy obdrţely
všechny lovosické školy a kulturní
a veřejné instituce; několik výtiskŧ
je i v městské knihovně. Nyní je ale
k dispozici dotisk, takţe publikace
uţ mŧţe být prodejním dílem.
Výpravná kniha obsahuje mnohé
informace o budovách
i lidech v období od
začátku 19. století do
roku 2004. Nechybí ani
obrázky i dobové fotografie z časŧ minulých
i
téměř
současných.
V prodeji je například
v Informačním centru
Lovosice.
(hz)

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

Týden:

Od - do:

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrŧ

6.

8.2. – 9.2.

U nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

7.

15.2. – 16.2.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

8.

22.2. – 23.2.

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

9.

29.2. – 1.3.

Poděkování
Děkuji touto cestou firmě Motejl s.r.o. za nezištnou pomoc při opravě
věţních hodin v kostele sv. Václava v Lovosicích.
Páter Roman Depa, lovosický farář

– Městská policie v akci –
Rvali se na Nový rok
1. 1. 2012 v 00:55 hodin hlídkovali stráţníci Městské policie Lovosice v ulici Osvoboditelŧ. Zde zahlédli skupinu osob stojící u prodejny se smíšeným zboţím, kde se
nacházely dvě zápasící osoby. „Při
potyčce jedna z nich porazila odpadkový koš, coţ zpŧsobilo znečištění veřejného prostranství.
Stráţníci provedli zákrok k zabránění napadání osob. Jeden z muţŧ
začal svoji agresivitu stupňovat
i na stráţníky a dále svým hlasitým
projevem rušil noční klid. Stráţníci
muţe za pouţití pout předvedli na
Policii ČR," popsal Jaroslav Janovský, velitel stráţníkŧ.
Vloupání na Nový rok
1. 1. 2012 dopoledne bylo obyvateli oznámeno stráţníkŧm Městské
policie Lovosice poškození vstupních dveří v jednom z domŧ v ulici
Osvoboditelŧ. Stráţníci na místě
provedli šetření, kdy byl zjištěn
další poškozený, který uvedl, ţe
mu byly odcizeny osobní věci
z kolárny. Pro dŧvodné podezření
ze spáchání trestného činu se celá
věc předala k dalšímu šetření na
Policii ČR OO Lovosice.
Popíjení alkoholu na veřejném
prostranství se jim nevyplatilo
Ve dvou případech museli stráţníci městské policie v posledních
týdnech přistoupit k udělení blokové pokuty za porušení městské
vyhlášky týkající se poţívání alkoholu na veřejném prostranství.
K první události došlo 17. 1.
v 19:45 hodin. Stráţníci zjistili dvojici muţŧ, kteří v prostoru nádraţí

ČD poţívali alkoholické nápoje.
Porušením obecně závazné vyhlášky Města Lovosice č. 1/2009 se
dopustili přestupku proti pořádku
ve státní správě a přestupku proti
pořádku v územní samosprávě.
Delikt byl s kaţdým vyřešen udělením blokové pokuty ve výši 1000
Kč. Ke druhé události došlo 22. 1.
v 10:30. Tehdy zjistili stráţníci
muţe, který na veřejném prostranství v ulici Ţiţkova poţíval alkoholické nápoje. Delikt byl vyřešen
udělením blokové pokuty ve výši
1000 Kč.
Kradli v Bille a Penny
19. 1. 2012 v 16:10 řešili stráţníci
Městské policie Lovosice krádeţ
zboţí v marketu Billa. Přestupek
proti majetku byl vyřešen udělením blokové pokuty ve výši 1000
Kč. Další krádeţ, tentokrát v obchodě Penny řešili 23. 1. 2012
v 14:58. Podezřelí nemohli prokázat svoji totoţnost, proto byli
předvedeni na Policii ČR. Lustrací
bylo zjištěno, ţe se jedná o podezření ze spáchání trestného činu
krádeţe a případ byl předán Policii
ČR.
Na zahrádce ukradli železo,
ale neunikli
23. 1. 2012 v 10:18 hodin přijali
stráţníci oznámení o odcizení
ţelezných tyčí ze zahrádek v ulici
Palackého. Následně byli zajištěni
tři podezřelí muţi. O věci byla
informována Policie ČR. Pachatelŧm uloţili stráţníci blokové pokuty, kaţdému ve výši 1000 Kč
a odcizený materiál byl vrácen na
pŧvodní místo.
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdružení, zájmové a společenské organizace
Svaz postižených civilizačními
chorobami
19. prosince se konalo v KS Lovoš
Vánoční posezení Svazu postiţených
civilizačními
chorobami
(SPCCH)
Lovosice
spojené
s výroční schŧzí a kulturním programem.
Základní organizace (SPCCH)
Lovosice má v současnosti zhruba
180 členŧ a zaměřuje se na potřeby a zájmy občanŧ se zdravotním
postiţením. Pobočka existuje v
Lovosicích od roku 2003 a aktivně
spolupracuje s Komunitním centrem v Litoměřicích. Sdruţuje osoby postiţené kardiovaskulárními
chorobami, diabetem, postiţené
roztroušenou sklerózou, onkologickými onemocněními a dalšími
chorobami. V našem městě se
jedná převáţně o ţeny. SPCCH
organizuje také na základních
školách přednášku „Prevence proti
rakovině prsu do škol“. Cílem je
naučit samovyšetření prsu, včasně
odhalit rakovinu a tím zachránit
ţivot.
„Hlavním smyslem a úkolem
SPCCH je pomoc lidem se zdravotními problémy a samotou. Naučit
lidi zodpovídat si za své zdraví,
naučit mít se rádi. Naučit se smát
i sobě. Vnímat krásu ţivota a brát
ţivot jako dar,“ říká vedoucí SPCCH
Lovosice Libuše Ţamberská.

Koncert ZUŠ Lovosice
a další novinky
Na středu 8. února připravila
Základní umělecká škola Lovosice již 3. koncert populární hudby
v letošním školním roce.
Pŧvodně měl být 26. ledna, ale
v sále se ten den konalo Zastupitelstvo města Lovosice, tak byl přeloţen.
Návštěvníci uslyší výborná sólová
vystoupení zpěvákŧ i instrumentalistŧ. Někteří z hudebníkŧ byli
v poslední době přijati na konzervatoř, takţe vystupují v Lovosicích
moţná naposledy. Začátek koncertu je v 17 hodin v Kulturním středisku Lovoš, vstup volný.
Vybraní ţáci školy se 1. února
zúčastnili školního kola v oboru
dechových nástrojŧ a sólového
zpěvu Národní soutěţe ZUŠ, které
se uskutečnilo ve školním sále ZUŠ
Lovosice. Řada z nich určitě postoupila alespoň do okresního kola,
někteří i do krajského.
(hz)
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Jednou z hlavních aktivit je skupinová relaxace a zdravotní cvičení v
Domu dětí a mládeţe ELKO Lovosice. Skupinové relaxace probíhají
kaţdé pondělí dopoledne, setkání
je doplněno cvičením a besedou
nebo přednáškami. V úterý dopoledne se zde koná dvakrát skupina

v lednu 2012) je také moţnost
rŧzných procedur za sníţené ceny
pro členy SPCCH. Pro letošek je
dále přichystán v březnu ozdravný
pobyt v Karlových Varech. V létě
SPCCH jezdí na ozdravné pobyty
s programem u moře do Itálie,
Bulharska a Chorvatska, nebo do

zdravotního cvičení a v úterý odpoledne se koná od 14 hod. cvičení v Domě s pečovatelskou sluţbou
v Lovosicích v ulici 28. října. Cvičitelky mají zkoušky a pravidelně si
doplňují zkušenosti na seminářích.
Přihlásit se nebo si jen přijít občas
zacvičit mŧţe kaţdý.
Organizace připravuje rovněţ
rekondiční a ozdravné pobyty.
Obvykle se jezdí do penzionu
v Lázních Mšené, kde se členkám
sdruţení velmi líbí. Pravidelně se tu
dvakrát denně cvičí v tělocvičně,
večer probíhají besedy a k dispozici je zde i bazén pro cvičení ve
vodě.
V Lázních Mšené (naposledy

termálních lázní do Méderu na
Slovensku.
Konají se také víkendové pobyty
v hotelu Kamýk v Doksech (v květnu a v září). Součástí všech pobytŧ
jsou přednášky, cvičení, sportovní
hry, povídání s hosty.
„Pro přednášky je víkendový pobyt osvědčený, máme na sebe čas,
nikdo nikam nespěchá. Příjemné
procházky, povídání a pohoda jsou
náplní všech pobytŧ, prodlouţené
víkendy jsou velmi oblíbené,“ vysvětluje Ţamberská. Součástí setkání jsou i besedy o zdravé výţivě,
setkání s bylinkářkami a přednášky
o zdravém ţivotním stylu (léčitel
Václav Vít, Venuše Studničková

a další). „Konáme také taneční
zábavy, Jarní bál s tombolou se
bude konat 23. března 2012 v KS
Lovoš,“ dodává Ţamberská. Další
ples se uskuteční pravděpodobně
v říjnu jako „Babí léto".
SPCCH nezanedbává ani kulturu,
pravidelně se konají zájezdy do
Městského divadla v Mostě
(např. Tenor na roztrhání, Slaměný
klobouk aj.). V loňském roce se
uskutečnily 3 zájezdy lodí PORTA
BOHEMICA do Ústí nad Labem
a poznávací zájezdy (Prŧhonice,
Zámek Ţleby, Hrad Český Šternberk a Sázavský klášter). Zájezdy
jsou otevřeny i pro nečleny SPCCH
a o účastníky není nouze.
Nezapomíná se ani na sportovní
akce (plavání pro zdraví, turnaje
v bowlingu, v říjnu olympiáda
„Hýbeme se v kaţdém věku“
v celostátním týdnu pro neziskové
organizace). V rámci ergoterapie se
pracuje s hlínou nebo se maluje na
hedvábí. Pro rok 2012 se připravuje turnaj ve stolním tenise, country
tance a návštěva solné jeskyně.
„Nezŧstávejte se svými problémy
sami doma, přijďte mezi nás. Zkuste se mít rádi, najít cestu k sobě
i druhým lidem. Nic není povinné –
kdyţ ale začnete pro sebe něco
dělat, odměna vás nemine. Dostaví
se zklidnění, vyrovnání a hlavně
duševní pohoda. Srdečně Vás
všechny zvu na protaţení a uvolnění,“ vyzývá všechny k návštěvě akcí
SPCCH Libuše Ţamberská.
Všechny aktivity SPCCH jsou
uváděny v Kulturním přehledu
Města Lovosice.
(hz, foto: archiv SPCCH)

Korunu Miss Poupátko získala mažoretka Martina
Po třinácté se 24. ledna odehrála v Domě dětí
a mládeže ELKO Lovosice soutěž Miss Poupátko.
Soutěží v ní děvčátka ve věku
od 1. do 5. třídy nebo i mladší.
Letos se osmělilo dívenek šest.
Holčičky absolvovaly rozhovor
s moderátorkou, volnou disciplínu,
praktickou
zkoušku
(přišívání knoflíku) a módní
přehlídku,
tedy
procházku
v oblíbeném oblečení. „Děvčata
měla letos pěkně nacvičené
představování, bylo vidět, ţe se
doma určitě připravovala,“ pochválila soutěţící ředitelka DDM
ELKO Venuše Krčmářová. Ve
volných disciplínách se vystřídal

přednes, moderní tanec, umělecká gymnastika i hra
na kytaru. Ani přišívání knoflíku letos nedělalo velké
potíţe.
Po sečtení všech čtyř disciplín
byly vyhlášeny výsledky: Miss
Poupátko 2012 se stala
„maţoretka“ Martina Hlásníková. 1. vicemiss je Karolina
Dlouhá a 3. místo obsadila
Adéla Zemancová. Titul Miss
publikum získala sedmiletá
Eliška Červenková. Vítězky
získaly korunky a plyšáky
a všechna děvčátka trička
s emblémem soutěţe a drobné
upomínkové dárky od Města
Lovosice.
(hz, foto: archiv DDM Elko)
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Školáci
Přijetí úspěšných studentů z Gymnázia
Lovosice na krajském úřadu
Ve středu 18. ledna přijal Petr
Jakubec, radní Ústeckého kraje
pro oblast školství, na krajském
úřadu žáky základních a středních škol, kteří v minulém školním roce dobře reprezentovali
severočeský region v mezinárodních i celostátních soutěžích
základních a středních škol.
Mezi oceněnými byli rovněţ tři
ţáci Gymnázia Lovosice, a to Adéla
Hanková a Jan Preiss ze sekundy
(společně získali 1. místo v mezinárodní matematické soutěţi Adama Riese v Německu) a Martin
Štyks (za 2. místo v celostátním
kole zeměpisné olympiády). Pro
zajímavost – jen lovosické gymnázium tam mělo tentokráte 3 zástupce, po jednom měla gymnázia
v Děčíně, Ústí nad Labem, Rum-

burku a některé další školy. Všichni
pozvaní ţáci získali děkovný list
a drobné dárky. Ceny ţákŧm předal radní Petr Jakubec a poděkoval
všem za úspěšnou reprezentaci
Ústeckého kraje. K poděkování za
vzornou reprezentaci lovosického
gymnázia i města Lovosice se
připojuje i redakce.
„Všichni tři ocenění ţáci vyhráli
týţ den rovněţ okresní kolo Pythagoriády ve své kategorii, Martin
Štyks v kategorii 8. tříd obsadil
1. místo společně s Romanem
Pavlatou z Libochovic. Jan Preiss
vyhrál kategorii 7. tříd a Adéla
Hanková se podělila o 2. místo
s Lucií Mühlfeitovou ze ZŠ B. Němcové, Litoměřice,“ informoval ještě
ředitel lovosického gymnázia Miloš Štyks.

• • Školáci proti kouření • •

Na základní škole Antonína
Baráka se v rámci plnění prevence
sociopatologických
jevů
uskutečnilo projektové vyučování.
Ţáci ll. stupně si pro 1. třídy naší
školy připravili výukový program,
kde svým mladším spoluţákŧm
přednášeli zábavnou formou na
téma: „Boj proti kouření cigaret“.
Prvňáčkové pozorně poslouchali,
plnili rŧzné úkoly a na závěr hodiny jim ţáci 6. a 7. tříd ukázali ku-

řácký přístroj, který vyrobili z PET
lahve. Při zapálení cigarety nikdo
ani nedutal, všichni pozorně sledovali, kolik škodlivin se dostává díky
kouření do plic. Po ukončení projektu všichni slíbili, ţe nikdy kouřit
nezačnou! Pevně věříme, ţe svŧj
slib dodrţí!
S tímto projektem jsme také zašli
informovat i naše předškoláky do
MŠ v Terezínské ulici. Myslíme si,
ţe s prevencí se má začít co
nejdříve.

Čekání na Ježíška na ZŠ Všehrdova

Lovosické gymnázium opět bodovalo
Na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze se 13. ledna 2012
konala týmová soutěž MF – náboj pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků nižšího gymnázia. Soutěž probíhala paralelně i na Slovensku.
Úkolem týmu je v daném časovém limitu 2 hodiny vyřešit co
nejvíce úloh z matematiky a fyziky.
Lovosická druţstva odjíţděla do
Prahy s cílem vyzkoušet si, jak si
stojí v matematických a fyzikálních
schopnostech ve srovnání s druţstvy prestiţních praţských gymnázií. Zejména domácí Gymnázium
Ch. Dopplera (do soutěţe postavilo 7 týmŧ) má zaměření na matematiku a fyziku, takţe nejnadanější
ţáci z Prahy se mají moţnost těmto předmětŧm věnovat v mnohem
větší hodinové dotaci. Za úspěch
bylo před soutěţí povaţováno
případné umístění kolem poloviny
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soutěţního pole.
Nakonec ale první druţstvo lovosického gymnázia ve sloţení Matouš Král, Jan Preiss, Martin Štyks
a Gabriela Štyksová dosáhlo v této
mezinárodní soutěţi v řešení úloh
z matematiky a fyziky vynikajícího
výsledku. Mezi 25 týmy z Česka
obsadili lovosičtí studenti skvělé
4. místo a v celkovém pořadí
150 druţstev z ČR a Slovenska
skončili na 7. – 8. místě!
Neztratilo se ani 2. druţstvo
(Josef Beneš, Adéla Hanková, Pavel
Kovařík a Milan Němeček).
V České republice skončili tito ţáci
na 12. místě a celkem obsadili
místo devětadvacáté. V kaţdém
lovosickém druţstvu byli pouze
dva ţáci kvarty, doplnění ţáky
z tercie a sekundy. Vítězné druţstvo z matematicko – fyzikálního
gymnázia Ch. Dopplera bylo tvořeno jen ţáky kvarty.
(hz)

Čekání na Ježíška na ZŠ Všehrdova si žáci zkracovali různými akcemi v rámci projektu:
„Vánoční tradice a zvyky“.
V hodinách pracovních činností
a výtvarné výchovy však začali
s vánočními přípravami již koncem listopadu.
Inspiraci nabírali také na Vánoční
výstavě v Lovoši. 5. prosince na-

vštívil školu Mikuláš s čertem
a dokonce i anděl, někteří ţáci se
sice trochu báli, ale čert si nakonec
nikoho neodnesl. V týdnu od
12. do 16. prosince ve škole probíhala tradiční akce ŠKOLA PLNÁ
OBRÁZKŦ. Školu navštívilo mnoho
ţákŧ v odpoledních hodinách i se
svými rodiči a za pětikačku si
mohli vybrat z veliké nabídky obrázkŧ a výrobkŧ. Nejvíce návštěv-

níkŧ přišlo ve středu odpoledne,
kdy byly připraveny výtvarné dílny
a děti s rodiči si mohli vyrobit
pěkné vánoční dekorace, např. v
naší nové keramické dílně. Výstavu
si prohlédly také děti z mateřských
školek.
Většina tříd si vyjela do Prahy,
kde podnikla Vánoční plavbu výletní lodí po Vltavě. Z netradičního
pohledu jsme si prohlédli
Praţský hrad, Národní
divadlo,
Karlŧv
most
a další památky Prahy.
Tento výlet byl vánočním
dárkem od školy, stejně
jako divadelní představení
Dva sněhuláci, které se
konalo přímo v tělocvičně
školy.
Poslední školní den roku
2011 probíhal jiţ plně ve
slavnostním duchu. Ve třídách si
děti mezi sebou vyměnily drobné
dárky a potom se celá škola sešla
v tělocvičně, kde jsme přivítali
naše bývalé kolegyně. Zhlédli jsme
krásné představení dramatického
krouţku s vánoční tematikou,
společně si zazpívali a ve slavnostní náladě se rozešli domŧ ke svým
rodinám.
Mgr. Eva Antonová, ZŠ Všehrdova Lovosice
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Profil

Vzpomínka na prof. Frühaufa, kronikáře města Lovosice

V KALENDÁRIU regionálních
výročí Ústeckého kraje v roce
2012 je v březnu uveden František Frühauf, pedagog na Litoměřicku, kronikář města Lovosice
(jubileum 105 let od narození).
František Frühauf se narodil
2. března 1907 v Mirošově u Rokycan. Na Lovosicko přišel ve
20. letech (od r. 1928 pŧsobil na

škole v Třebívlicích a v Drahobuzi,
od roku 1931 ve Vchynicích). V roce
1935 vykonal odborné zkoušky pro
školy měšťanské (čeština, dějepis
a zeměpis) a od 1. 9. 1935 byl ustanoven na měšťanskou školu
v Lovosicích, kde pŧsobil aţ do
obsazení města německou armádou v roce 1938. V Lovosicích se
mu také narodili synové Vladimír
a Miroslav. Po dobu okupace učil
na chlapecké měšťanské škole
v Rokycanech. Od 1. 9. 1945 aţ do
odchodu do dŧchodu 1. 8. 1970
pŧsobil v Lovosicích jako učitel,
zpočátku na 1. měšťanské škole, od
1. 9. 1953 jako zástupce ředitele
Stanislava Počinka na Jedenáctileté
střední škole (později přejmenované na SVVŠ a gymnázium) a od
1. 9. 1964 jako její ředitel. Na přelomu 50. let vystudoval při své učitelské praxi Vysokou školu pedagogickou v Praze (s červeným diplomem) a stal se středoškolským
pro f e so re m.
Pŧ so bil
t a ké

v autorském kolektivu pro učebnice
českého jazyka. V roce 1957 byl
Ministerstvem školství a kultury
vyznamenán
čestným
titulem
„Vzorný učitel“ a v roce 1965 obdrţel státní vyznamenání „Za vynikající práci“.
Učitelské povolání bylo sice hlavní,
ale ne jedinou ţivotní náplní profesora Frühaufa. Byl členem a po
válce i dirigentem smíšeného sboru
Pěveckého spolku Förster a předsedou a výkonným členem – houslistou Symfonického orchestru města
Lovosice. Napsal broţuru o historii
a přítomnosti města Lovosice, která
byla vydána v roce 1960 (pŧvodní
broţura byla doplněna v roce 1974)
a „Literárně historické putování po
litoměřickém okrese“. Mimo jiné
nalezl pazourkový poklad na vrchu
Boreč. Spolupracoval s Filmovým
krouţkem Závodního klubu ROH
Secheza Lovosice, připravoval literární pásma a byl členem Osvětové
besedy.

František Frühauf se sice v Lovosicích nenarodil, ale ve městě pŧsobil od roku 1931 (s šestiletou přestávkou v době okupace) aţ do své
smrti. Od počátku se zajímal
o historii kraje i ţivot města a jako
zdejší učitel pracoval v rŧzných
oblastech kulturního ţivota města.
Proto není divu, ţe v březnu 1971
byl schválen do funkce kronikáře
města Lovosice (předtím vedl kroniku 1. ZDŠ a potom gymnázia)
a kroniku psal aţ do své smrti
v roce 1984. V roce 1980 získala
kronika ocenění Ministerstva kultury. Jeho nedoţité sté narozeniny si
lovosičtí občané připomněli ve
čtvrtek 15. března 2007 na vzpomínkovém večeru, kde byla vyzdviţena jeho zásluţná činnost pro náš
kraj a Lovosice zvlášť. Je pochován
na zdejším hřbitově. (hz, foto: archiv)
Na březen 2012 je ve spolupráci se
synem Vladimírem Frühaufem připravován další vzpomínkový večer.

Letem lovosickým světem 2011 (2. část)
Březen
 V KS Lovoš se konal 12. března
filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA. V předsálí zároveň probíhala
výstava fotografií členŧ Lovosického fotoklubu.
 1. reprezentační ples města Lovosice proběhl 19. března 2011.
 O pŧlnoci ze soboty 25. na neděli
26. 3. 2011 byl rozhodující okamţik pro sčítání lidu.
 27. 3. se konalo pod záštitou starostky Lenky Lízlové v hale Chemik
Mistrovství ČR v karate dospělých
a masters.
 30. března schválilo Zastupitelstvo
města Lovosice rozpočet na rok
2011.
Duben
 Od 1. dubna 2011 se sníţil počet
zaměstnancŧ MěÚ Lovosice ze 136
k 31. 12. 2010 na 122. Zásilky
z radnice adresované lovosickým
občanŧm začali roznášet městští
stráţníci.
 2. dubna přijeli do lovosického
gymnázia v rámci projektu Česko
a Portugalsko, podobnosti a rozdíly, studenti z Portugalska. Byli
přijati rovněţ vedením města.
 11. dubna přednášel v Lovosicích
poprvé investigativní reportér
Stanislav Motl. Promítl i 2 filmy –
o A. de Saint–Exupérym a o Nikolovi Šuhajovi.
 Krajské zastupitelstvo Ústeckého
kraje schválilo 13. 4. sloučení Gymnázia Lovosice se SOŠ technickou
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a zahradnickou.

 Ve dnech 18. – 27. dubna proběhly









Dny maďarské kultury v Lovosicích. Ve vestibulu MěÚ byla
uspořádána originální výstava
Pohled na Maďarsko pod záštitou
velvyslance Maďarska Dr. Lászla
Szöke. Slavnostní ukončení se
konalo v KS Lovoš 27. dubna,
oslavám byl přítomen maďarský
velvyslanec
Jeho
Eminence
Dr. László Szöke.
Naše basketbalistky bojovaly ve
dnech 25. a 26. dubna o právo
zahrát si II. ligu ţen. Děvčata ligu
vybojovala a udělala lovosickým
fanouškŧm velkou radost.
32. ročník putování OKOLÍM LOVOŠE se uskutečnil poslední dubnovou sobotu 30. 4. Pochod na
Lovoš se uskutečnil netradiční
cestou – přes dálniční most
k vrcholŧm Středohoří. Turisté se
prošli po rozestavěném dálničním
mostě přes Oparenské údolí
i po dalších trasách. Bylo jich celkem 573.
RC Mozaika obdrţelo 30. dubna
certifikát „Společnost přátelská
rodině“.
30. dubna se slétly čarodějnice na
Osmičku uţ po jednadvacáté.
Konala se Ohnivá show, hořel
táborák a byla upálena čarodějnice. Opět velká návštěva – přes
2 000 osob.

Květen
 Ve dnech 30. dubna a 1. května












vyhrál ţák MgA. Jiřího Lhotského
Jonáš Kopáček z lovosické ZUŠ ve
své kategorii Mezinárodní interpretační soutěţ ţesťových nástrojŧ.
Májové oslavy pořádané ve spolupráci Českého rybářského svazu
a KS Lovoš proběhly 1. máje poprvé na Osmičce
začala oficiální osobní plavební
sezóna po řece Labi.
7. května vystoupil pod širým
nebem za Sauna Barem Blue Effect
s Radimem Hladíkem.
V sobotu 14. května uspořádala
TJ Lovochemie Lovosice uţ
5. ročník Vrhačského a skokanského mítinku na atletickém stadionu
u Labe. Město Lovosice poskytlo
na akci sponzorský příspěvek
5.000,- Kč.
Noc
kostelŧ se uskutečnila
v Lovosicích podruhé 27. května, a
to v obou kostelích – v „Mírovém“
kostele Církve československé
husitské i v kostele sv. Václava.
KS Lovoš Lovosice ve spolupráci se
Svazem
Maďarŧ
ţjících
v českých zemích, pobočkou
Lovosice, uspořádalo 28. května na
Václavském náměstí 2. ročník
Festivalu
folklórních
souborŧ.
Součástí
programu
byla
ochutnávka maďarských vín.

Červen
 Házenkáři vybojovali historické
stříbro.
 V Lovosicích se 1. června uskuteč-



















nil Evropský plavecký den, 100 m
odplavalo 116 osob.
1. a 2. června hostoval v Lovosicích
Cirkus Berousek. Přivezl s sebou
unikátní vystoupení lovce krokodýlŧ, drezuru medvědŧ i opice
jezdící na nejmenších ponících
světa.
Ve dnech 2. – 4. 6. se konal na
Osmičce hudební festival HAŠMAR
Country Lovosice. Hvězdami festivalu byla Věra Martinová a skupina
Roberta Křesťana DRUHÁ TRÁVA.
V pátek 3. 6. uspořádalo oslavy ke
Dni dětí na Osmičce DDM ELKO
Lovosice.
4. 6. se konal další Den dětí
s fanklubem Sparta Praha v areálu
fotbalového hřiště.
V sále KS Lovoš u příleţitosti výstavy malíře Jana Dungela besedovali
studenti lovosického gymnázia
s venezuelským
velvyslancem
Víctorem Juliánem Hernándezem
Leónem.
Třetí Dětský den v tomto roce se
uskutečnil 11. června ve spolupráci
Fotbalového oddílu FK Lovochemie Lovosice a Radio Kiss 98 fm
Praha v lesoparku Osmička.
11. 6. vystoupila v Lovosicích potmě legendární kapela The Plastic
People of Universe.
Ve dnech 24. a 25. 6. se
v lesoparku Osmička uskutečnil
ALTROS ROCKFEST 2011.
28. června oslavila 45 let své existence MŠ Sady pionýrŧ.
(hz)
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Dana Morávková a Josef Carda
besedovali v Lovoši
V úterý 17. ledna přijeli na
besedu do Lovoše herci Divadla
Bez zábradlí Dana Morávková
a Josef Carda.
Oba jsou známí především ze
seriálŧ – Morávková jako „mrcha“
Andrea Rubešová z Velmi křehkých vztahŧ a v současnosti doktorka Zdena Tichá z Ordinace
v rŧţové zahradě a Josef Carda

jako Carda Retarda z Tele tele.
V Lovosicích vyprávěli o svých
začátcích a uvedli i některé „veselé
historky z natáčení“. Dana Morávková prozradila dokonce novinku,
která se chystá do dalších dílŧ
Ordinace. Vyprávěla také o muzikálové lední podívané Popelka na
ledě. Moderátorem pořadu byl
Michal Herzán.
(hz, foto: hv)

Poprvé bude v Lovosicích přednášet
herečka Jana Paulová
Herečka Jana Paulová je velmi
všestrannou ženou. Kromě herectví ráda zpívá a moderuje
nejrůznější společenské akce.
Kdyţ si chce odpočinout od
všedního ţivota, vyrazí sama na
velmi dobrodruţnou cestu. Asi
nejvíce ji zatím obohatil ţivot
v Indii. V Lovosicích bude vyprávět
o Nepálu, o cestě kolem Anapurny
a k Everestu, ale také o jiţní Indii
a třeba i o dalších cestách.
Druhá únorová přednáška se
koná 27. 2. v klubovně KS Lovoš,
začátek v 18 hodin, vstupné
20,- Kč.
(hz, foto: archiv)

Hedvábnou stezkou po stopách dávných karavan

Povánoční koncert Noemi Koblischkové
Poslední koncert v minulém
roce se v Lovosicích uskutečnil
30. prosince v sále Bratrské jednoty baptistů. Plně obsazený sál
přivítal talentovanou studentku
3. ročníku teplické konzervatoře
klavíristku Noemi Koblischkovou, žačku profesorky Věry Vlkové.
Noemi má za sebou jiţ několik
významných úspěchŧ, a to 1. místo
v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěţi v Plzni v kategorii do
16 let a titul Laureát soutěţe Mladý klavír Praţské konzervatoře
2011. V sezóně 2010/2011 účinkovala také v mezinárodním hudebním tělese EUROPERA v Polsku

a Německu. „V další sezóně se
budu opět ucházet o místo sólistky v orchestru,“ sdělila na dotaz
Noemi, „v sezóně 2011/2012 nebyl
zařazen ţádný klavírní part.“
V Lovosicích uvedla klavíristka
sonátu A – dur W. A. Mozarta,
Okna do zahrady Bohuslava Martinŧ a skladby z klavírního cyklu
Pour le Piano Claude Debussyho.
Jako host vystoupil kytarista Anatoly Khorev z Petrohradu, který
v současnosti studuje 6. ročník
konzervatoře v Nice (Francie).
Oba mladí hudebníci sklidili zaslouţený potlesk a úspěchy je
budou určitě provázet i v roce
2012.
(hz, foto: hv)

RNDr. Jaroslav Hofmann, redaktor časopisu Země světa,
provede zájemce tentokrát ze
Si-anu po čínském úseku Hedvábné stezky až do Kašgaru, ke
kyrgyzské hranici, severozápadně od průsmyku Torugart.
Čeká nás cesta dlouhá bezmála
4 000 kilometrŧ. Navštívíme třeba
světoznámý tibetský lamaistický

klášter Kumbun, západní okraj
Velké čínské zdi a prohlédneme si
oázy s hrozinkami a bavlnou
i buddhistické fresky. Ohromí nás
Nebeské jezero pod pohořím
Ťan-šan a další zajímavosti.
Geografická přednáška se koná
13. února v klubovně KS Lovoš
od 18 hodin, vstupné je 20,- Kč.
(hz)

Program Kulturního střediska Lovoš
Čtvrtek 2. února – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál KS Lovoš, od 16 hodin, vstup volný.
Pátek 3. února – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 9. února – ZDENĚK TROŠKA
Zábavný pořad reţiséra Zdeňka Trošky s vyprávěním o humorných
situacích z natáčení svých populárních filmŧ. Pořadem provází Michal Herzán. Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.
Pondělí 13. února – Geografická přednáška – HEDVÁBNÁ
STEZKA ZE SI-ANU DO KAŠGARU
Beseduje a promítá redaktor časopisu Země světa RNDr. Jaroslav
Hofmann. Klubovna KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 16. února – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál KS Lovoš, od 16 hodin, vstup volný.
Středa 22. února – NEZMAŘI – tradiční koncert známé skupiny
Dvojnásobní drţitelé ocenění Zlatý klíč pro nejlepší F&C skupinu
roku. Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.
Neděle 26. února – Sváťovo loutkové dividlo – TŘI PRASÁTKA
Pohádka pro děti. Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 27. února – Geografická přednáška – JANY PAULOVÉ
Vyprávění herečky Jany Paulové o její cestě po zemích Asie.
Klubovna KS, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Středa 29. února – JAROSLAV SVĚCENÝ – koncert
Koncert v podání Jaroslava Svěceného, jednoho z našich nejznámějších virtuosŧ a výrazné osobností české hudební scény. Sál KS Lovoš,
od 18 hodin, vstupné 200 Kč.
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Sport

Motl se nezapomenutelně zapsal na evropském šampionátu
Na tuhle velkou premiéru
v reprezentačním trikotu asi
nikdy nezapomene jak on, tak
jeho fanoušci. Lovosický házenkář Jiří Motl naběhl jako hráč do
svého prvního zápasu lednového
Mistrovství Evropy v Srbsku.
Avšak souhrou nešťastných náhod se česká reprezentace octla
v přečíslení a nejlepší střelec
a navíc jediný zástupce české extraligy dostal hned dvouminutový
trest. Mohlo by se zdát, ţe
v těsném jednobrankovém vedení
nad Německem to byla fatální
chyba, jenţe právě tento moment
dokázal výběr trenéra Liptáka pořádně nakopnout, ačkoli turnaj
nakonec nedopadl podle očekávání, kdyţ Česko v něm po následné
prohře se Švédskem a Makedonií
předčasně ukončilo své pŧsobení.

Bohuţel.
Právě
při
utkání
s Německem, kdy jsme vedli
o pouhou branku, se za stavu
20:19 stala právě ta nešťastná
situace, ţe jsem do hry naskočil
jako sedmý hráč a v tu chvíli z toho
byly dvě minuty. Nejraději bych se
neviděl, ale nevím proč, tak právě
tenhle okamţik se to zlomilo a my
udělali šňŧru 5:0. Kluci si pak dělali
legraci, ţe je tenhle moment pořádně nakopl. Takový start se ale
na ME nestává.
Jak ta situace vůbec vznikla?
Trenér Lipták mi řekl, ať se připravím. V tu chvíli byla přerušená hra
a Karel Nocar šel střídat, jenţe
jsem nezpozoroval, ţe na palubovku uţ vběhnul Pavel Horák. Kdyţ
jsme si toho všimli a kluci na mě
řvali, neuniklo to pozornosti a uţ
bylo pozdě.

Jiří, jaká vlastně ve vaší šatně
byla toho času nálada?
Nebyla nijak dobrá. V kabině
vŧbec nikdo nemluvil, zavládlo v ní
hrobové ticho. Všichni jsme byli
smutní, ţe jsme nepostoupili. Byl
to hodně nepříjemný moment.
Místo oslav a postupu do další fáze
pro nás turnaj skončil velmi nešťastně. Nikdo si to nechtěl připustit, bylo to hodně velké zklamání.

Co se ti v tu chvíli honilo hlavou?
Na evropském šampionátu už jsi
byl, ale teď jsi poprvé dostal
příležitost hrát a najednou takový začátek?
Proklínal jsem se, ţe jsem takhle
hloupě oslabil náš tým. Po zápase
jsem klukŧm poděkoval, ţe to
zvládli. Přijali to a spíš si z toho pak
dělali legrácky.

Vraťme se ale na tvůj začátek,
ten se asi také nevydařil podle
představ, že?

Byl to nejtěžší okamžik kariéry?
Neřekl bych nejtěţší, ale upřímně
řečeno, málokdy se člověk cítí tak

Národní pohár karatistů
V prvním kole Národního poháru karate seniorů v Ústí nad
Labem startoval i lovosický závodník SKR SPORT UNION
Patrik Zeman.
V letošní sezoně nastupuje
v kategorii do 75 kg, kde je jiţ
sestava zkušených soupeřŧ věkové kategorie nad
18 let. Jako nováček si
v této konkurenci nevedl
vŧbec špatně. K jeho výkonu přispívá nejen trenérská
činnost v lovosickém klubu, ale zejména jeho aktivní účast v tréninkovém
středisku kumite v Ústí
nad Labem.
Díky sparingu se zkušenými závodníky (mistry
světa i Evropy Pavlíčkem,
Hungem a dalšími) jeho
výkonnostní forma a zá-

vodnický posun roste. Do soutěţe
nastupoval
dobře
připraven
a
oproti
uplynulé
sezoně
i s dobrým fyzickým fondem.
V soutěţi NP seniorŧ se mu podařilo vybojovat třetí místo.
(Josef Rajchert, foto: archiv)

blbě jako v případě této události.
Neodrazilo se to na tvém postavení v týmu, že by tě třeba trenér dále méně nasazoval?
Díky tomu, ţe jsme ten zápas
dokázali tak senzačně vyhrát, jsme
se uţ k tomu nevraceli. Asi by to
ani nemělo smysl, takţe jsme se
soustředili na další zápasy. Ţádný
vliv to nemělo. Byla to prostě jen
zbytečná chyba.
Jak jinak jsi sám se sebou na ME
spokojený?
V obraně jsem asi nezklamal. To
je dŧleţité. Více mě mrzí, ţe jsem
se nedostal do ţádné střelby. Je
škoda, ţe jsme nepostoupili, bylo
by více příleţitostí, protoţe jsem se
cítil dobře. Karel Nocar, za kterého
jsem zaskakoval, odehrál jeden
z nejlepších turnajŧ, takţe ani nebyl dŧvod ho střídat. Spojené to
bylo s jeho únavou, takţe kdyţ si
šel „odfrknout“, snaţil jsem se ze
sebe dostat, co se dalo.
Jaký byl vůbec průběh šampionátu pro reprezentaci?
Od začátku soustředění jsme
se zaměřili hodně na Německo. Byl
to dŧleţitý soupeř pro vstup do
turnaje a jeden z kandidátŧ na
olympiádu. Chtěli jsme ho odsunout za sebe, coţ se zpočátku
podařilo. Švédi ale byli nad naše
síly a všichni jsme museli uznat, ţe

prostě byli lepší. Bohuţel, pak tam
byla Makedonie, kterou aţ neskutečně hnalo publikum, které jí
vytvořilo doslova domácí atmosféru.
Makedonští fanoušci vám zpočátku také hodně fandili, že?
První dva zápasy nám fandili. To
samozřejmě bylo hodně příjemné.
Naopak, kdyţ jsme se utkali s jejich
týmem, to uţ nás vypískali a německy na nás řvali, ať jedeme
domŧ. Po zápase ale zase za námi
chodili, fotili se, byli příjemní
a dokonce říkali, ţe je naše vypadnutí mrzí. Jsou hodně temperamentní a jejich tým z nich hodně
těţil.
Co vůbec celková atmosféra
evropského šampionátu?
Ta byla perfektní. S extraligou se
vŧbec nedá srovnat, a kdyţ to
porovnám třeba se šampionátem
v Norsku, tak tam chyběla divácká
kulisa úplně, protoţe všichni chodili akorát na Nory. Tady to bylo
jiné.
Teď už tě ale čekají povinnosti
doma v extralize…
Přesně tak. Kluci během ledna
makali a od 8. února zase doma
začínáme po zimní pauze. Musíme
se soustředit jen sami na sebe a jít
od zápasu k zápasu. Uvidíme, kam
aţ letos dojdeme.
(pp)

Halový turnaj se vydařil
První halový fotbalový turnaj
Města Lovosice proběhl 25. ledna v hale Chemik.
„Rádi bychom z této akce udělali
novou tradici. Tento první ročník
byl jakousi zkouškou, která se
osvědčila. Naším cílem je postupně přidávat do turnaje ostatní
partnery klubu,“ uvedl Vojtěch
Srba,
jeden
z pořadatelŧ
akce a trenér
lovosických
házenkářŧ.
Turnaje se
zúčastnily tři
týmy – A tým
házenkářŧ
Lovosic, druţstvo .A.S.A. a
Město Lovosice. V tomto
pořadí i tur-

naj skončil. Týmy sloţené výhradně z muţské populace měly
v hledišti početné fankluby spolupracovníkŧ
a
spolupracovnic.
„Perličkou turnaje je, ţe nejlepší
střelec házenkářské extraligy Jiří
Motl nastoupil v barvách Města a
vŧbec se neprosadil,“ prozradil se
smíchem Vojtěch Srba. (tuc, foto: hv)
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Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírŧm zn. REVIVE.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

Vadí Vám zamlžené brýle?
Změňte svůj život s brýlovými čočkami Optifog!
Zamlžení brýlí je docela běžný problém, se kterým se určitě
každý nositel brýlí někdy setkal.
Zamlžením brýlí vzniká jejich nositeli nepříjemná překážka nežádoucí „zavázání očí”, které se objevuje naprosto
neočekávaně a citelně zasahuje do každodenního života. Podle
výzkumů by více než 75 % nositelů brýlí po celém světě
chtělo mít na očích řešení proti zamlžování brýlových čoček.

U
K
A
R
Z
Í
N
MĚŘE
aždý den

Co je to zamlžení brýlí, kdy a jak vzniká?
Zamlžení se na brýlích objeví změnou teploty při přechodu z
chladného do teplého prostředí. Okolní vlhkost kondenzuje na
brýlích formou drobných kapiček, které vytvářejí „zamlžení”.
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

Jak Optifog funguje?
Brýlové čočky Optifog se aktivují jednoduše přidáním jedné
kapky Optifog Aktivátoru na každou stranu brýlové čočky
Optifog. Rozetřením jemnou suchou mikrovláknovou utěrkou
po celém povrchu brýlové čočky se zajistí ostré vidění bez
mlžení až po dobu jednoho týdne.
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• kontakt

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

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

Libochovice
Nám. 6.května 612
416 591 509

Kdy je zamlžení brýlí problém?
Každý nositel brýlí určitě zažil zamlžené brýle například při
pití teplých nápojů, konzumaci teplého jídla, při vaření, žehlení
nebo otevření myčky, ... ale také při sportu (turistika, běh,
cyklistika, tenis, lyžování, ...) nebo v práci.

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

Gymnázium, Střední
odborná škola a Střední
odborné učiliště, o.p.s.,
Jarošova 23 Litoměřice

zve na Den otevřených dveří
9. 2. 2012 od 8 do 17 hodin ve všech budovách školy
(od 11 do 17 v Sovově ul. bude podrobná prezentace
oborů vzdělávání i s ukázkami)

Seznámíme Vás se všemi nabízenými obory
vzdělávání:

S maturitní zkouškou

Brýlové čočky Optifog lze použít do všech typů
brýlí a bez ohledu na druh oční vady. Čočky
Optifog si můžete vyzkoušet nebo ihned zakoupit
za jedinečnou cenu od 1.490 Kč za kus v naší oční
optice. Těšíme se na Vás!

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ
Výroba, prodej a montáž:
- interiérové dveře a zárubně
- bezpečnostní dveře
- protipožární dveře a stěny
- 34 dekorů v základní nabídce
- 120 dekorů v rozšířené nabídce

! ! ! A TO VŠE ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY ! ! !
Vzorková prodejna
Masarykova 188/293
415 01 Teplice
417 531 827, 733 132 417
teplice@boulit.cz

Centrální vzorková prodejna
Žižkova 1793
431 11 Jirkov
474 333 200, 739 018 573
boulit@boulit.cz

Vzorková prodejna
Pokratická 212/38
412 01 Litoměřice
416 531 797, 604 188 228
litomerice@boulit.cz

www.boulit.cz

Gymnázium (4leté, 6leté, 8leté)
Kosmetické služby
Grafický design
Scénická a výstavní tvorba
Ekonomika a podnikání (finanční a daňový
poradce, pohřebnictví)
• Nábytkářská a dřevařská výroba
• Oděvnictví a nástavby pro vyučené
S výučním listem - krejčí, truhlář, kuchař, číšník,
aranžér, kadeřník, umělecký truhlář a řezbář
•
•
•
•
•

•

Dále nabízíme školní stravování, ubytování v
domově mládeže a zájmové útvary ve středisku
volného času.

Bližší informace na: www.stredni.eu
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inzerce.dnesek@email.cz

Secondhand

Vás zve k nákupu.
Najdete u nás oděvy známých značek.
Při předložení tohoto inzerátu sleva

20%
Lovosice, Dlouhá 1186 (naproti rehabilitaci)
Otevřeno denně od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hod,
v sobotu od 8 do 11,30 hod.

tel.: 724 482 870

Únor 2012

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dneška
Telefon: 724 482 870, e-mail: inzerce.dnesek@email.cz
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inzerce.dnesek@email.cz

Záměr prodeje majetku Města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji tento prázdný (neobsazený) byt:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami prodeje bytů (celé znění k dispozici na MěÚ Lovosice, Odbor majetkosprávní nebo na www.meulovo.cz)
NABÍDKOVÝM ŘÍZENÍM ZA NEJVYŠŠÍ NABÍDNUTOU KUPNÍ CENU. KUPNÍ CENA MUSÍ BÝT UHRAZENA V HOTOVOSTI (PŘEVODEM)
JEDNORÁZOVĚ PŘED PODPISEM KUPNÍ SMLOUVY, PŘÍPADNĚ ÚVĚREM (A TO NEJPOZDĚJI DO TŘÍ MĚSÍCŮ ODE DNE PODPISU
KUPNÍ SMLOUVY).
SCHVÁLENO USNESENÍM ZM 209/VIII/2011.
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 215/8 v ulici Terezínská 215
ź o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží,
ź základní kategorie,
2
ź plocha včetně sklepů činí 51,69 m (kuchyně - 9,27; pokoj - 14,96; pokoj - 17,57; koupelna + WC - 2,56; předsíň - 3,73; sklep - 3,60)
ź minimální kupní cena je stanovena na 231 582,- Kč
Prohlídka bytu je možná ve dnech: 8. 2. 2012 od 10:00 do 10:30 hod. na místě.
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení prodávaného bytu, a to nejpozději do 17. 2. 2012. Na žádosti musí být uvedeno
jméno a příjmení, adresa a tel. spojení žadatele. Žádost si může žadatel stáhnout z webových stránek úřadu, a nebo si ji může vyzvednout na
majetkosprávním odboru. Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem vyzván k účasti na nabídkovém řízení.
Každý zájemce o koupi bytu je povinen složit v den konání nabídkového řízení v jednací místnosti kauci. Její výše činí 20.000,- Kč
Vítěz nabídkového řízení je ten, kdo nabídne v jednací místnosti, kde řízení probíhá, nejvyšší kupní cenu za nabízený byt. Pokud více účastníků
nabídne stejnou kupní cenu, rozhoduje o vítězi losování. Dále se vyhotoví písemný zápis a seznam účastníků a výběrová komise na místě vyhlásí vítěze
nabídkového řízení.
V případě uzavření kupní smlouvy se kauce započítává do kupní ceny. Zájemcům, kteří se umístili na dalších místech, se kauce vrátí hned na místě po
vyhlášení výsledků nabídkového řízení.
DALŠÍ INFORMACE na tel. 416 571 197 - Nováková Renata

mini
žafest
24. února 2012
od 20:00 hodin

Gambrinus klub
Lovosice

100°C
Le Pneumatiq
Nauzea Orchestra
vstup 99 kc
www.zafest.cz

tel.: 724 482 870
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