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Parkovací automaty budou v srpnu
Jak jiţ Lovosický dnešek informoval, v centru města budou
zřízena placená parkovací místa.
Řidiči začnou za parkování platit
jiţ od září, cena však bude spíše
symbolická. První hodina bude
stát 5 korun, kaţdá další pak 10
korun. A to navíc pouze ve všední dny od 8 do 16 hodin, jinak
zůstane parkování nadále bezplatné.
„Rozhodnutí jednoznačně vyplynulo ze situace, která řidičům doteď komplikuje ţivot. Parkovací
místa v centru města jsou často
zablokována celý den právě proto,
ţe jsou zdarma. A to by se teď

mělo změnit,“ říká k důvodům
zpoplatnění centra starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Celkem 6 parkovacích automatů
bude v centru města instalováno
během srpna. I tam, kde uţ je řidiči
uvidí, se ale ještě teď o prázdninách platit nebude. Placený provoz
začne jednotně na všech místech a
na změnu budou lidé ještě včas
upozorněni.
„Naším záměrem nebylo vytlačit
motoristy z centra, ale naopak jim
tu usnadnit pohyb. Kdo bude i

Lovosice zakoupí
mobilní radar

Krajský soud v Ústí nad Labem
zrušil kvůli vadám řízení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje ze dne 20. 4. 2012, kterým
úřad zamítl odvolání ekologů
proti povolení dostavby dálnice
D8.
Celá záleţitost se tak vrací zpět
na krajský úřad k dalšímu řízení.
Proti udělenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení se
odvolala Společnost ochránců
ţivotního prostředí v čele s aktivistou Lubomírem Studničkou. Soud
konstatoval, ţe se úřad dostatečně
vypořádal se všemi námitkami
ţalobce, tudíţ k vadám řízení nedošlo na straně krajského úřadu.
Důvodem ke zrušení rozhodnutí
byla nemoţnost soudu přezkoumat námitku ţalobce k procesu
EIA a SEA. Soud k přezkoumání
poţadoval předloţit od MŢP 17 let
starou dokumentaci. Ta však v
plném rozsahu jiţ neexistuje.
„Jsem tímto rozhodnutím znepokojena a rozhořčena. Pokud se tím
stavba dálnice opět pozastavuje,
budou občané v obcích na objízdných trasách dál trpět nadměrnou
dopravní zátěţí, coţ vnímám jako

Město Lovosice zakoupí mobilní zařízení pro měření rychlosti
vozidel. Dne 13. srpna dojde k
otevření obálek s přihlášenými
dodavateli.
Kdy však začnou měření stráţníci
provádět, přesně určit nelze. Vše
bude záleţet na vybraném typu
zařízení a lhůtě dodání. Podle odhadů by však radar mohl být připraven do října. Měření bude probíhat na úsecích schválených Policií
ČR a stráţníci jiţ nebudou mít měřený úsek označený dopravním
značením.
Měření rychlosti se však nestane
hlavní náplní práce stráţníků a
nebude probíhat v pravidelných
intervalech. Věříme, ţe měření
rychlosti vozidel přispěje ke zvýšení
bezpečnosti provozu na komunikacích ve městě. Ti, kteří nejvyšší
povolenou rychlost překračují, se
tak s největší pravděpodobností se
stráţníky osobně setkají přímo na
komunikacích v Lovosicích.
Jaroslav Janovský
ředitel Městské policie Lovosice
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nadále potřebovat odstavit auto
na delší dobu, ať uţ místní nebo
turista, můţe vyuţít odstavná parkoviště, kterých je tu dostatek,“
dodává starostka města.
Ta nejsou bezprostředně v centru
města, ale stále jsou v jeho nejbliţším okolí. Motoristům tak účel
splní. Parkovací místa pro řidiče
jsou připravena v opravené Zámecké ulici nebo na velkém parkovišti pod nákupním centrem. Tam
všude je moţné parkovat celý den i
noc zadarmo.
(tuc)

Stavba D8 je opět ohroţena
velmi špatnou zprávu,“ říká
hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová. „Veřejnosti je známo, ţe
ekologický aktivista Lubomír Studnička byl soudně stíhán pro vydírání stavebních firem. Jak je potom
moţné, ţe stát není schopen vytvořit právní prostředí, které by
zamezilo obdobným obstrukcím,“
uvedla dále Jana Vaňhová.
Jak dále připomněla, nedostavěná dálnice je jednou z příčin niţšího zájmu o tento region ze strany
zahraničních investorů, kteří by tak
mohli přispět k vytváření tolik
potřebných nových pracovních
míst. Vedle toho jiţ dříve Ústecký
kraj odborným měřením prokázal,
ţe občané ţijící na objízdných
trasách jsou vystaveni zvýšeným
zdravotním rizikům včetně rakoviny. K tomu je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle
studie ČVUT ročně pohybují okolo
700 milionů Kč.
Krajský úřad v rámci svých kompetencí bude pokračovat v odvolacím řízení a nové rozhodnutí
vydá v zákonné lhůtě dvou měsíců.
Poté se stavba můţe opět naplno
rozeběhnout. (zdroj: www.kr-ustecky.cz)

Sport
Úspěch Lovosických
volejbalistek
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
zatímco léto bývá
zpravidla „okurkovou
sezonou“, v tomto
roce jako by se s
různými
událostmi
roztrhl pytel. Bohuţel ne jen s těmi
dobrými. Osobně mě zaujaly dvě.
Jsou z oblasti dopravy a obě se
dotkly nebo dotýkají našeho
města.
Tou první je nový registr vozidel,
který řadě lidí znemoţnil odjet na
dovolenou, nebo podnikat v letních měsících. Ačkoliv město za
chyby nemohlo a problém byl
celorepublikový, naši úředníci stáli
v první linii proti naštvaným občanům. Naštvaným oprávněně. Chci
úředníkům dopravního odboru
poděkovat, ţe tuto vyostřenou
situaci zvládli a nedocházelo u nás
ke zbytečným konfliktům s občany.
Druhý problém je ještě palčivější.
Krajský soud opět přerušil výstavbu
dálnice D8 přes České středohoří.
Ekologický aktivista pan Studnička
se v něm domáhá dodrţování
zákonných postupů. Na úkor zdraví
lidí ţijících v blízkosti objízdných
tras, tedy i občanů Lovosic. Má na
to samozřejmě právo. Kam se ale
poděl zdravý selský rozum a solidarita s lidmi mi však uniká.
Město Lovosice intenzivně spolupracuje s ŘSD i krajským úřadem,
kterému jsme jiţ nabídli součinnost
při odvolacím řízení. Věřím, ţe se
výstavba dálnice znovu brzy rozběhne.
Přeji všem hezký zbytek léta
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz
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Zastupitelé se mimořádně
sejdou kvůli Volvu
Na základě usnesení zastupitelstva, které si vyhradilo právo
vyjadřovat se a rozhodovat v
samostatné působnosti ke všem
projektům, kde je nutné posouzení vlivů na ţivotní prostředí
(EIA), proběhne ve čtvrtek
9. srpna od 16 hodin mimořádné
zasedání zastupitelů města kvůli
záměru firmy Volvo postavit ve
městě regionální obchodní a
servisní centrum.
Lovosice se musejí vyjádřit do 30
dnů ode dne zveřejnění dokumentace k záměru. Dnem zveřejnění je
16. červenec.
Vyjádření se k dokumentaci je
dalším krokem posuzování v procesu EIA. K první fázi – oznámení
záměru, měly Lovosice výtky a
poţadovaly dopracovat další studie, které by prokázaly, zda můţe

mít záměr vliv na obyvatele ţijící v
nejbliţší zástavbě (Nové Klapý).
„V této fázi byly dopracovány
a předloţeny k vyjádření rozptylová studie, hluková studie, hodnocení vlivu záměru na lidské zdraví,
biologický průzkum a zhodnocení
moţných kumulativních vlivů na
ţivotní prostředí. Po vyjádření se
k dokumentaci bude následovat
stanovisko autorizované osoby
a zpracování posudku, který bude
opět nutné projednat na některém
z dalších zasedání zastupitelstva,“
uvedl František Budský, vedoucí
odboru ţivotního prostředí Městského úřadu v Lovosicích.
Dalším krokem je veřejné projednání a nakonec bude zveřejněn
závěr Krajského úřadu Ústeckého
kraje k celému procesu.
(tuc)

„Lovosice a Litoměřice, jak je neznáte“
bylo hlavní téma příměstských táborů
DDM ELKO Lovosice
Větší část prázdnin uţ neodvratně uběhla a první čtyři příměstské tábory jsou uţ za námi.
V letošním roce jsou příměstské
tábory pro lovosické děti tematicky zaměřené. První dva týdny
příměstského tábora byly soustředěny na téma „Lovosice a
Litoměřice, jak je neznáte“, třetí
týden měl název Rukodělný,
čtvrtý Historický, pátý Sportovní
a poslední Turistický.
„Snaţíme se ukázat dětem místa,
kam se běţně nedostanou,“ vysvětluje Venuše Krčmářová, ředitelka Domu dětí a
mládeţe
ELKO
Lovosice. „Uţ jsme
se podívali do
vodárny v Píšťanech a do mlýna v
Litoměřicích.
Zvlášť
prohlídka
mlýna byla fantastická, poznali jsme
průběh zpracování
od obilek aţ po
mouku zabalenou
v balíčcích,“ chválí
ředitelka návštěvu
mlýna. Další exkurze směřovala do
logistického terminálu Lovosice,
kde děti opravdu zíraly. Stroje
jménem KALMAR zvedaly aţ 40
tun. Návštěvníci se podívali i do
řídící věţe – dispečinku, kde měli
moţnost sledovat řízení tras všech
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vlaků pohybujících se v okolí lovosického nádraţí. Byl to opravdu
záţitek. Rovněţ návštěva zdymadla
měla zvláštní atmosféru, děti se
prošly pod jezem a vystoupily
na
břeh
aţ
u
elektrárny.
V Rukodělném týdnu se pracovalo
s buţírkou, pedigem a dalšími
zajímavými materiály. Znáte například kumihimo? To je japonská
technika výroby ozdobných šňůr a
pásů. Také si děti zaţehlovaly
obrázky na trička.
Činnost je velmi pestrá. Děti se
stihly vykoupat na koupališti i v
dešti,
navštívily
zámek v Ploskovicích a prošly se
krásnou přírodou z
Chotiměře
do
Oparna. V pátek se
obvykle
koná
„Olympiáda zvláštních sportů“, mezi
disciplíny patří i
hod botou nebo
běh s vajíčkem
( p i n g pon g ov ým
míčkem) na lţíci.
„Vše prokládáme
hrami a soutěţemi a věříme, ţe
jsou u nás děti spokojené,“ konstatuje Venuše Krčmářová. „Letos
jich chodí opravdu hodně, i ke
dvaceti, je to zatím nejvíc, co pamatujeme,“ dodává další pracovnice ELKA Věra Hamerníková.
(hz)

Mírový kostel roste do bývalé krásy
(bohuţel pomalu)

Mírový kostel v ulici Karla Maličkého, zbudovaný německými
evangelíky na počátku 20. století,
byl dlouhá léta neopravovaný.
Zub času a dlouholetá nemoţnost mu čelit donedávna bránily
povrchnímu pohledu vnímat jeho
prostý půvab, který krok za krokem ozřejmují potřebné stavební
opravy posledních let. Kostel
patří náboţenské obci Církve
československé husitské v Lovosicích, která se i jeho prostřednictvím snaţí být otevřená vůči celé
společnosti. V roce 2008 – 2009
byla opravena věţ kostela. V roce
2010 byly vyměněny okapy nad
sakristií kostela, kam zatékalo, a
v loňském roce pak i část střechy
nad lodí kostela. „V loňském roce
jsme dostali dar od Městského
úřadu v Lovosicích ve výši
150 000 Kč a 100 000 Kč od Církve československé husitské,“ říká
Libuše Mikušková, farářka Církve
československé husitské v Lovo-

Vyšla společná publikace
partnerských měst
Lovosice a Coswig
Dvojjazyčná publikace Partnerství
měst Lovosice a Coswig byla vytvořena v rámci projektu „Výměna
praktických zkušeností pracovníků
samosprávných celků“ a je financována z fondu malých projektů Cíl
3/Ziel 3 v Euroregionu Labe/Elbe.
Broţura obsahuje některé informace z historie a současnosti obou
měst a atraktivní turistické cíle v
jejich okolí. Zájemci ji obdrţí v
Informačním
centru
Lovosice,
Osvoboditelů 109/12.
(hz)

sicích. „I letos se bude pokračovat v opravě střechy. Která část a
jak velká to bude, zatím nevím,
čekám na rozpočet. K dispozici
máme 150 000 Kč od Městského
úřadu v Lovosicích a 50 000 Kč
od naší církve. Vyšší částku se mi
nepodařilo sehnat, protoţe příští
rok se musí opravit střecha na
faře v Terezínské ulici, která je v
havarijním stavu, a tam budu
potřebovat větší pomoc od naší
církve,“ dodává paní farářka.
Pokračovat v opravách bude
firma Renesance. Její práce je
velmi kvalitní a naprosto bez
komplikací. V dalších letech bude
ještě třeba udělat fasádu celé lodi
a upravit i interiér kostela. Církev
pro kostel loni zaţádala o statut
kulturní památky a v nejbliţší
době se očekává rozhodnutí.
Všichni doufáme, ţe ţádosti bude
vyhověno, kostel je skutečně
ozdobou našeho města.
(hz, foto: hv)

Mozaika zve na tábor
Akcí podpořenou z projektu
Rodiny na cestě – bez hranic
podpořeného z Programu Cíl 3 –
Fond malých projektů je česko –
německý tábor pro děti od 7 do
12 let. Tábor se koná od 12. do
19. srpna v Třebenicích a okolí.
Tábora se zúčastní jak české, tak
německé děti. Zajištěno je společné ubytování, strava a program
připravený zkušenými vedoucími.
Na tábor jsou ještě poslední volná
místa, své dítě můţete přihlásit na
tel. čísle 776 785 719 či e-mailu:
helena.moureckova@rcmozaika.cz
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Rozhovor

Novým ředitelem lovosického gymnázia
byl jmenován Mgr. Marek Bušek

V rámci zasedání Rady Ústeckého kraje
13. června 2012 rozhodl zřizovatel v personálních záleţitostech ředitelů svých škol a
školských zařízení i o jmenování nového
ředitele Gymnázia Lovosice, a to na základě
výsledků jarního konkurzního řízení.
Ředitelem školy se tak na dobu 6 let stane
Mgr. Marek Bušek, s účinností od 1. srpna
2012. Gymnázium vedl jiţ od letošního března v pozici zastupujícího ředitele školy. Dosavadní ředitel Miloš Štyks vyhrál konkurz
na ředitele litoměřického Gymnázia Josefa
Jungmanna (dále GJJ) a od 1. března v GJJ
jako ředitel nastoupil. Nový ředitel nám po
nástupu do funkce zodpověděl několik otázek.
Jaké byly Vaše učitelské začátky v Lovosicích? Bylo to Vaše první místo?
Já sám jsem svou profesní kariéru (jako učitel
mám aprobaci tělesná výchova – český jazyk) ve
školství začínal právě přímo na našem gymnáziu
(a jsem dokonce i jeho historickým absolventem) a v uplynulém školním roce jsem se po
letech v privátní sféře zpět do školství, potaţmo
na naši školu vrátil. Můj profesní kruh se tím
symbolicky uzavřel. Lovosické gymnázium je
pro mě srdeční záleţitost – těší mě, ţe se můţu
nyní podílet na jeho vedení. Můj předchůdce
Miloš Štyks, který školu úspěšně vedl takřka
dvacet let, zde odvedl výbornou práci. Mou
logickou prioritou je tak samozřejmě na něho
navázat.
Jak proběhlo výběrové řízení?
Výběrové řízení se uskutečnilo standardně
jako na jiných školách a zařízeních zřizovaných
krajem, tedy letos na jaře. Já jsem byl komisí
vyhodnocen jako jediný vhodný kandidát pro
vedení školy a doporučen tak krajské radě k
následnému jmenování. Dekret na šestileté
funkční období v pozici ředitele jsem od krajského úřadu obdrţel v minulých dnech a platí
od 1. srpna 2012.
Něco o vaší koncepci pro nejbliţší dobu –
projekty? Mezinárodní spolupráce? Co povaţujete za prioritní?
Priorita je zřejmá a jediná – udrţet tradiční
státní gymnázium v Lovosicích! Kvalitní střední
škola je vţdy nositelem vzdělanosti i znakem
úrovně města jako jsou právě Lovosice. A co se
týče projektů a mezinárodní spolupráce, ta
škála je velmi široká a různorodá. V tomto
smyslu jsme hodně aktivní a zároveň úspěšní! Je
toho nyní opravdu mnoho, zmíním tedy poslední novinky jen velmi ve stručnosti. Co se týče
aktuálních „projektových“ záleţitostí, tak jsme
zapojeni do „EU peníze středním školám“, na
pořadu dne je dále německá příhraniční spolupráce v rámci tzv. Zwangsarbeit (odkaz druhé
světové války v pohraničí), dále zahajujeme
spolupráci s ČVUT ohledně podpory studia

Srpen 2012

kutují. Navíc v některých směrech je úroveň a
systém vzdělávání dokonce u nás propracovanější. Například v osmiletém typu studiu je to
myslím i celkem zřejmé.

technických oborů na VŠ, dále nás čeká opětovně mezinárodní výměnná spolupráce v rámci
Comenius (aktuálně máme schválen rozpočet
ve výši cca 20 tisíc euro). V červnu jsme byli také
v Bruselu – v rámci školních sportovních aktivit
jsme vyhráli studijní pobyt v sídle EU. Ta škála
aktivit je skutečně velmi různorodá a široká.
Plánujete změny v učitelském sboru? Nebo
doplnění?
Aktuální personální změny neplánujeme nijak
zásadní. Odešli bývalý ředitel i dřívější zástupkyně RNDr. Jonášová (zastává nyní
totoţnou pozici v Litoměřicích). Mou zástupkyní
je Mgr. Jana Štyksová, dlouholetá učitelka sboru
gymnázia. Jinak řešíme jen obligátní odchody a
příchody z mateřských a rodičovských dovolených či smlouvy na doby určité. Jeden pedagog
se v červnu také rozhodl pro odchod ze školství
a jiné své profesní směřování.
Myslíte, ţe bude GJJ velkou konkurencí?
Nebo hodláte v některých oblastech spolupracovat?
Na jednu stranu je gymnázium v bývalém
okresním městě samozřejmě velkou konkurencí,
přece jen spádová oblast Litoměřic jako sídla je
obrovská a Lovosice přesahuje. Zároveň i postava nového ředitele je i pro tamní rodičovskou
veřejnost dostatečnou zárukou postupné stabilizace školy.
Na druhou stranu se vzájemné spolupráci
vůbec nebráníme. Mnoho věcí spolu obě školy
v rámci odborných záleţitostí komunikují i dis-

Jste znám jako dobrý sportovec. Budete
pokračovat v seriálu Král Středohoří? Loni
jste ho vyhrál…
Tak nevím, jestli takřka ve čtyřiceti letech se dá
ještě hovořit o „dobrém sportovci“ (úsměv),
logicky jiţ nemůţu mít na sportovních polích
ambice ty úplně nejvyšší. Nicméně jako velmi
aktivní výkonnostní sportovec na pohyb zanevřít nemůţu a nechci ani nadále. Tedy ani na
Krále Středohoří, u jehoţ zrodu jsem někdy
před deseti lety jako organizátor sám stál. Hýbat se „ve větším neţ malém mnoţství“ (úsměv)
tak budu rozhodně i nadále, navíc je to skvělý
prostředek pro odreagování od psychicky leckdy dost náročné práce.
O prázdninách se ve škole většinou něco
opravuje. Co nového chystá gymnázium?
Zásadní aktivitou nynějších letních prázdnin
byla dílčí rekonstrukce vnitřních prostor školní
tělocvičny (viz spodní snímek), kde jsme nalezli
s radnicí společnou řeč a jsme za to vděčni.
Výrazně se tím zpříjemnilo prostředí haly, zásadně se sníţila dlouholetá nepříjemná prašnost
a nechybí ani zbrusu nový nátěr palubovky i
zakreslení hracích čar jednotlivých hřišť.
S opravou nám pomáhá jako majitel budovy
Město, za coţ patří jemu i zdejším zastupitelům
velké poděkování. Noví i stávající studenti, stejně jako lovosická veřejnost, se tak mohou těšit v
září na zbrusu „nový kabát“ sportoviště. Adaptace prostor se realizovala v polovině července a
trvala takřka tři týdny.
Chcete něco vzkázat občanům Lovosic a
okolí?
Vzkaz Lovosicím a zdejším občanům je velmi
prostý a jednoduchý – rozhodně nás prosím
všichni podpořte v maximální míře v naší snaze
a úsilí školu ve městě udrţet i do budoucna! V
příštím roce chceme důstojně oslavit šedesát let
trvání školy.
V současné době, kdy populační křivka je neúprosná a dětí je obecně málo (navíc sílí ekonomický tlak na fungování škol), není budoucnost
ve střednědobém horizontu úplně jednoznačná.
Rád bych proto apeloval na rodičovskou veřejnost – své děti k nám studovat bez obav a
s klidným svědomím pošlete, to je moţná ta
nejlepší forma podpory. Tisícovkám studentů
jsme historicky jistotu kvalitního středoškolského vzdělání jiţ poskytli (a to nejsme školou jen
pro premianty – spousta dalších dětí ze základních škol nejen se samými jedničkami u nás
úspěšně studovalo i studuje).
Věřím, ţe další stovky či tisíce absolventů si od
nás v budoucnu maturitní vysvědčení ještě odnesou.
(hz, 2x foto: hv)
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Je tomu jiţ 10 let, co stoletá povodeň zasáhla Lovosice
Jsou výročí slavná, ale i neslavná. Jedno takové si ve druhé
dekádě srpna v Lovosicích jistě
připomeneme. Uplyne 10 let od
největší
přírodní
katastrofy
v novodobé historii města, kterou byla stoletá povodeň v
srpnu 2002. Ta se občanům
nadosmrti vryla do paměti.
Na přelomu první a druhé srpnové dekády 2002 spadlo abnormálně velké mnoţství dešťových sráţek hlavně v Jihočeském a v Západočeském kraji, coţ „odnesla“
zejména Vltava a následně i Labe.
Kaskáda přehrad na Vltavě obrovské mnoţství vody nestačila zasta-

vit a postupně bylo těţce zasaţeno
i hlavní město Praha. Velká voda
pokračovala dále přes Polabskou
níţinu, a tak přišly „na řadu“ i Lovosice.
S blíţící se povodní byla provedena opatření, jejichţ cílem byla minimalizace škod. Čas ale běţel
zběsilým tempem. Co se stihlo, to
se stihlo. Autor článku byl jedním z
osmi lidí, kteří ve chvatu opouštěli
podnik Lovochemie jako poslední.
Bylo to ve 2.30 ráno 15. 8. v hasičských vozech za dramatické situace, kdy voda dosahovala na silnici
Lovosice – Terezín téměř 1,5 metru
výše.

Ihned po svítání bylo vidět jakousi malou apokalypsu. Voda nejdále
dosáhla prostoru dnešního kruhového objezdu pod Lidlem. Lovosice
byly dopravně po silnici, aţ na
jedinou krkolomnou moţnost,
„odříznuty“ od světa. Určitým paradoxem a nevyzpytatelností přírody
bylo to, ţe hlavní povodňová vlna v
Lovosicích přišla za ideálního letního počasí.
Nejvyšší stav vody byl zaznamenán v pátek 16. 8. ve 14 hodin, kdy
hladina Labe v Ústí n. L. (pro region určující hodnota) dosáhla výšky
11,96 m při průtoku 5070 m3/sec.
Pro porovnání, optimální hodnoty

pro plnosplavnost řeky jsou 2,75 m
při průtoku 350 m3/sec. Na hlavní
vrátnici Lovochemie dosáhla výška
hladiny 180 cm.
Jak voda rychle přišla, tak také
odešla. V pondělí 19. 8. jiţ bylo
vidět důsledky. Pohled byl tristní.
Začaly úklidové práce nebývalého
rozsahu, se kterými se město, firmy
i občané vyrovnávali roky. Také se
začaly sčítat škody, které dosáhly
astronomického čísla, odhad činil
v součtu téměř 995 mil. Kč. Jen pro
dokreslení třeba dodat, ţe Litoměřice měly vyčíslené škody niţší
skoro o 400 mil. Kč.
(jv, 6x foto: hv)

15. 8. – 10:00 – Sídliště ve Vodní ulici. Přípravné práce obyvatelů sídliště.

16. 8. – 12:00 – Restaurace Beseda. Stav při kulminaci Labe.

16. 8. – 13:00 – Pohled z domu v Kostelní ulici k parkovišti. Stav při kulminaci Labe.

16. 8. – 16:00 – Pohled z věţe radnice k zimnímu stadionu. Stav při kulminaci Labe.

16. 8. – 17:00 – Přivaděč k dálnici, pohled k Radobýlu. Stav při kulminaci Labe.

21. 8. 2002 – 17:00 – Cesta ke stadionu podél řeky Modly. Sportovní areál.
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Servis
Vysokorychlostní ţeleznice v regionu,
aneb vize daleké budoucnosti
Názvy jako japonský Šinkanzen
nebo francouzská TGV jsou nejznámější. Jsou to nejrychlejší
vlaky na světě, které jezdí aţ 300
km rychlostí/hod a spojují velká
města v evropských resp. asijských státech. Podobná ţeleznice protíná i území našeho německého souseda.
Ţe by ţeleznice tohoto typu protínala litoměřický region (okres) a
tedy i Ústecký kraj? Pro někoho
holý nesmysl a nemoţnost, ale
není to úplně od věci. Tato úvaha
totiţ existuje, ale je to hudba budoucnosti – dodávají unisono
lovosický radní Jan Hrdlička a Petr
Soldon ze stavebního úřadu. Tak
někdy v letech 2040 – 2050. Čili je
to zajímavé pro generaci dnešních
třicátníků a mladších.
Ve výhledových plánech je trasa
této ţeleznice naznačena a tak
nějak se s ní počítá. Přicházela by
od Roudnice, nepříliš vzdálena od
stávající tratě Děčín – Praha a
kolem obce Lukavec na jiţní cíp
Lovosic, kde by „překročila“ dálnici
D8 a kolem Vchynic by se

„zakousla“ do kopců Českého
středohoří a Krušných hor a pokračovala by na území Německa.
Trasa ţeleznice má ochranné pásmo v délce 300 metrů, kde se
nesmí nic stavět, a jiţ dnes jsou
pozemky v katastrálních mapách
tzv. blokovány z uvedeného důvodu. Co by to mohlo přinést regionu přímo, o tom lze zatím jen
spekulovat.
Celá záleţitost je finančně velmi
nákladná a stát by přišla
při dnešních cenách moţná na
stovky miliard, na coţ finance
nemá a asi dlouho mít nebude.
Zatím!? Na druhou stranu by to
byl obrovský kvalitativní předěl
v ţelezniční dopravě a mohla by se
sníţit zatíţenost pozemních komunikací. Rychlost přepravy na delší
vzdálenost by „vítězila“ nad osobním autem. A navíc je zájem propojit Berlín s Prahou a Vídní s co
nejkratší dobou přepravy.
Nejedná se tedy vyloţeně o sci-fi,
ale o něco, co by mohlo být za
desítky let. Ale, kdo ví, zda a vůbec.....
(jv)

Loni navštívilo lovosickou knihovnu
16 794 lidí aneb Knihovnický rok
Ţe tomu nevěříte? Tak Vás přesvědčíme: půjčovny a studovnu
navštívilo 12 654 osob, 3270
klientů pouţilo internet a 575
zájemců přišlo na kulturní akce
pro veřejnost. Těch bylo v roce
2011
celkem
23,
hlavně
v dětském oddělení.
Na besedy, knihovnické lekce a
exkurse se v rámci Měsíce čtenářů,
knih a internetu dostavilo mnoho
školních tříd, opět se vystřídaly
všechny třídy prvního stupně I. ZŠ.
„Potom se přišlo do knihovny přihlásit nebývale mnoho dětí,“ říká
vedoucí knihovny Zdenka Černá.
Knihovnicko – bibliografické lekce
pro studenty SOU a ţáky ZŠ proběhly v říjnu.
V únoru byly vyhlášeny soutěţní
ankety o oblíbené četbě v obou
odděleních. V březnu, Měsíci čtenářů, knih a internetu, pak byli
výherci vylosováni. 10 vylosovaných dětí a 10 dospělých bylo
odměněno kniţními dary a roční
registrací do knihovny zdarma.
V dubnu uspořádaly knihovnice ve
spolupráci s RC Mozaika v dětském oddělení na počest Dne
knihy zábavné odpoledne pro
malé čtenáře i další návštěvníky.
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Květen byl ve znamení zaškolování studentů, kteří si v době maturit
odbývají v knihovně povinnou
praxi. Naučili se nejen balit knihy,
ale vyzkoušeli si i půjčování knih za
pomoci Výpůjčního protokolu
Clavius a pomohli opravovat Online katalog doplňováním obálek
knih k záznamům, kde chyběly. Na
knihovnické lekce pro MŠ poprvé v
knihovně přišlo několik tříd z MŠ
Terezínská, děti si nejen poslechly
čtení, ale dozvěděly se, proč je
dobré číst a také třeba jak s knihou
zacházet. Často se konaly různé
tematické výstavky knih, například
Co číst o prázdninách – inspirativní
výstavka fantasy čtení pro děti a
mládeţ, v současné době nejoblíbenějšího ţánru. V září se konaly
další besedy pro MŠ a probíhaly
rovněţ odpolední exkurze pro
školní druţiny. Uskutečnil se i druhý běh praxe studentů. Ke zprovoznění nových webových stránek
knihovny došlo 5. září 2011 a do
20. července 2012 bylo uskutečněno 2423 návštěv, při nichţ bylo
prolistováno 43 242 stran.
Týden knihoven proběhl v lovosické knihovně ve dnech 3. – 7.
října 2011. Novým čtenářům byla

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

Týden:

Od – do:

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

32.

8.8. – 9.8.

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

33.

15.8. – 16.8.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

34.

22.8. – 23.8.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

35.

29.8. – 30.8.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – ČERVENEC 2012
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Ulice:

7. 8.
8. 8.

Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod

14. 8.
15. 8.

Ţiţkova od Billy po KS Lovoš
Ţiţkova od Deli po vlakové nádraţí

21. 8.
22. 8.

Kostelní, Kostelní sídliště
Terezínská, Nádraţní

28. 8.
29. 8.

Vodní, Dlouhá parkoviště
Sady Pionýrů, P. Holého

Adéla Hanková vyhrála soutěţ
Matematický klokan
Studentka sekundy osmiletého
Gymnázia Lovosice Adéla Hanková se stala Absolutní vítězkou
soutěţe v rámci celé České republiky v kategorii „Benjamín“.
Českou větev oblíbené mezinárodní tradiční soutěţ Matematický klokan pořádá Jednota
českých matematiků a fyziků
při olomoucké univerzitě Palackého.
Tato velmi talentovaná a šikovná
gymnazistka získala v celostátním
měřítku absolutně nejvyšší počet
bodů a po zásluze si došla aţ pro
zlato. Ţe tento úspěch není náhodný, o tom svědčí i její účast ve

školním týmu GYMLOVO (ve sloţení Matouš Král, Martin Štyks, Jan
Preiss a Adéla Hanková), který
nedávno obsadil skvělé druhé
místo v republikové matematické
soutěţi pětičlenných druţstev
s názvem Koperníkův matboj.
„Adéla chodila dříve na naši Základní školu Všehrdova a uţ tehdy
v matematice vynikala,“ vzpomíná
ředitelka školy Monika Zemanová.
„Máme z ní radost,“ dodává.
Uvedená studentka obdrţela od
organizátora upomínkový diplom
a cenu. K blahopřání její mateřské
školy se připojuje i naše redakce.

nabídnuta registrace do konce
roku 2011 zdarma. Pro úplné začátečníky se konaly lekce na PC –
práce na internetu, mailování, jak
napsat dopis… V dětském oddělení
bylo ve středu 5. října pořádáno
zábavné odpoledne: děti sbíraly
body v různých soutěţích a kvízech, malování a dalších dovednostech i za čtení (měly si s sebou
přinést nebo v knihovně najít svou
oblíbenou knihu). Za dosaţené
body si mohly vybrat odměnu.
Proběhla i tradiční amnestie –
odpuštění pokuty kaţdému zapo-

mnětlivému čtenáři, který se v
tomto týdnu odhodlal vrátit opoţděné výpůjčky.
V listopadu proběhla za plného
provozu v celé knihovně výměna
osvětlení a vymalování stropů.
Čtenáři by ale uvítali i nové vybavení a studovničku. Vymalovaná
knihovna byla pak v prosinci dětmi
vánočně vyzdobena a v hezkém
prostředí se konalo tradiční předvánoční odpoledne pro děti.
V loňském roce měla knihovna 857
registrovaných čtenářů, z toho 310
dětí do 15 let.
(hz)

(hz)
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Okrašlovací krouţek Lovosicka
Občanské sdruţení Okrašlovací
krouţek Lovosicka bylo zaloţeno v
dubnu roku 2009. Smyslem jeho
zaloţení bylo posílit spolkový ţivot
v Lovosicích a navázat na Okrašlovací spolky, které vznikaly v minulém století a v současné době
fungují ve značném mnoţství měst
a obcí po celé ČR. Hlavní náplní
činnosti je pořádání kulturních a
společenských akcí a ochrana přírody ve městě a jeho okolí.
Mezi nejvýznamnější akce, které
Okrašlovací krouţek pořádal nebo
se na nich výrazně podílel, je koncert písničkáře Jaroslava Hutky či
koncerty rockových legend Blue
Effect a The Plastic People of The
Universe. Všichni tito interpreti
vystupovali v Lovosicích poprvé.
Dále jsme pořádali nebo spolupořádali akce Pouliční hudební festival v ulici u Čajovny – vinotéky,
koncerty hudebních skupin Hozny
a Shoda Okolností, Pepek a Ná-

Blue Effect

(foto: hv)

mořník, Gun Joking, australského
písničkáře Jamisona Younga a
výstavy
fotografií
lovosického
fotografa Michala Švehly, praţské
fotografky Renaty Molové, setkání
a povídání s dobrodruhem a spisovatelem Josefem Formánkem,
přednášku Heleny Mourečkové o

Ugandě a filmový festival Expediční kamera.
Krouţek vyznačil pramen potoka
Modly na hoře Hradišťany, podílel
se na úklidu břehů jezera v Píšťanech, úklidu kalvárie nad obcí
Velké Ţernoseky a na úklidu břehů
Modly v Lovosicích. Jako partner

o.s. Mozaika jsme se spoluúčastnili
akce Sadování v Malých Ţernosekách.
Také se podílíme na zřízení a
provozování
komorního
kina
v Lovosicích. Spolupořádali jsme
akci Putování za víny Brány Čech a
kaţdoročně pořádáme festival
Tibetské kultury, který připomíná
krvavé potlačení povstání tibetského lidu proti čínské okupaci.
Vedle těchto našich hlavních akcí
proběhlo také několik dalších,
například turistický „Husí pochod“
do Peruce, výstava o ţeleznici na
Lovosicku, výstup na horu Sonnjoch v rakouských Alpách a několik
putování za tajemnými místy Čech.
Také jsme se účastnili Českého
poháru v běhu do vrchu Šárovcova
Lhota – Zvičina.
Okrašlovací krouţek Lovosicka má
v současné době 9 členů a 11 příznivců, coţ je další způsob členství.
Miroslav Závada
Okrašlovací kroužek Lovosicka

Oktavián Broggio zemřel před 270 lety
Oktavián (také Octavio) Broggio, rodák
z Číţkovic, barokní stavitel a architekt, je v
červenci uveden v KALENDÁRIU regionálních
výročí Ústeckého kraje v roce 2012.
Octavio Broggio se narodil 2. ledna 1670
v Číţkovicích na Lovosicku. Jeho otcem byl
italský stavitel Giulio Broggio, který přišel do
Čech v 2. polovině 17. století na pozvání Gustava Adolfa z Varrensbachu, majitele číţkovického
panství, aby přestavěl v Číţkovicích zpustlou
tvrz na barokní zámek. Giulio se roku 1658
v Číţkovicích oţenil s Ludmilou Mílovou – Šilbochovou a narodilo se jim zde pět dětí. V roce
1668 se narodil syn Eliáš, v roce 1670 Octavio.
Později Giulio přesídlil do Litoměřic, kde se stal
roku 1671 majitelem domu U Pěti panen na
náměstí; od roku 1673 byl litoměřickým měšťanem. Zde se mu narodily z prvního manţelství
ještě čtyři děti. Rodina Broggiů pochází ze severoitalského městečka Albiolo leţícího u jezera
Como v Lombardii v severní Itálii.
Octavio Broggio se narodil jako páté dítě
2. ledna 1670 v Číţkovicích, těsně před odchodem rodiny do Litoměřic. Zde chodil do městské školy a poté přešel do otcovy dílny do učení. V letech 1687 – 1692 je doloţen jako tovaryš
a v tomto období vykonal i tovaryšskou cestu.
Dne 18. října 1693 se v Mimoni oţenil s dcerou
bývalého hejtmana Kateřinou von Liebstein,
s níţ měl dvě dcery, Mariannu a Annu Kateřinu.
Litoměřickým měšťanem se stal 21. května
1694. Jako mistr je prvně zmiňován 31. května
1700. V témţe roce zemřela po porodu druhé
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Litoměřice – děkanský kostel Všech svatých, vstupní průčelí s
rekonstrukcí barevnosti. Autor O. Broggio kolem roku 1720.

dcery i jeho první ţena. Roku 1702 se stal Octavio městským radním (poté i v roce 1709 a v
letech 1718 – 1734) a o rok později přebral po

zemřelém otci stavební dílnu a jeho veškeré
závazky. Stal se i členem šestipanského úřadu
(úřad šestipanský pro věci hospodářské, trhové,
stavební). Byl rovněţ spolupracovníkem primátora Josefa Kristiana Pfalze.
Podruhé se oţenil v roce 1704 s Apolonií
Donátovou († 1717) z litoměřické měšťanské
rodiny, s níţ měl šest dětí. Potřetí se oţenil s
Annou Lukasovou ze staré české patricijské
rodiny, s níţ měl další čtyři děti (syn Oktavián
Antonín pokračoval v jeho ţivnosti). Ve své
době patřil stavitel Octavio Broggio mezi pět
nejvlivnějších a nejbohatších měšťanů Litoměřic.
Podstatný význam pro město měla však především jeho rozsáhlá stavební činnost, která byla
ukončena aţ smrtí dne 24. července 1742. Byl
pohřben jako otec Giulio do velké senátorské
hrobky v děkanském kostele Všech svatých.
Oba Broggiové se během 17. a 18. stol. podíleli na barokní přestavbě či novostavbě většiny
sakrálních staveb i měšťanských domů
v Litoměřicích a zásadně tak ovlivnili podobu
města a přilehlého okolí. Pro barokní podobu
města byla zásadní Octavianova přestavba
kostela Všech Svatých. Umělecky nejvýznamnějším počinem stavitele je bezesporu novostavba
kostela sv. Václava, vystavěného v letech 1714 –
1716 jako dík za ochranu města před morovou
ranou. Neméně významnou se stala také novostavba jezuitského kostela Zvěstování Panny
Marie. Dále dostavěl most přes Labe, kostel sv.
Vojtěcha a katedrálu sv. Štěpána a mnohé další
stavby.
(hz)
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Jachtaři slavili jubileum
V sobotu 23. června se konaly
v areálu lovosického YACHT
CLUBU Lovosice (dále YC) oslavy
60 let jachtingu v Lovosicích.
Mezi hosty byli místopředseda
Českého svazu jachtingu a předseda JO Roudnice nad Labem Jiří
Maier, starostka města Lovosice
Bc. Lenka Lízlová, předsedové
jachetních oddílů z Ústí nad Labem, Litoměřic, České Lípy a druţebního YC Segler club Postelwitz.
Přijelo i mnoho bývalých členů YC
Lovosice, dostavili se současní
členové oddílu a jejich rodinní
příslušníci.
Hlavní slovo přednesl současný
předseda YC Zdeněk Procházka.
Připomněl první zápis z ustavující
schůze v roce 1952, prvního předsedu Vladimíra Nováka a dlouholetého předsedu Ladislava Gottel-

ta. Zmínil dlouhá léta budování
přístavu, klubovny i haly loděnice,
stavbu lodí i závodní činnost. „Kdo
má zájem o historii klubu, tomu
nabízím k nahlédnutí broţuru
25 let jachtingu v Lovosicích nebo
almanach zpracovaný Přemkem
Pouvou,“ uvedl předseda Procházka.
Při této slavnostní příleţitosti byla
za dlouholetou účast při budování
jachtingu v Lovosicích předána
vyznamenání „Bronzový čestný
odznak ČSJ“ Věře Megové, Rudolfu Löblovi, Josefu Škodovi a Jaroslavu Veltruskému. Přítomní zástupci jachetních oddílů pak pronesli své zdravice. Na počest
60 let jachtingu v Lovosicích provedli kapitáni defilé lodí na Labi.
Neformální zábava trvala aţ do
pozdních nočních hodin.
(hz)

60 let jachtingu v Lovosicích
První Jachetní oddíl, Jednota
Sokol Lovosice, byl zaloţen před
60 lety 10. dubna 1952.
V zakládací listině bylo zapsáno
10 členů, prvním předsedou byl
Vladimír Novák. Do r. 1957 bylo
postaveno za morální podpory
roudnických jachtařů 5 malých
plachetnic. Oddíl neměl loděnici
ani klubovnu, pouze přístavní
můstky.
Prvním závodníkem oddílu byl Jiří
Liška. Rok 1957 se stal pro oddíl
kritickým, nadšení dosavadních
členů opadlo po prvním závodě,
kdy došlo k materiálním ztrátám
při havarování lodí. Oddíl byl obnoven v roce 1960, kdy se v bytě
nově zvoleného předsedy Ladislava Gottelta konala ustavující schůze, na níţ se zapsalo 12 členů.
Z polozničené garáţe po armádě
je rekonstruována loděnice a o
něco později přistavěna i malá
klubovna, do r. 1961 je zde uloţeno jiţ 9 lodí.
5. května 1970 se začalo
s přípravou stavebního místa pro
novou loděnici. Stavba byla prováděna v akci „Z“ a práceschopní
členové (18) zde odpracovali aţ do
úplného ukončení díla přes 12 tisíc
neplacených brigádnických hodin.
Stavba byla úspěšně zakončena
v r. 1975. První výroční schůze se
v nové klubovně konala 24. ledna
1975. Počátkem 60. let se začala
rozvíjet i značná sportovní činnost.
Klubovní
vlajka
bělomodrá
s velkým červeným L značí domovský přístav Lovosice. Zavlála při
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plavbě na našich i zahraničních
vodách na Baltu, v Polsku, Rakousku, dokonce i ve Švédsku.
Jako nejúspěšnější z těchto prvních sportovních sezón lze označit
rok 1967, kdy Ladislav Gottelt ml.
přináší do klubu poprvé titul oblastního přeborníka kraje ve třídě
Finn. Na mistrovství republiky se
pak umisťuje jako čtvrtý. V téţe
době absolvuje oddíl aţ 14 závodů
v sezóně a mnozí závodníci se
stávají přeborníky kraje. V letech
1975 – 76 se v kategorii dospělých
řadí oddíl mezi 88 bodovanými
jachetními oddíly v republice na
21. místo a na 3. místo z 21 oddílů
Severočeského kraje. Vrcholný
úspěch přináší dorostenci, titul
Mistra České republiky, zlatou
medaili Marie Poborské a bronzovou Jana Poborského a Vojtěcha
Elmana ve třídě Vaurien v r. 2001.
Kromě přátelských styků s jachetními oddíly v Roudnici, Litoměřicích a Ústí n. L. se pro jachtaře na
Labi staly jiţ tradicí také mezinárodní styky, a to hlavně s německými jachtaři z Polabí.
Po oslavách 50 let jachtingu
v Lovosicích došlo ke katastrofické
povodni, která velkou měrou postihla v srpnu 2002 i klubovnu,
loděnici a přístav. Zásluhou všech
současných členů klubu došlo
k přestavbě klubovny i loděnice.
Lovosičtí jachtaři se mohou
s oprávněnou hrdostí ohlédnout
zpět a do budoucna usilovat o
další rozvoj jachetního sportu
v našem městě.
(hz)

Setkání ke 120. výročí první chaty
na vrcholu Lovoše
Na 19. červen připadlo 120.
výročí otevření první kamenné
turistické chaty na vrcholu
Lovoše. Jak dokazují historické
snímky, slouţila její budova také
jako rozhledna.
Lovosický Klub českých turistů při
této příleţitosti uspořádal dne
30. června komorní vzpomínkovou
slavnost, setkání těch, kterým se
Lovoš dívá do bytů a kanceláří.
Současně tím chtěli pořadatelé
připomenout i 15. výročí obnovení
historického kříţe.
V krátkém setkání u paty historické budovy chaty vzpomněla předsedkyně KČT Lovosice Milena
Šiklová historii budování chat i
ještě delší historii kříţů na vrcholu
Lovoše. Lovosický farář Mgr. Roman Depa pak v krátkém, ale dojemném proslovu vzpomněl symboliku kříţe jako takového. Velice

na přítomné zapůsobil i skromný
obřad, ve kterém znovu vysvětil
kříţ a poţehnal všem přítomným a
jejich rodinám.
Malá
slavnost
pokračovala
v turistické chatě, kde byl promítnut historický film o obnově chaty
v osmdesátých letech. Během
drobného pohoštění pak přítomní
diskutovali o spolupráci KČT
s okolními obcemi, o přítomnosti a
budoucnosti turistické chaty, která
poskytuje kromě občerstvení i
ubytování a především nádherný
kruhový výhled.
Poděkování patří všem, kteří se
nezalekli tropického dne a přišli si
s lovosickými turisty připomenout
historické
okamţiky
svázané
s nejbliţším okolím Lovosic. Bylo
to krásné odpoledne.
Miloš Vodička
Klub českých turistů Lovosice

Pamětní kříţ na Lovoši
Historie lovošských kříţů začala
v roce 1719, kdy se přes Lovoš
přehnala strašlivá průtrţ mračen,
která natropila obrovské škody
na polích a vinicích v Lovosicích
a Vchynicích.
Tenkrát zde byl zřízen jednoduchý dřevěný kříţ k vyprošení Boţího poţehnání a ochrany před dalšími bouřemi. Po zničení původního kříţe zde byl v roce 1837 postaven nový velký červeně natřený
dubový
kříţ
a
tehdejší
kaplan Wenzel
W e i s s
z
Lovosic
ho
během
jedné bouřky
posvětil.
Nový
kříţ
s podstavcem
z kamene nechala zhotovit Anna
Veitová, rozená Starey, na památku záchrany svých 3 dětí při velké
bouři. Tento údaj je vyryt i na
mosazné destičce na boku podstavce. Jak to tenkrát bylo… Kdysi
dávno, více neţ před sto lety, v r.
1894, si vyšly na výlet na Lovoš tři
děti paní Anny Starey, vdovy po
mlynáři z Malých Ţernosek; nejstarší byl patnáctiletý Václav. Původně pěkné počasí se rychle pokazilo, vypukla velká bouře, ale
dítka ji na vrcholu Lovoše šťastně
přeţila. Jejich maminka, aby vyjádřila poděkování Bohu za ochranu
svých tří dětí, dala postavit na

Lovoši pamětní kříţ. Tehdy patnáctiletý Václav se stal dědečkem čtyř
dětí, z nichţ tři ţijí od r. 1945 v
Německu, a jedna vnučka, rodačka
z Lovosic, ţije v Teplicích. Její syn,
prapravnuk šťastně zachráněného
Václava, bydlí v Lovosicích dodnes.
Původní kříţ byl vandaly zničen; v
roce 1990 byl instalován nový kříţ
s přispěním Klubu českých turistů
a spolku Bayerische Waldverein,
sektion Lindberg Falkenstein. Rovněţ
tento
nový kříţ byl
vysvěcen, a to
biskupem
J o s e f e m
Kouklem. Na
podstavci jsou
umístěny pamětní desky v
češtině a němčině. Obnova podstavce byla provedena Kamenosochařstvím EPITAF Lovosice a Sdruţením kameníků v Úštěku.
V roce 1994 následovalo restaurování kamenného podstavce na
podnět a náklady rodiny Starey
z města Herzberg – Sieber ve spolkové zemi Dolní Sasko v Německu.
V sobotu 17. září 1994 bylo na
Lovoši uspořádáno setkání potomků zřizovatelky pamětního kříţe.
Všichni potomci stále vděčně
vzpomínají na den, kdy se jejich
příbuzní zázračně zachránili, a
doufají, ţe pamětní kříţ uţ nikdo
nezničí.
(hz, foto: archiv KČT)
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Lovosičtí rybáři uspořádali
Mistrovství ČR v lovu ryb ţen

Mistrovství České republiky
v lovu ryb ţen se konalo od
13. do 15. července v Terezíně
na Ohři a jeho pořadatelem byl
Český rybářský svaz MS Lovosice.
Pro dvanáct účastnic, které se
kvalifikovaly do závodu, byl hlavní
motivací zisk mistrovského titulu
pro rok 2012 a právo zúčastnit se
srpnového MS v Holandsku.
V sobotním závodě zvítězila Markéta Nováčková (Brno, 3920 bodů), na druhém místě byla Barbora
Bačinová (Hradec Králové, 2670
bodů) a na třetím Klára Zahrádková (Mladá Boleslav, 2460 bodů).
V nedělním závodě zvítězila Nikola Grulichová (Třebechovice pod
Orebem, 8180 bodů), druhá skončila Barbora Bačinová (Hradec
Králové, 4790 bodů) a třetí Marké-

ta Nováčková (Brno, 3700 bodů).
Mistryní ČR pro rok 2012 se stala
Markéta Nováčková před Barborou Bačinovou a Nikolou Grulichovou. V sobotním závodě se ulovilo
19,67 kg ryb (průměr na závodníka
1,7 kg), v nedělním závodě pak
31,38 kg ryb (průměr na závodníka
2,6 kg).
Ředitelkou závodu byla Ivana
Šulcová, jíţ je třeba poděkovat za
přípravu a hladký průběh závodu.
Závěrečného vyhodnocení a předání cen se zúčastnili starostka
Lovosic Bc. Lenka Lízlová, místostarostka Terezína Hana Roţcová a ředitel Povodí Ohře Pavel
Eger. Poděkování patří i hasičskému sboru Terezín za spolupráci a
propůjčení areálu!
Stanislav Rožec
předseda MS ČRS Lovosice

Slavie se Lovosice nedočkaly
Divizní nováček FK Lovochemie
Lovosice si před startem soutěţe
zpestřil přípravu účastí v Poháru
České pošty. V předkole změřili
Lovosičtí na hřišti v Pokraticích
(v době zápasu probíhala na
stadionu v Lovosicích rekonstrukce) síly s týmem Ţatce,
který hraje stejnou soutěţ.
„V prvním poločase se nám nedařilo chytit „divizní“ tempo a
Ţatečtí šli po zásluze do vedení. Po
změně stran jsme se však zlepšili a
dovedli duel aţ k penaltovému
rozstřelu,“ konstatoval Antonín
Marčaník, trenér Lovosic. V penaltách měli Lovosičtí pevnější nervy
a mohli slavit postup do 1. kola.
Nesmíme opomenout zmínit skvělou práci fanoušků, kteří v Pokraticích hnali Lovosické za postupem
hlasitým skandováním.
V 1. kole poháru se do soutěţe
zapojily jiţ celky z druhé ligy a
Lovosice se v pikantním souboji
potkaly s Ústím nad Labem, jehoţ
jsou farmou. Rozdíl dvou soutěţí

byl na hřišti znát. Ústí od začátku
domácí přehrávalo a brzy získalo
náskok, který neustále navyšovalo.
Nakonec se skóre zastavilo na 7:0.
„Uţ v jedenácté minutě jsme prohrávali 2:0 a to je v zápase s tak
silným soupeřem prakticky hotovo. Bohuţel na větší odpor jsme
tentokrát neměli,“ uznal sílu soupeře Antonín Marčaník.
Pro Lovosice tak pohárová pouť
skončila. Nezahrají si tedy proti
prvoligovému soupeři. Pokud by
se postup podařil a v 2. kole by
Lovosičtí přešli i přes druholigový
Most, přijela by do města v rámci
3. kola s největší pravděpodobností Slavia Praha. Tak třeba příští
rok.
(tuc)
Pohár České pošty:
Předkolo:
Lovosice – Ţatec 1:1 (0:1)
na penalty 4:2
1. kolo:
Lovosice – Ústí n. Labem 0:7 (0:3)

Úspěch ţenského volejbalu

Lovosické karate v přírodě
Mladí karatisté lovosického
střediska vyjeli, jako všichni, na
prázdniny. Jejich program se
však od ostatních lišil. V areálu
rekreačního střediska Bajtlich
v Chřibské věnovali celý týden
sportovní fyzické přípravě a
netradičním hrám.
Skupiny menších karatistů se
věnovaly zábavným formám pohybových aktivit, pobytu v přírodě
a dalšímu zdokonalování základních technik karate. Starší skupiny
jiţ ale plně vkročily do fyzické
přípravy před novou sezonou.
Terénní běhy, posilování v kruhovém tréninku a atletické disciplíny
nejen posílily jejich kondici, ale
rozšířily i jejich sportovní obzor.
Do programu byl zařazen i basebal, fotbal nebo volejbal. Měli jsme
připraven i náročný triatlon s plaveckými disciplínami, ale počasí

nám úplně nepřálo. I přes náročný
fyzický program se našel čas pro
maškarní večer v duchu čarodějnic,
nechyběla diskotéka nebo stezka
odvahy v nočním lese.
Do programu byla také zařazena
výuka sportovní masáţe a automasáţe diplomované fyzioterapeutky a nechyběl ani klasický táborák s kytarou. Nezapomenutelné
bylo také divadelní představení
ve stylu „Partičky“ v provedení
J. Fečo, V. Konášová, V. Rajchert
a D. Bázler.
Lovosické středisko karate dětí
a mládeţe zahajuje nový nábor
svých členů (6 – 10 let) od 11. září
(16:00) po celý měsíc na 1. Základní škole Sady pionýrů v Lovosicích.
Tradiční předškolní přípravka bude
otevřena podle počtu zájemců.

Krajský
přebor
v sezoně
2011/2012 zakončilo druţstvo
ţen úspěchem v podobě celkového 3. místa.
Toto umístění je o to cennější, ţe
se jej povedlo vybojovat i přes
skutečnost, ţe v podzimní části se
druţstvo potýkalo s vleklými zraněními několika klíčových hráček.
Nutno podotknout, ţe nebýt nešťastné prohry s druţstvem Klášterce nad Ohří, byl by výsledek
mnohem lepší. Na druhý celek tak
Lovosičanky ztratily pouhé 2 body.

V následující sezoně 2012/2013
doufají volejbalistky v ještě lepší
umístění a případný postup do
vyšší soutěţe. V neposlední řadě
se velmi pěkně jeví i umístění na
7. příčce v AVL (Amatérská volejbalová liga), kterého bylo dosaţeno z celkového počtu 20 druţstev
v jednom z kol této soutěţe.
Druţstvo ţen velmi rádo přivítá
nové členky, které by rády pomohly k dosaţení lepších výsledků
v podobných soutěţích a umístění
v tabulce.

Josef Rajchert,
vedoucí klubu

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

Inzerci a články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyţádané příspěvky se nevracejí.
Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.
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(Sobota a neděle) – Zahájení dobových trhů a řemesel
(Sobota) – Slavnostní průvod městem za účasti bubeníků – od KS Lovoš
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Sobotní den zakončí ohňová show v podání
kejklířů skupiny Vagabundus Colective,
divadelně - taneční a ohňové představení
pod názvem Oheň a led v podání

Thomase Lupina a Anjeliny Dansesimo
a vše bude zakončeno svátečním ohňostrojem
za doprovodu hudby.

(Neděle) – Rytířský turnaj na koních aneb
„Historická fraška, jak by bylo, kdyby nebylo"
v podání jezdců na koních ze středověkého
divadla BezeVšeho v hlavní roli krále herec
Roman Skamene, zakončen bubenickou
show v podání skupiny Muerta Mente

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
12. 8. – 19. 8. Česko – německý tábor pro děti „COSWIG – Sutom”
27. 8. Den čokolády
30. 8. – 31. 8. Příměstský tábor loutek
Konec srpna akce JEDEME! Výlet do stájí

Změna programu vyhrazena

Malé Deti a lidé s postiŽením zdarma

FK LOVOCHEMIE Lovosice
Termíny domácích
fotbalových utkání
Srpen
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 11. 8. v 10.15 h SK Union Čelákovice
Sobota 25. 8. v 10.15 h FK Slavoj Vyšehrad
Muži B tým - II. třída okresního přeboru
Neděle 19. 8. v 17.00 h Třebenice
Starší žáci – I. A třída krajské soutěže
Neděle 26. 8. v 10.30 h TJ Chlumec

i

Bližší informace a přihlášky:
DDM ELKO – pondělí a úterý dopoledne
tel.: 603 230 513, 416 531 179, 416 532 505

Akce SPCCH
Skupinová relaxace v pondělí v 8:30 hod.
14. 8. 2012 – Společný výlet do Bad Schandau
Sraz v 7.30 hod. na vlakovém nádraží
Odjezd v 7.58 hod. Sleva při přihlášení 5 osob.
Vedoucí: Sukdoláková, Koubová
11. – 18. 8. 2012 Františkovy Lázně
Zemánková: 732 323 700
16. 8. 2012 – Výlet lodí
Litoměřice v 10 hod., Lovosice v 11 hod., 50,-Kč
Přirlášky: Samuelová, Hoichbergerová
21. 8. 2012 – Panenský Týnec
Odjezd v 10 hod. od Penny
Auta: Lásková, Blínová, Tomášková, Ponocná
31. 8. – 2. 9. 2012 DOKSY
Víkendový pobyt s programem
V ceně ubytování, pokoje s příslušenstvím, plná
penze, přednášky, cvičení a masáž.
Cena 1.200,-Kč
22. 10. – 28. 10. 2012 Ludvíkov u Vrbna
Plná penze, cena 1.900,-Kč
Lániková: 604 830 052
10. 1. – 20. 1. 2013 Lázeňský pobyt Mšené Lázně
Cena 6.400,-Kč, přihlášky se zálohou 3.000,-Kč
Žamberská: 603 230 513

Přednáška o zdraví s léčitelem Václavem Vítem
Dům s pečovatelskou službou Litoměřice, ulice Kosmonautů.
Datum konání: 8. 10. a 26. 11. 2012 vždy od 13 do 15 hodin.
Diagnostiku nutno objednat předem.
OZDRAVNÉ POBYTY:
22. 10. – 28. 10. 2012 Ludvíkov u Vrbna
Plná penze, ubytování, cena: 1.900,Láníková: 604 830 052
13. – 20. 10. 2012 Luhačovice – hotel Vltava
Ubytování, plná penze, 2x procedura, cena: 3.700,-Kč
Lániková: 604 890 052
OZDRAVNÉ POBYTY S PROGRAMEM U MOŘE:
4. 9 – 20. 9. 2012 Itálie – Lido Adriano
14 nocí, polopenze, cena: 7.950,- Kč
Dreherová: 607 293 463
7. – 16. 9. 2012 Chorvatsko
Polopenze, cena: 6.600,- Kč
9. – 19. 10. 2012 TURECKO – SIDE
10 nocí All inclusive, program, cena: 14.000,REKONDIČNÍ POBYTY:
13. 10. – 20. 10. 2012 Sezimovo Ústí
Cena: 4.600,- Kč
26. 10. 2012 – Babí léto v KS Lovoš
17. 12. 2012 – Vánoční posezení (výroční schůze)
Čtvrtá lovosická olympiáda aneb hýbeme se v každém věku – 5. října od 14:00 hodin

Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com
www.knihovna.lovosice.com

Novinky v Městské knihovně
Nové knihy pro dospělé:
źAdams, Douglas
źBeráková, Zora
źBerry, Steve
źBronte, Charlotte
źColfer, Eoin
źČechová, Blanka
źČerná, Jaroslava
źDán, Dominik
źDlouhý, Michal
źDvořák, Otomar
źEriksson, Kjell
źGaskell, E. C.
źHoráková, Naďa
źKing, Stephen
źLamb, John J.
źLaureen, Anne
źPawlowská, Halina
źRottová, Inna
źŠabach, Petr
źWhitton, Hana
źVondruška, Vlastimil
źSpurný, Matěj
źRoberts, Jane
źNečas, Luboš
źLorencová, Jana
źChvátalová, Helena
źGott, Karel
źFrissel, Bob
źFfoulkes, Fiotna
źRovná, Lenka

Stopařův průvodce Galaxií, 4. a 5.
Vražda ve znamení kozoroha
Jantarová komnata
Villette 3. Zbožňovaná
Stopařův průvodce Galaxií. A ještě něco navíc...
Příručka jadranské snoubenky
Břetislav a Jitka
Moucha
Četnické historky
Smrt ve stříbrné zbroji
Černé lži, rudá krev
Sever a Jih
Brněnské nevěstky
Zhubni
Medvídek s falešným srdcem
Slunce nad Wahi-Koura
Až se mě dcera zeptá
Případ zeleného hadru
Máslem dolů
Aphra
Život ve staletích. 15. století
Sudetské osudy
Královna Alžběta II.
Whitney Houston, Hlas, který zní dál...
Krvavé oleje
Kuchařka pro báječné tchýně
Obrazy
Nic v této knize není pravda, ale přesně tak to je
Abeceda módy
Dějiny Kanady

Prázdninová otevírací doba v Městské knihovně:
Dospělí:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

–
8 – 11
8 – 11
8 – 11

Děti:
Pondělí
Středa
Pátek

8 – 13
8 – 13
8 – 13

12 – 17
12 – 15
12 – 17
12 – 14

Nové knihy pro děti a mládež:
ź Doba ledová 4. Země v pohybu
ź Gordon, Roderick
ź Harrison, Lisi
ź Hauptmann, Gaby
ź Hohlbein, Wolfgang
ź Hrubín, František
ź Child, Lauren
ź Ježková, Alena
ź King, Daren
ź McDonald, Alan
ź Matějíčková, Zuzana
ź Preziosi, Giochi
ź Smith, Lisa J.
ź Webb, Holly
ź Čechman, Róbert

Útok z PODZEMÍ 5.
Monster High 3. Kde je vlk, tam je hra
Alexa, cvičitelka koní 1. a 2.
Letopisy Elfů 3. Smrt Elfů
O Květušce a její zahrádce
Clarice Beanová, 1., 2. a 3.
České nebe
Hrozivě přátelští duchové
Rošťák Bertík 5. Bláááto!
Fotbalový sen
Gormiti. Zrod nových hrdinů
Temné vize 2. Posedlost
O Pralince, která chtěla na procházku
Živý svět - zvířata

Kompletní seznam novinek najdete na www.knihovna.lovosice.com v sekci Nové knihy
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• kontakt

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

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

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Srpen 2012

Libochovice
Nám. 6.května 612
416 591 509

www.optia.cz

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

inzerce.dnesek@email.cz

tel.: 724 482 870

Srpen 2012

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

279 000 Kč

419 000 Kč

639 000 Kč

499 000 Kč

ŠKODA Octavia Prima
1,4 Tsi/90 kW, benzín
13 235 km, 1 390 ccm, 90 kW (121 k)
hatchback, manuál, 2011

ŠKODA Yeti AmbitonPlus
1,4 Tsi/90 kW, benzín
14 330 km, 1 390 ccm, 90 kW (121 k)
kombi, manuál, 2011

ŠKODA Superb Combi Exclusive
2,0 Tdi/125 kW, nafta
27 919 km, 1 968 ccm, 125 kW (168 k)
kombi, manuál, 2011

ŠKODA Octavia Elegance Plus DSG
1,6 Tdi/77 kW, nafta
16 960 km, 1 598 ccm, 77 kW (103 k)
hatchback, DSG, 2012

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA
Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou
záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
OKIM spol. s r.o.
Terezínská 1119
410 02 Lovosice
Tel.: 737 216 016

OKIM spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 603 858

OKIM spol. s r.o.
5. května 2645
440 01 Louny
Tel.: 415 657 078

OKIM

www.okim.cz

!!! EXEKUTOR NEČEKÁ !!!
VYŘEŠTE VŠE VČAS

s.r.o.

VŠE PRO VÁŠ BYT
webové stránky: www.revaj.cz
eshop:
koupelny.revaj.cz

Litoměřice, Lidická 12 Tel. 416 737 025 e-mail: litomerice@revaj.cz
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KOUPELEN
OBKLADOVÉ KAMENY A PÁSKY

REGISTRY NEŘEŠÍME
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MÁTE EXEKUCE, DLUHY?

PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

STAČÍ ZASLAT SMS
ZAVOLÁME VÁM ZPĚT
NYNÍ AKCE:
NOVÝ KLIENT = ZDARMA
NOVÝ MOBILNÍ TELEFON
TEL.: 775 777 074, 775 418 914

www.pomuzemevam.cz
Srpen 2012

REK. BYTOVÉHO JÁDRA

3D GRAFICKÉ NÁVRHY
KUCHYNĚ NA MÍRU

ko
up

ŽÁDNÁ ČÍSLA 900….

el

REKONSTRUKCE BYTŮ

NOVĚ

ESHOP!

ÚPRAVY INTERIÉRU

REK. STOUPAČEK
VÝMĚNA PODLAH

REK. ELEKTROINSTALACE
REK. BALKONŮ A TERAS

inzerce.dnesek@email.cz

Prodej slepiček

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 26. 8. a 8. 9. od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 25. 8. a 7. 9. od 15.30 hodin
v sídle firmy (automobily i motocykly)

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14 – 17 týdnů, cena 159 – 170 Kč / ks
Prodej se uskuteční: ve středu 22. srpna 2012
Lovosice – u Billy – v 14:30 hod
Případné bližší informace – tel : 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A25Kw,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školícím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

ŘP sk. B

8000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

(osobní automobil)

Mobil
736 613 300

www.autoskola-alihus.cz

tel.: 724 482 870

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

Srpen 2012

