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Rozhovor
DDM Elko je ve městě
jiţ čtyřicet let
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Téma
D8: Vyjádření
Miroslava Patrika
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Jednotky
V Lovosicích jiţ 10 let
nejsou hasiči
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D8: Lidé v Lovosicích chystají blokády
Obyvatelům Lovosic dochází
trpělivost s průtahy kolem dostavby dálnice D8. Pokud nedostanou jasnou záruku, ţe bude
dálnice dostavěna, na řadu přijdou blokády dopravy.
„Urychlená dostavba dálnice D8
je nejvyšší veřejný zájem. V ţádném případě není moţné, aby
nekonečné obstrukce prodluţovaly
dostavbu o další desítky let,“ říká k
aktuálnímu dění lovosická starostka Lenka Lízlová. Situace na Lovosicku je skutečně kritická. Lovosice

jsou jedním z nejvíce postiţených
měst. Veškerá silniční doprava je
svedena přes město. Dlouhodobě
je poškozováno zdraví obyvatel
města, silný provoz ničí místní
komunikace, majetky lidí i města.
Dostavba dálnice je nyní opět
povolena. Hrozí ale další odvolávání ekologických aktivistů, která
mohou stavbu dále zdrţet.
„Není moţné neustále přihlíţet
ekologickému terorismu. I tady ţijí
lidé a ti si přejí dostavěnou dálnici.
Pokud justice nedokáţe zajistit

právo a spravedlnosti, musí nastoupit občanská společnost,“ stojí
v prohlášení Občanského sdruţení
Nové Klapý – Lovosice, které se
postavilo za urychlenou dostavbu
dálnice. „Nebudeme z dálky sledovat, jak někteří jedinci svým jednáním tyranizují obyvatele měst a
obcí. My jsme veřejnost a chceme
bránit veřejný zájem, a to je naše
zdraví a ţivoty. Třeba blokádou
dopravy, pokud to bude nutné,“
říká za občanské sdruţení Vladimír
Brchel.
(tuc)

Volvo si musí počkat, zastupitelé vznesli další námitky
Ve čtvrtek 9. srpna proběhlo
první letošní mimořádné zasedání zastupitelů v Lovosicích.
Hlavním bodem jednání bylo
vyjádření se k dokumentaci v
rámci procesu EIA (posuzování
vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví), která se týkala
záměru společnosti Volvo Truck
Czech vybudovat ve čtvrti Nové
Klapý své regionální obchodní a
servisní centrum.
Město Lovosice vzneslo k předloţenému oznámení několik připomínek. Poţadovalo například dopracování rozptylové studie o další
škodliviny, prokázání a vyloučení
vlivů znečištění v dané lokalitě či
dopracování hlukové studie o vlivy
z nedostavěné dálnice D8, průmyslových objektů a jejich kumulativních vlivů.
„Po vznesení připomínek krajský
úřad vţdy rozhodne, zda jsou
relevantní. Poté buďto vydá rozhodnutí, ţe záměr nebude mít vliv
na ţivotní prostředí nebo naopak,
ţe záměr bude posuzován dle
zákona EIA, coţ nastalo v případě
Volva,“ uvedl František Budský,
vedoucí odboru ţivotního prostředí v Lovosicích. „Investor nechá
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dále zpracovat „dokumentaci“
k záměru a vypořádá se s připomínkami dotčených orgánů. Tato
dokumentace se opět rozešle
všem dotčeným orgánům, které se
k ní vyjádří. Toto je důvod, proč

Nové připomínky se týkají:
1) obavy z moţného nárůstu
hodnot benzo(a)pyrenu a
PM10, které jiţ v současné
době překračují povolené
denní limity ve městě
2) upozornění
na
vyuţívání
výsledků z měřící stanice Litoměřice a „opomenutí“ vyuţití
hodnot měřených zdejším
úřadem, s přístroji na MěÚ
3) dopracování vlivu kumulativních záměrů výstavby nového
energetického zdroje Lovochemie a výroby jedlých olejů
v PREOLu
4) nedostatečný
biologický
průzkum v území
bylo svoláno mimořádné jednání
zastupitelů,“ vysvětlil Budský.
Zastupitelé se usnesli na vznesení
dalších připomínek k dokumentaci,
které byly zaslány krajskému úřadu. V současné době tedy probíhá

takzvaná „velká EIA“, kterou ještě
společnost Volvo Truck Czech, dle
vyjádření přítomných zástupců
firmy, nikde dělat nemusela. Lovosičtí tak chtějí maximálně předejít moţným problémům do budoucna.
„Po vyjádření všech dotčených
orgánů krajský úřad určí oprávněnou
autorizovanou
osobu
(posudkáře), kterému zašle dokumentaci i s připomínkami dotčených orgánů k vyjádření. Po vyjádření posudkáře budou jeho závěry
opět ze strany krajského úřadu
rozeslány dotčeným orgánům, jeţ
se budou k posudku vyjadřovat a
své připomínky zašlou zpět na
krajský úřad. Poslední fází bude
veřejné projednání, kde bude celý
proces a jeho postup vysvětlen
včetně vypořádání k jednotlivým
připomínkám. Po veřejném projednání vydá krajský úřad závěr, ve
kterém bude stanoveno, zda daný
záměr má, nebo nemá vliv na
ţivotní prostředí,“ vysvětlil František Budský.
Na mimořádném zasedání nebylo
vůbec řešeno, zda Volvo ve městě
bude či ne.

Kultura
Cestovatel v Trabantu
zavítal do Lovosic
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
skončila doba prázdnin a dovolených.
Věřím, ţe slouţila k
odpočinku a načerpání nových sil.
Město o prázdninách realizovalo
celou řadu prací. Patrně nejvýznamnějšími byla výměna oken na
Základních školách Antonína Baráka a Sady Pionýrů. Děkuji oběma
ředitelkám i jejich pracovnicím a
pracovníkům za pomoc. Doufám,
ţe se nám v následujících letech
podaří v rekonstrukcích škol pokračovat.
Snaţili jsme se v letních měsících
zvýšit počet kulturních akcí pořádaných v Lovosicích. Převáţně byly
kladně hodnoceny, ale někoho
rušil hluk, zejména při večerních
akcích pořádaných na Osmičce.
Prosím o shovívavost. Myslím, ţe si
toto místo zaslouţí, aby se stalo
letním kulturním centrem Lovosic a
je škoda ho k tomuto účelu nevyuţívat.
Přeji všem prvňáčkům pohodový
vstup do nové ţivotní role – role
ţáků. A těm ostatním, kteří uţ vědí,
do čeho jdou, aby jim nový školní
rok přinesl spousty dobrých záţitků. Ať je na co vzpomínat!
Lenka Lízlová – starostka

>>> Pokračování na straně 2
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Aktuality

Nová terénní pracovnice pomáhá
zejména na městské ubytovně
V Lovosicích byla rozšířena
terénní sociální práce. Na základě výběrového řízení byla od
1. června přijata Bc. Monika
Šnajdrová. Její hlavní pracovní
náplní je zaměření se na klienty
ţijící v městské ubytovně, má
je takzvaně „rozpohybovat“ a
podporovat v hledání bydlení a
práce.
Městská ubytovna je v současné
chvíli zcela plná, k dispozici je jen
jedno lůţko pro muţe. Její kapacita
je 91 míst. Nyní zde ţije 61 dospě-

lých a 29 dětí. Smlouvy jsou podepsány s 21 rodinami a s 24 jednotlivci. Od roku 2012 bylo sepsáno
8 nových smluv, 21 je starších pěti
let, čtyři jsou dokonce starší více

neţ 10 let. Je zde 25 dvojlůţkových
a osm 4 – 6lůţkových pokojů.
„Lovosická ubytovna neslouţí
jako dočasné ubytování pro lidi,
kteří se dostanou do nějaké těţké
ţivotní situace. Lidé tam ţijí trvale
a nemají motivaci vrátit se do
„normálního ţivota“ – samostatně
bydlet a pracovat. To chceme změnit," uvedla lovosická starostka
Lenka Lízlová.
Z lidí ţijících na ubytovně je
v současné době 52 % v evidenci
úřadu práce, 20 % na mateřské
dovolené, 11 % má pracovní
uplatnění na trhu práce, 4 %
vykonávají veřejnou sluţbu a
důchodci (starobní, invalidní) zaujímají 13 %.
Realizaci činností sociální práce
na Městském úřadu v Lovosicích
zajišťují v současné době jiţ tři
sociální pracovnice (dále Iveta
Seifertová a Kateřina Tichá, DiS.).
„Terénní sociální práce je jedním
z významných a účinných nástrojů,
jak předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či celých sociálních skupin. Pro sociální práci
jsou klíčové principy lidských práv
a společenské spravedlnosti a
solidarity,“ sdělila Eva Rudíková,
vedoucí lovosického sociálního
odboru.
(tuc, foto: hv)

Ocenění mimořádných úspěchů
ve školských soutěţích
Mimořádné úspěchy v předmětových, odborných či uměleckých soutěţích, kterých dosáhli
ţáci a studenti škol a základních
uměleckých škol v Ústeckém
kraji, ocenil koncem června na
krajském úřadě radní Petr Jakubec.
Jak zdůraznil, svými úspěchy
dělají soutěţící radost a dobré
jméno nejen sobě a svým školám,
ale také celému školství v Ústeckém kraji. Tito mladí lidé dělají
také velkou radost městům, ve
kterých studují.
Z Lovosic byli oceněni tentokrát
tito studenti:
 Michal Hladík, SOŠ technická a
zahradnická Lovosice, získal
1. místo v 20. ročníku celostátní
matematické soutěţe SOŠ a SOU,
Kategorie I – 22 bodů. 20. celostátní matematická soutěţ SOŠ a
SOU proběhla v dubnu 2012.
Soutěţ je nejmasovějším utkáním
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studentů zmíněných škol a účastní se jí pravidelně většina SOŠ z
celé republiky.
 Jan Preiss, Gymnázium Lovosice, skončil na skvělém druhém
místě v republikovém finále celostátní Astronomické olympiády
(Česká astronomická společnost
pořádala letos devátý ročník).
Za úspěchy v uměleckých
soutěţích byli oceněni:
 Matouš Kopáček, ZUŠ Lovosice, za vítězství v Soutěţi ZUŠ
MŠMT ČR 2012, ve hře na dřevěné dechové nástroje (III. kategorie, klarinet – 1. místo a absolutní
vítěz).
 Jonáš Kopáček, ZUŠ Lovosice,
VI. kategorie, za vítězství v Soutěţi ZUŠ MŠMT ČR 2012, ve hře
na ţesťové nástroje (VI. kategorie, trubka, 1. místo).
Všem oceněným blahopřejeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů.
(hz)

Instalace parkovacích automatů začala

Od 29. srpna se v Lovosicích
rozeběhla avizovaná instalace
parkovacích automatů v centru
města. Od tohoto dne probíhaly
výkopové práce. Následně dojde
k osazení samotných zařízení, a
to nejpozději do 14. září. Jak jsme
jiţ informovali, cena za parkovné
bude spíše symbolická (5 korun
za hodinu, kaţdá další započatá

hodina 10 korun).
Pokud by občané nechtěli tyto
poplatky hradit, mohou vyuţít
dalších parkovacích míst, kterých
je v okolí centra dostatek.
V Zámecké ulici jich je padesát a
další nově opravené plochy jsou
k dispozici pod obchodním komplexem Centrum (viz foto).
(tuc, foto: hv)

První předběţné výsledky Sčítání
lidu, domů a bytů 2011
V únoru 2012 vydal ČSÚ Praha zprávu o předběţných výsledcích
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Ústecký kraj), které proběhlo ke dni
26. března 2011. Uvádíme některé zajímavé výsledky:
(hz)
Počet obyvatel 2011 Počet obyvatel 2001
Ústecký kraj
Okres Litoměřice
Lovosicko

830 371

820 219

119 308

114 422

32 obcí, 27 515 obyvatel

Lovosice

8 821

z toho muţi

4291

ţeny

4530

v tom ve věku 0–14

1235

15–64

5990

65 a výše

1596

ekonomicky aktivní

4067

z toho zaměstnanci

3669

obydleno domů

823

obydleno bytů

3672

32, 26 569
9278

Volvo si musí počkat, zastupitelé vznesli další námitky
>>> Pokračování ze strany 1
Toto rozhodnutí proběhne aţ po
ukončení výše zmíněných postupů.
Zhruba dvě desítky přítomných
občanů ovšem i tak daly jasně
najevo, ţe si centrum v blízkosti
svého obydlí nepřejí. „Nyní počkáme na výsledky další fáze EIA a aţ

poté se můţeme začít bavit o tom,
zda firmě v Lovosicích vůbec dovolíme podnikat. Rozhodně neschválíme něco, co by občanům
Nového Klapý prokazatelně ztíţilo
ţivot v okolí svých domovů,“ sdělila starostka města Lenka Lízlová.
(tuc)
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Rozhovor

Uţ 40 let přináší v Lovosicích Dům dětí a mládeţe
ELKO zábavu a poučení dětem i dospělým
Bývalý Městský dům pionýrů a mládeţe
(dále MDPM) vznikl v bývalém domě obchodníka s obilím Gläsnera adaptací Domu
pionýrů a mládeţe a Klubu mladých během
září a října roku 1972; byl to tehdy jeden
z bodů volebního programu. Dne 10. listopadu 1972 byl MDPM slavnostně otevřen
a uţ v prosinci 1972 ho navštívili sovětští
komsomolci, kteří se zajímali o politicko –
ideovou, sportovní a kulturní činnost organizace. Šlo tehdy o experiment: vedle sebe
pracovali svazáci i pionýři. Během roku 1990
byl název MDPM změněn na Dům dětí
a mládeţe.
Dům dětí a mládeţe ELKO Lovosice sídlí
v rohu na Václavském náměstí a je ve tvaru
písmena L, odtud ELKO (název vymyslela v roce
1992 tehdejší ředitelka Anna Stará). Od 1. 9.
2000, po odchodu předešlé ředitelky Jany Bartošové na zaslouţený odpočinek, byla ředitelkou DDM jmenována Venuše Krčmářová.
Paní Krčmářová, představte se prosím našim
čtenářům.
Uţ jako dítě jsem bydlela v Lovosicích, jen
mezi devátým a osmnáctým rokem mě vychovávala po tragické smrti rodičů babička ve
Vrbičanech. Vystudovala jsem zdejší gymnázium a později Střední pedagogickou školu
v Mostě. Od roku 1976 do roku 1993 jsem
působila jako vychovatelka na 1. základní škole
v Lovosicích. Potom jsem trochu změnila svůj
ţivot, odstěhovala jsem se do Litoměřic a ke
svým dvěma dcerám jsem si pořídila třetí.
Po mateřské dovolené roku 1998 jsem začala
pracovat v DDM Elko jako vedoucí zájmových
útvarů. Práce tady se mi tak zalíbila, ţe jsem se
při odchodu bývalé paní ředitelky zúčastnila
konkurzu na její místo. Jmenována jsem byla,
jak uţ bylo řečeno, v září roku 2000. V té době
jsem vedla hlavně pohybové krouţky. To se
změnilo v roce 2005, kdy se mi podařilo otevřít
a vybavit keramickou dílnu. Od té doby vedu
hlavně krouţky keramiky.
Jaká byla hlavní činnost v MDPM v době
vzniku, jmenujte nějaké významné akce
z těch let.
Jak jsem se dočetla v naší kronice, byla činnost hned od počátku pestrá. Kromě sportovních zde byl i krouţek turistický, divadelní,
maňáskový a chemický. Všechny významné
akce měly politický podtext – beseda k VŘSR,
malování ke „Dni armády“, kulturní pásmo
k MDŢ…
Co povaţujete za hlavní změnu v činnosti
DDM ELKO po roce 1990?
Řekla bych, ţe kromě názvu – změnil se na
„Dům dětí a mládeţe“, se změnilo hlavně to, ţe
je náš domeček plný od rána do večera. Ten-
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Občas pro děti připravujeme zájezd do divadla
K. H. Máchy v Litoměřicích, jeden by se měl
uskutečnit ještě na podzim. A namátkově další
oblíbené zábavy – Miss Poupátko, dětský karneval, turistický pochod se soutěţemi Lovosická vánočka, Mikulášská nadílka…
Zajímavou akcí jsou i tak zvané
„příměstské“ tábory. Rok od roku se jejich
náplň mění a výlety jsou čím dál přitaţlivější. Co přibylo letos?
O letních prázdninách vyuţívá příměstských
táborů stále více rodičů. Letos jsme měli na
kaţdý týden přihlášených téměř 20 dětí, coţ
nás moc těší. Snaţili jsme se jim ukázat místa,
kam se člověk běţně nedostane – téma
„Lovosice a Litoměřice, jak je neznáte“ nás
obohatilo o spoustu záţitků (např. jsme si prohlédli i mlýn v Litoměřicích).

krát nebyly vůbec ţádné akce dopoledne a
odpoledne jen do 16, výjimečně 17 hodin. Teď
se pravidelně končí aţ v 19 hodin.
Zaměření DDM se dělí na dvě hlavní oblasti,
pravidelnou činnost a příleţitostné akce.
Jaké máte zájmové útvary?
Kaţdý rok otevíráme v pravidelné činnosti
kolem 30 zájmových útvarů, stejné to snad
bude i letos. Kromě sportovních nabízíme keramiku, turistický, hudebně pohybové. Do pravidelné činnosti je kaţdoročně přihlášeno kolem
450 dětí. Mohou se hlásit během měsíce září,
ale pokud se krouţky nenaplní, je moţné se
přihlásit třeba ještě v listopadu.
Za těch 40 let došlo bohuţel i ke zrušení
některých aktivit – Stanice mladých techniků nebo Včelařského krouţku. Myslím, ţe by
se našel někdo opravdu erudovaný, aby děti
k technice vedl. Neuvaţujete o tom?
O včelařský krouţek není zájem ze strany dětí,
pro jejich získání jsme v posledních letech dělali maximum. Pro jakýkoliv elektrotechnický
nebo modelářský jsme dosud neměli prostory.
Nyní nám uvolnila jednu místnost ZUŠ, hned se
pouštíme do práce a máme naději otevřít modelářský zájmový útvar. Záleţí jen na dětech a
jejich zájmu.
Které příleţitostné akce povaţujete za
nejvýznamnější? Kromě „Čarodějnic“, s těmi
Lovosice před lety začaly, ty jsou jednoznačně nejlepší a dodnes jsou v okrese nejnavštěvovanější.
Čarodějnice určitě vedou, co se týká účasti.
Pro nás je další největší akcí kaţdoroční oslava
Dne dětí. Letos jsme rozdávali přihlašovací
lístečky a nestačilo jich 650. Byla to hlavní oslava ke 40. výročí zaloţení, tak jsme mohli díky
dotacím města dětem dopřát spoustu cen.

Jaké fungují v ELKU aktivity pro dospělé?
Dopoledne propůjčujeme prostory dospělým
a rodičům s dětmi – pondělky patří relaxacím
pro onkologické pacienty, úterky SPCCH –
cvičení pro dříve narozené. Středy a čtvrtky
potom rodičům s dětmi – naše Baby studium je
obdobou mateřského centra. Večer bývají
3x týdně cvičení „Hubneme s hudbou“ a útočiště mají v DDM ve čtvrtek také šachisté.
Co povaţujete za největší úspěch za dobu
svého působení?
Kdyţ jsem nastupovala do funkce ředitelky,
přála jsem si hlavně to, abychom měli domeček
stále plný dětí a nabídli jim toho co nejvíce. To
se nám v rámci moţností daří a je to pro mě to
nejdůleţitější.
Kdyţ se vrátím k dřívějším časům, cením si
několika věcí:
 v roce 1999 jsme byli hlavními aktéry při
obnovení Václavské pouti v Lovosicích,
 kompletní vybavení celého domečku novým
nábytkem v dětských klubovnách,
 zabezpečení vstupu videokamerou,
 zařízení keramické dílny včetně hrnčířského
kruhu,
 vyuţití prostor od 8:00 do 20:00 hodin a
spousty sobotních akcí,
 postupné vybavení počítačové učebny
s bezplatným přístupem na internet.
Mnoho zajímavých akcí připravuje náš Dům
dětí a mládeţe ELKO, který chtěl starosta Mgr.
Novák v roce 1993 zrušit (tedy pardon: ukončit
jeho činnost k 31. 8. 1993).
Závěrem lze říci, ţe bez Domu dětí a mládeţe
bychom se v Lovosicích neobešli a některé
akce, například Čarodějnice nebo Vánočka, jsou
navštěvovány zájemci z celého kraje. Do dalších
let přejeme mnoho dobrých nápadů a zdařilých
akcí.
(hz, foto: hv)
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Téma
Dálnice D8 je důkazem selhání právního státu
Lovosický dnešek poţádal Miroslava Patrika z Dětí Země, aby
se vyjádřil k nejnovější situaci po
zamítnutí
odvolání
ekologů
krajským úřadem a aby situaci
vysvětlil i z historického pohledu. Tedy jednou jakýsi pohled
z druhé strany neţ z pohledu
státu, kraje atd. Tato stanoviska
jsou dostatečně známa.
Vláda v roce 1993 potvrdila trasu
dálnice D8 přes České středohoří,
ačkoliv její výstavba je přes chráněnou krajinnou oblast bez výjimky ze zákona zakázána. Zřejmě
proto byla veřejnost z výběru koridoru dálnice v letech 1994 – 95
nezákonně vyloučena. Přitom tehdy existovala i varianta s dlouhým
tunelem, kterou mj. podporovala
Správa CHKO České středohoří i
Okresní úřad v Litoměřicích. Od
počátku tak došlo porušení práva
veřejnosti se výběru koridoru dálnice zúčastnit. Kdyby se jako kompromis vybrala varianta s dlouhým
tunelem, jistě by uţ dálnice byla
hotová.
Nezákonný výběr koridoru byl
poprvé na základě ţaloby Dětí
Země potvrzen rozsudkem krajského soudu v únoru 2011, který
zrušil územní rozhodnutí pro sto
metrů. Podruhé to bylo na základě

ţaloby Společnosti ochránců ţivotního prostředí v červenci 2012, kdy
bylo zrušeno územní i stavební
rozhodnutí pro 4,7 km dálnice. V
tomto případě Děti Země ţalobu
nepodaly, neboť jim jako důkaz
stačil rozsudek z února. Nyní krajský úřad vydal nové rozhodnutí,
aniţ respektoval rozsudek krajského soudu, takţe soudní spor bude
asi pokračovat. Přitom stačilo dodrţovat zákony a hledat kompromisy pro všechny strany.
A tak zůstávají tyto otázky: Proč
byl výběr koridoru před veřejností
utajen? Proč Ředitelství silnic a
dálnic ČR začalo v roce 2007 stavět, kdyţ poslední pozemek koupilo aţ v roce 2011? Proč Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Správa
CHKO České středohoří, Stavební
úřad v Lovosicích a krajský úřad
porušují zákony? Jedinou obranou
proti této nepochopitelné aroganci
moci byla aktivní účast veřejnosti
při rozhodování, která opakovaná
nezákonná rozhodnutí úředníků,
jednajících asi pod vlivem politiků,
odhalila. Proto je škoda, ţe chybí
sluţební zákon, který by úředníky
od politiků ochránil. U D8 uţ nezbývá, neţ čekat, kdy vše skončí.
Stanovisko Miroslava Patrika
vyžádal Jiří Veleman

Reakce Petra Soldona, vedoucího
Stavebního úřadu Lovosice
Zapátral jsem ve své paměti a u
vyjádření pana doktora Patrika si
vzpomněl na slovník cizích slov a
zopakoval si, co se píše o slově
demagog. A nemusím uţít citát
H. L. Menckena: Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichţ ví, ţe
nejsou pravda, a to lidem, o nichţ
předpokládá, ţe jsou hlupáci…
Pokud někdo něco ţaluje u soudu,
tak by to měl i doloţit a nikoliv to
jen bez důkazů prohlásit. Vím, ţe v
průběhu cca 20 let ŘSD původně
předkládalo několik tras průchodu
dálnice přes České středohoří. Ty
byly navíc ještě s několika variantami. Nakonec byla vybrána varianta,
která i za cenu zvýšených nákladů
na stabilizaci území vyuţívala pozemky, které byly znehodnoceny
činností člověka (lomy, výsypky,
odvaly, ba i orná půda, která je z
hlediska ochrany přírody rovněţ
znehodnocenou krajinou).
Dále uvádím, ţe není pravda, ţe by
se projednávání trasy dálnice D 805
dělo bez účasti veřejnosti – viz
„Zřejmě proto byla veřejnost z výběru koridoru dálnice v letech 1994 –
95 nezákonně vyloučena." Ví autor
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tohoto citátu, jak byla upravena
účast veřejnosti v roce 1994? V
dokladech na úřadu územního plánování je zaloţena kopie veřejné
vyhlášky o projednání VÚC okresu
Litoměřice. Z vyhlášky je zřejmé, ţe
termín a místo projednání bylo
veřejnosti oznámeno 30 dní předem. Jen na vysvětlenou – to pro
případ, ţe by chtěl někdo hledat
vinu na těchto úřadech – projednání
nezajišťoval ani Městský úřad Lovosice, ani Okresní úřad Litoměřice, ale
ministerstvo hospodářství, tedy
organizační sloţka státu. Toho státu,
který ústy krajského soudu konstatuje, ţe část spisu stát ztratil (?). Jen
dodám, ţe v roce 1994 se zástupce
veřejnosti mohl jednání zúčastnit,
podmínkou byla přihláška a doloţení 500 podpisů zmíněné veřejnosti...
Jiţ k výše zmíněné demagogii.
Není pravdou, ţe stavba dálnic je v
CHKO zakázána. Zákon umoţňuje
jejich stavbu povolit na základě
výjimky. Projednání výjimky proběhlo. Copak se teprve v roce 2012 Děti
Země a SOŢP (Studnička) dozvěděli,
ţe výjimka byla vydána? Nedozvěděli. Ale namítaná nezákonnost byla

D8 – tragikomedie na pokračování s otazníky
Občané Lovosic s uspokojením
přijali zprávu, ţe se v květnu
2012 dostavba D8 opět po roce
obnovila s vírou, ţe na přelomu
roků 2014/15 bude dokončena a
městu a okolním obcím se uleví.
Jak informoval Lovosický dnešek
v minulém vydání, soud bohuţel
opět vyhověl ţádosti ekologů a
koncem července stavbu zastavil.
Důvodem bylo nedodání kompletních materiálů pro rozhodnutí soudu od Ministerstva ţivotního prostředí ČR. Tyto byly v souladu se
zákonem skartovány. Co to tedy vše
znamená? Bude či nebude nové
vypracování EIA a SEA (posouzení
vlivu investice na ţivotní prostředí),
které potrvá 6 – 9 měsíců jak v ČT
naznačil Miroslav Patrik z Dětí Země? Nebudou to roky, jak se občané obávají? Důvod je nasnadě.
Přijde na řadu tzv. salámová metoda? A tedy: je vydáno povolení a
stavba se rozběhne, ekologové ho
napadnou u soudu, který jim dá za
pravdu a stavbu zastaví. A opět
nanovo. Mezi tím plynou týdny, kdy
stavět lze a týdny kdy stavět nelze.
Ţe se vše neúměrně prodraţuje a
zdrţuje? Vţdyť to daňoví poplatníci
zaplatí!
Zamítnutím odvolání ekologů
14. srpna Krajským úřadem Ústeckého kraje (podruhé) by se měla
dostavba obnovit začátkem září. Na
jak dlouho? Není to takový kocourkovský ping–pong? Co bude dál?
To je rébus i pro věštce z křišťálové
koule.

Největší „legrace“ je ale to, ţe
soud vyhověl Lubomíru Studničkovi
(předseda Ochránců přírody Litoměřice), který je obviněn z vydírání.
Vyţadoval od podnikatelů při povolovacím řízení „sponzorské dary“
v řádech desítek aţ stovek tisíc
korun, ţe nebude klást překáţky při
povolovacím řízení. Byl obviněn
koncem r. 2010 a soudní líčení
začalo. Bylo však odročeno a pokračování, tedy předpokládané, bude
v závěru roku. Proč to trvá tak dlouho? Neplní pan Studnička roli tzv.
bílého koně?
Jinak si dovolím poloţit trochu
spekulativní otázky. Znamená to, ţe
ekologičtí aktivisté mají kvalitnější
právníky, a proto stát prohrává
v těchto „bitvách“, kterými občané
lovosického regionu trpí? Není za
vším tímto martyriem, které stojí
stát a potaţmo nás všechny na
daních značné prostředky, zájem
Deutsche Bahn, tedy německých
ţeleznic? Dokončení D8, stejně jako
jezů na Labi v úseku Ústí – Děčín a
tedy dosáhnutí plnosplavnosti Labe
není v jejich zájmu. Přišly by totiţ o
„kus koláče“ z podílu na přepravě
zboţí a tedy o ekonomický profit
z přepravy. Občany ani tak nezajímá, kdo má větší díl viny na tom, ţe
se všechno protahuje, ale role státu
je nezastupitelná a určující. A občané stát platí. Státem, a tedy politickou garniturou zvolenou ve volbách, byl dán kdysi veřejný slib, ţe
D8 bude. A výsledek je roky zahalen
v mlze.
Jiří Veleman

Ministerstvem ţivotního prostředí
odmítnuta. Proto úřady povaţovaly
výjimku pro průchod CHKO za platnou.
Při zrušení územního rozhodnutí
na stavbu 100 m dálnice u Bílinky
nebyl důvodem nezákonný výběr
koridoru (toto slovo se v odůvodnění rozsudku snad ani nevyskytuje).
To, ţe nebyly pozemky pro stavbu
dálnice při zahájení stavby vykoupeny, je pravda, ale cudně je zamlčován fakt, ţe právo stavby vzniká i
smlouvou o věcném břemeni nebo i
souhlasem vlastníka pozemku. Pozemek nemusí být nutně ve vlastnictví ŘSD.
Můţe pan Patrik konkretizovat, v
čem lovosický stavební úřad porušil
zákon? Řada rozhodnutí a rozsudků
z poslední doby pochybení našeho
úřadu nezmiňuje. Většinou je důvodem zrušení povolení stavby procesní chyba u orgánů ŢP. Pokud
uvádím procesní, mám na mysli, ţe
nedošlo k věcnému porušení zákona
o ochraně přírody, ale spíše o formální chyby, resp. porušení správního řádu orgány ŢP.

Tvrzení,
ţe
Stavební
úřad
v Lovosicích porušuje zákony se
dotýká profesní cti mé i kolegyně,
která rozhodnutí vydávala a jeho
vypracování věnovala desítky hodin
přesčasů. Pokud došlo k porušení
některého zákona, pak to bylo zaviněno nejednoznačností výkladů
českých zákonů. Rozhodně se však
ţádný úřad neuchýlil ke zneuţití
zákona pro obstrukční chování, resp.
vydírání stavebníků. To je parketou
tzv. občanských sdruţení, z nichţ
jedno, a je z Litoměřic, vyniká.
Na samý závěr jen jednu informaci,
pro ty, kteří se domnívají, ţe stavbou
tunelu Kubačka by se stavba urychlila. Pominu, ţe „ekolog“ Studnička
dokonce v tunelu viděl moţnost
protijaderného krytu při havárii
některé severočeské jaderné elektrárny (sic!). Stavba tunelu Kubačka
byla podmíněna odepsáním loţiska
v lomu Dobkovičky a vím, ţe společnost, která zde těţí, byla odhodlána
stejným obstrukčním způsobem
přes rádoby občanské sdruţení
stavbu blokovat.
Ing. Petr Soldon
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Servis
Představujeme odbory MěÚ:

Odbor regionálního rozvoje a správy města
Kompetence odboru: správa místních komunikací včetně majetkové
správy (silnic, chodníků a cyklostezky), zimní a letní úklid komunikací a
chodníků, opravy a investice realizované na majetku města v kompetenci
ORRASM, údrţba zeleně, prořezy a kácení včetně realizace náhradní výsadby, výběr místního poplatku za vyuţívání veřejného prostranství, technické sluţby a jím podřízené – správa hřbitova, veřejné WC, údrţba veřejného osvětlení.
Co na odboru mohou občané řešit: poţadavky na opravy a investice
(platí i pro organizační jednotky města – příspěvkové organizace: MŠ, ZŠ,
ZUŠ, ASK...), prořezy a kácení stromů a keřů, ţádosti o umístění předzahrádek a reklamních zařízení, lešení na chodnících a zeleni, ţádosti o
zábor veřejného prostranství při provádění výkopů na pozemcích města,
nefunkční veřejné osvětlení, závady na místních komunikacích a dopravním značení.
Pracovníci na odboru, kontakty:
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru
tel.: 416 571 160, e-mail: martin.dlouhy@meulovo.cz
Jan Rössler
zástupce vedoucího a stavební technik
tel.: 416 571 166, e-mail: jan.rossler@meulovo.cz
Jitka Voláková
investiční a stavební technik
tel.: 416 571 167, e-mail: jitka.volakova@meulovo.cz
Ivo Švingr
péče o zeleň
tel.: 416 571 164, e-mail: ivo.svingr@meulovo.cz
Roman Haluška
mistr technických sluţeb
tel.: 603 891 636, e-mail: technickesluzby@meulovo.cz
Otevírací doba:
Pondělí a středa: 7 – 17, úterý a čtvrtek: 7 – 15, pátek: 7 – 14
Další informace: občané při zjištění závad na veřejném osvětlení, komunikacích, chodnících a ostatních plochách a majetku ve vlastnictví města
či chybějících roštech na kanálech ať nás neváhají obratem kontaktovat.
Dále je moţné občanům poradit před zpracováním projektových dokumentací na výměny přípojek pro inţenýrské sítě, opravách fasád, apod.

VOLBY 2012
Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky
proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2012 (případné druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR ve dnech 19. a 20. října 2012)
Upozornění pro voliče
 Volební místnost pro volební okrsek číslo 2 (pro voliče trvale bydlící
v ulici Dlouhá) bude přesunuta z budovy ZUŠ v ulici K. Maličkého do
budovy MŠ v ulici Resslova. Adresy volebních místností pro ostatní
volební okrsky zůstávají nezměněny.
Upozornění pro strany
 Volební strany předloţí nejpozději dne 12. září 2012 do 16 hodin starostce města Lovosice delegaci 1 člena OVK a 1 náhradníka (jméno,
příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu) do kaţdé jednotlivé
okrskové volební komise. Volebních okrsků je v Lovosicích celkem 10
a jsou rozmístěny takto:
1. Mateřská škola, Resslova 974/1
2. Mateřská škola, Resslova 974/1
3. Střední průmyslová škola, Krátká 175/1
4. Nová budova DPS, 28. října 1200/5
5. Školní druţina 4. ZŠ, 28. října 686/1
6. Budova městského úřadu, Školní 4
7. Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
8. Speciální základní škola, Mírová 225/2
9. Ubytovna města, Nádraţní 805
10. Kulturní středisko LOVOŠ
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Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu odpoledne a odváţeny ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

37.

12.9. – 13.9.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

38.

19.9. – 20.9.

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

39.

26.9. – 27.9.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

40.

3.10. – 4.10.

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

Datum:

Ulice:

11. 9.
12. 9.

Palackého, K. Maličkého, Resslova
V. Nejedlého, Zvonařova

18. 9.
19. 9.

Osvoboditelů parkoviště před DSL, Hluboká
J. Jeţka, Kmochova

25. 9.
26. 9.

Okruţní, Mírová
Tovární, U Výtopny, Vančurova

Občanské sdruţení Šance nyní sídlí ve

Školní 3, ale kurzy ergoterapie pokračují
Šance se opět přestěhovala,
a to do Školní ulice č. 3; sídlí v 1.
patře. Kurzy ergoterapie (léčba
prací) budou ale pokračovat a
budou se konat vţdy kaţdou
lichou sobotu od 14 do 17 hodin, a to počínaje měsícem září.
Ve tvůrčích dílnách tvoří zájemci
různé praktické předměty, ale i
předměty pro potěšení – ozdoby,
perníky, svíčky, adventní nebo
velikonoční
předměty.
„Ctíme
tradice, protoţe ty jsou našim
klientům blízké,“ uvádí předsedkyně Šance Boţena Plicková.
Témata jsou opravdu pestrá –
květiny z organzy, šité broţe a
sponky z filcu, Tiffany technika

(vytváření vitráţí), Fimo výrobky,
malování na hedvábí, zdobení
textilu (tisk a šablony), korálkování
– ketlování, háčkované šperky,
pletení z pedigu a papíru, paličkování a práce z kukuřičného šustí.
„Zájemci se naučí mnohé nové
zajímavé techniky,“ říká ekonomka
o.s. Šance Ing. Lucie Pracnová.
Vánoční témata: vánoční dílna
(vizitky, ozdoby, věnce). Velikonoční témata: velikonoční dílna
(zdobení kraslic, věnců a dekorace). Na všechny kurzy i dílny je
nutné se přihlásit předem u Boţeny Plickové, tel. 731 604 004, která
podá bliţší informace k jednotlivým aktivitám.
(hz)

Chceme se protancovat ţivotem
To je motto taneční a pohybové
školy DMC Revolution o.s.
Litoměřice,
letošních
mistrů
ČR – taneční skupina roku, která
díky velkému zájmu a poptávce
rozšiřuje od října svoje působení
i do Lovosic.
Pod vedením trenérky Lenky
Janečkové bude otevřena pohybová průprava pro děti od 4 do
6 let.
Více info pro zájemce:
www.dmc-revolution.cz
tel. 731 515 007
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4x foto: Radim Tuček

Fotostrana

Zahájení školního roku na ZŠ Všehrdova

Bruno Ferrari

Čokovoko

Lovosický ŢAFEST 2012

Nestel Postel
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Výtvarný stan
4x foto: Miroslav Hvorka
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Fotostrana

4x foto: Miroslav Hvorka

Valdštejnské slavnosti 2012

Mozaika pořádala první Česko – německý letní tábor
Ve dnech 12. – 19. srpna proběhl první Česko – německý letní
tábor organizovaný Rodinným
centrem
Mozaika
Lovosice.
Tábor byl realizován ve spolupráci s organizací Juco Sociale
Arbeit z partnerského saského
města Coswig v rámci projektu
„Rodiny na cestě – bez hranic“.
Tábora se zúčastnilo 12 německých a 14 českých dětí ve věku od
7 do 12 let. Pro děti byl připraven
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pestrý program plný her, soutěţí a
zábavy. Vzhledem k umístění tábora (Sutom, Třebenice) byl hlavním
tématem táborových her středověk
a historie. Děti dobývaly středověké hrady v okolí, vyráběly erby a
vlajky.
Dvakrát navštívily keramickou
dílnu v Sutomi, kde si vyrobily
hrnečky a šperk z tradičního českého granátu. Do Sutomi přijaly pozvání organizátorů starostka Lovo-

sic Lenka Lízlová s místostarostkou Vladimírou Novákovou,
které dětem přivezly drobné dárečky a prohlédly si nejen dílnu, ale
i prostory, kde děti bydlely.
„Připravena byla pro děti dále
návštěva koňských stájí, kde pomáhaly s čistěním koní a samozřejmě okusily, jak vypadá svět
z koňského sedla. Během tábora se
velmi rychle české a německé děti
spřátelily, procvičily si cizí jazyk a

absolutně nevnímaly, ţe by mezi
nimi a „sousedy“ byl nějaký rozdíl.
Děti i organizátoři byli s táborem
velmi spokojeni, takţe se jiţ
dnes můţeme těšit na další jeho
ročník v létě příštího roku,“ sdělila
za organizátory tábora Helena
Mourečková.
Projekt Rodiny bez hranic byl
podpořen z dotačního programu
Euroregionu Elbe/Labe.
(Text a foto: tuc)
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Jednotky

– Městská policie v akci – Deset let po ničivé povodni
novský, velitel lovosické MP. Lékař
rozhodl o transportu ţeny do nemocnice v Litoměřicích.

Ţena volala o pomoc
Dne 3. srpna krátce po desáté
hodině přijali lovosičtí stráţníci
telefonické oznámení, ţe v bytovém domu v ulici Wolkerova se z
jednoho z bytů ozývá volání ţeny
o pomoc. „Stráţníci se ihned dostavili na místo. Pokusili se osobu
uvnitř bytu kontaktovat, ale ta jim
pouze odpovídala, ţe se nemůţe
hýbat. Byt se nacházel v prvním
patře. Vzhledem k tomu, ţe vznikla
důvodná obava o ţivot a zdraví
osoby, rozhodli se stráţníci do
bytu vniknout přes venkovní lodţie
z bytu souseda. Po vstupu do bytu
nalezli na podlaze v obývacím
pokoji ţenu, která měla na zádech
patrné krvácející rány. Ţena ve
věku 63 let stráţníkům sdělila, ţe
upadla na zem v blíţe nespecifikovaném čase minulého dne a jiţ se
nedokázala zvednout. Stráţníci
ţeně poskytli první pomoc a přivolali vůz RZS,“ přiblíţil Jaroslav Ja-

Nepolepšitelný zloděj
16. srpna v 16:35 hodin přijali
stráţníci oznámení o krádeţi zboţí
v marketu Penny. Dostavili se proto na místo a zajistili podezřelého
muţe ve věku 29 let z Děčan. „Muţ
se pokusil odcizit několik lahví
alkoholu a několik kusů pánské
kosmetiky. Lustrací bylo zjištěno,
ţe podezřelý byl v posledních
třech letech za krádeţ jiţ odsouzen
nebo potrestán, z tohoto důvodu
vzniklo důvodné podezření ze
spáchání trestného činu krádeţe a
případ byl předán Policii ČR,“ sdělil
Jaroslav Janovský.
Celostátně hledaného chytili v
„Ţiţkovce“
17. srpna v 15:40 hodin prováděli
stráţníci hlídkovou činnost v ulici
Ţiţkova. Zde si všimli muţe, který
odpovídal popisu osoby v pátrání.
„Následnou lustrací bylo potvrzeno, ţe muţ ve věku 19 let z Lovosic
je veden v evidenci hledaných
osob. Z tohoto důvodu byl předveden na Policii ČR v Lovosicích,
kde byl předán k dalšímu opatření,“ informoval Jaroslav Janovský.
Našli několik psů a jednu kočku
Během srpna lovosičtí stráţníci
našli několik zatoulaných psů a
jednu kočku. Psi byli odvezeni do
útulku v Řepnici, kočka skončila v
kočičím útulku v Černivsi.

Zásahy jednotky poţární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
v srpnu na území ORP Lovosice
 20. 8. v 15:45 poţár odpadu na
skládce SONO plus. Úpohlavy –
Ţelechovice, na místě zasahovaly
jednotky HZS Ústeckého kraje PS
Lovosice a Litoměřice, SDHO
Třebenice a Číţkovice.

losti bylo zjištěno, ţe se jedná o
balík slámy, roztaţený po poli na
cca 40m2. Sláma byla hašena
pomocí jednoho vysokotlakého
proudu a roztahována pomocí
vidlí.

 19. 8. v 7:40 poţár v nádraţní
budově Malé Ţernoseky

 13. 8. ve 20:27 únik ropných produktů na parkovišti u čerpací
stanice na D8 (44 km směr Praha). Jednotka provedla zasypání
dvou menších olejových skvrn na
výjezdu z parkoviště.

 17. 8. ve 4:38 poţár kamionu s
návěsem převáţejícím uhlí, odpočívadlo u Benziny na D8 mezi 48
aţ 45 km ve směru na Prahu.
 16. 8. ve 12:32 likvidace dvou
hnízd sršňů uhnízděných ve fasádě pod střechou mateřské
školky v Třebenicích.
 15. 8. v 8:33 poţár slámy na poli
u obce Vchynice. Na místě udá-
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 9. 8. v 9:58 únik ropných produktů – únik hydraulického oleje z
prasklé hadice nákladního automobilu na vozovku, olejová skvrna 10 m dlouhá na 0,5 m široká.
Jednotka HZS Ústeckého kraje PS
Lovosice provedla ohraničení

aneb kde jsou lovosičtí hasiči?

Dne 16. srpna 2002 dosáhla
povodňová vlna svého vrcholu a
tím byly sečteny i dny poţární
stanice v Lovosicích, ve které
slouţili
profesionální
hasiči
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje (HZS).
Stanice byla od roku 1975 v pronajatém objektu Města Lovosice v
Terezínské ulici (dnes objekt technických sluţeb) a z počátku slouţila profesionálním hasičům i jednotce sboru dobrovolných hasičů
(SDH). Bohuţel s celospolečenský-

svých prostor lovosickým výjezdovým hasičům. Ačkoliv v areálu
Lovochemie byly jiţ vhodnější
podmínky neţ v areálu Intransu,
stále to nebylo ideální řešení, jelikoţ plně akceschopná byla jen část
hasičské techniky. Proto po dostavbě nové centrální stanice v
Litoměřicích, kdy původní byla
rovněţ zničena povodní, se jednotka dočasně přesunuje do Litoměřic. S sebou to nese mnohá úskalí,
která souvisejí zejména s dojezdovými časy na místa událostí. Proto

Terezínská ulice, poškozené garáže Záchranného hasičského sboru po povodni v roce 2002.
Zatímco hasiči pomáhali jinde, voda úplně zničila jejich zázemí. Na dlouhou dobu (i po deseti
letech) tak Lovosice zůstaly bez hasičů.
(foto: hv)

mi změnami se lovosická jednotka
SDH postupně rozpadala, aţ úplně
přestala fungovat a čeká na své
obnovení.
Ještě před samotným příchodem
povodňové vlny na řece Labe hasiči dočasně vystěhovali vybavení
poţární stanice do volných prostor
v areálu ČSDS Intrans, a.s. s tím, ţe
po opadnutí povodňové vlny a
odstranění povodňových škod se
nastěhují zpět. Bohuţel dle vyjádření statika došlo k větším škodám,
neţ se předpokládalo a objekt se
stal pro umístění HZS nevhodný.
S nadcházející zimou bylo třeba
vyhledat vhodnější zázemí pro
umístění hasičů, jelikoţ zásahová
technika stála venku a mráz by ji
poškodil. V listopadu 2002 vyšla
vstříc HZS Ústeckému kraji Lovochemie, a.s., která poskytla část

se stále hledají cesty a hlavně prostředky, jak vybudovat nové zázemí pro hasiče v Lovosicích.
Prvním krokem bylo věnování
zrekultivovaného pozemku bývalých cukrovarských kališť od Města
Lovosice v blízkosti dálnice D8. Na
tomto pozemku měla být zahájena
výstavba v roce 2009, ale úsporná
opatření vlády a zjištění více nákladů na zajištění pozemku stavbu
pozastavily. V současné době probíhá nové stavební řízení a předběţný termín zahájení výstavby je
stanoven na rok 2013. Znovuotevření poţární stanice v Lovosicích
je mimo jiné spojeno s otevřením
dálnice D8 přes České středohoří,
na kterou budou lovosičtí profesionální hasiči předurčeni.

uniklého oleje pomocí Sorbentu
a pouţila lornu k zachycení oleje.

na celá přední část vozu. Rychlým
zásahem zachráněna zadní část
vozidla.

 4. 8. ve 21:36 poţár nákladního
automobilu na parkovišti u čerpací stanice na 44 km dálnice D8.
V době příjezdu jednotek z HZS
Ústeckého kraje PS Lovosice a
Litoměřice byla poţárem zasaţe-

npor. Mgr. Lukáš Balaštík
velitel PS Lovosice

 3. 8. v 17:00 poţár strniště o rozměrech 200 x 100 m u obce Úpohlavy.
 2. 8. v 19:58 poţár trávy v zahrádkářské kolonii pod Košťálovem.
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Osobnosti
Prof. MUDr. Jindřich Matiegka zahájil v Lovosicích svá antropologická studia

* 31. 3. 1862 v Benešově, † 4. 8.
1941 v Mělníku, výročí 150 let
od narození
Český lékař, zakladatel československé antropologie a sám antropolog světového věhlasu, později i
rektor Univerzity Karlovy v Praze,
proţil dětství a mladá léta
v Lovosicích. Do obecné školy
chodil v Litoměřicích, po absolvování gymnázia v Praze se věnoval
studiu medicíny na Karlově univer-

zitě na německé fakultě, protoţe
neznal českou odbornou terminologii, hlavně z fyziky a chemie. Po
promoci v r. 1887 se usadil
v Lovosicích, kde působil jako panský a praktický lékař; byl také členem Spolku českých lékařů. V našem městě zahájil nejen svou
úspěšnou lékařskou dráhu, ale
v Lovosicích a okolí začal i svá
první studia antropologická. Prohlídky školní mládeţe v Lovosicích
daly mu podnět k prvním zkoumáním demografickým. Měl zde také
moţnost sbírat staroţitnosti a vykopávat prehistorické hroby, v naší
krajině velmi početné. Mohl tedy
vhodně spojit bádání o člověku a
jeho vzhledu i o jeho ţivotě.
V Lovosicích se po roce oţenil
s Marií Stránskou, dcerou mělnického občana. Zde se manţelům
Matiegkovým narodilo i jejich
jediné dítě, dcera Ludmila, později
doktorka filozofie a profesorka
dívčí reálky, rozvíjející svoji vědeckou činnost zejména v oblasti
egyptologie. Od r. 1892 ţili Matie-

gkovi trvale v Praze. Doktor Matiegka působil jako městský lékař, od
roku 1898 jako zemský zdravotní
inspektor a později i jako zdravotní
rada zemského výboru. V té době
byl jiţ známým antropologem.
Matiegka se habilitoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity sice
uţ v roce 1897, ale placeným mimořádným profesorem byl jmenován teprve po 11 letech v roce
1908. Byla to tehdy první katedra
antropologie v Rakousku a jen
největší evropské univerzity měly
obdobné. Svojí učitelskou a vědeckou činností krok za krokem dobýval respekt a uznání pro sebe i pro
svůj obor, aţ se konečně 16. září
1918 dočkal jmenování skutečným
řádným profesorem. Po osamostatnění přírodovědecké fakulty
v roce 1920 zaloţil profesor Matiegka při Karlově univerzitě Antropologický ústav – jsou tam i některé
nálezy z Lovosicka a Litoměřicka.
Díky velké hmotné podpoře přítele
dr. Aleše Hrdličky vybudoval na
univerzitě rovněţ Muzeum člověka

(dnes nesoucí Hrdličkovo jméno).
Ke svým sedmdesátinám byl Matiegka vyznamenán čestným doktorátem přírodních věd.
I za krátkou dobu svého působení
v Lovosicích se zapojil do veřejného ţivota – byl předsedou okrsku
Národní jednoty severočeské na
Lovosicku. Ve dvacátých letech
prováděl na Roudnicku a Mělnicku
archeologické, antropologické a
demografické práce. S naším krajem se dostal do styku ještě při
významné události v r. 1938, kdy
byly exhumovány ostatky Karla
Hynka Máchy, které byly podrobeny antropologickému zkoumání.
To téţ provedl univerzitní profesor
Jindřich Matiegka. Také verifikoval
ostatky slavných osob české historie, například sv. Václava nebo
pozůstatky českých králů v hrobce
v chrámu sv. Víta na Hradčanech.
Jindřich Matiegka zemřel po krátké
nemoci v pondělí 4. srpna 1941 o
páté hodině ranní ve věku téměř
80 let a je podle svého přání pochován na mělnickém hřbitově. (hz)

„V Lovosicích se nám líbí,“ chválí město Turek Camci
Nový obyvatel našeho města
se jmenuje Soner Camci, je mu
29 let a pochází z tureckého
přístavu Mersin. Cesta z Mersinu
do Lovosic nebyla krátká.
Mersin leţí v asijské části Turecka
a mladý Turek Soner odešel nejdříve za prací do Německa. Tam pracoval dva roky v bistru v Lipsku, ale
moc se mu tam nelíbilo. V roce
2009 se přestěhoval do České
republiky, do Liberce. V Česku se
mu zalíbilo, zvlášť kdyţ se seznámil
se svou budoucí ţenou Káťou.
„Česky jsem se naučil hlavně od
manţelky,“ říká pan Soner Camci a
jeho Káťa kývá, ţe ano. Chodili
spolu dva roky a v roce 2011 byla
v
rodném
městě
Kateřiny
v Jablonci nad Nisou svatba.
V současné době se rodina rozrostla o malou Sáru, dívenka se
narodila v březnu v Roudnici nad

Výlet se SPCCH
do Litoměřic
Členové a členky Svazu postiţených civilizačními chorobami
podnikají kaţdoročně výlety do
hradů, zámků i na jiná památná
místa. Nedávno navštívili hrad
Houska a zámek Zákupy.
Housku obývá a spravuje zcela
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Labem. Káťa je stejně jako její
manţel vyučena v oboru kuchař,
číšník, barman. „Manţel má uţ rád
i česká jídla, hlavně guláš nebo
řízky, uţ si v Česku opravdu zvykl.“
Mladí manţelé se rozhodli, ţe
budou podnikat v oboru gastronomie. Hledali vhodné místo a zalíbilo se jim v Lovosicích. „Je zde hodně zeleně a kolem teče krásná
řeka,“ obdivuje českou přírodu
Turek Camci, první občan této
národnosti v Lovosicích. S procházkami je spokojena i paní Káťa,
chodí s kočárkem do parku i pod
Lovoš.
V provozovně Istanbul Kebab
v přízemí budovy Hrozen zatím
působí jen pan Camci a bratr paní
Kateřiny, Káťa je na mateřské dovolené. V bistru se připravují klasická turecká jídla – kebaby, tortilly a
saláty. Zajímavostí je, ţe se jídlo

dělá z kuřecího nebo telecího masa. A pro Lovosice netradiční je i
provozní doba, v pátek a v sobotu

aţ do 4 hodin do rána. Přejme
mladé rodince, aby v Lovosicích
našla hezký domov.
(hz, foto: hv)

fantastický kastelán – sympatický
člověk s poutavým přednesem a ve
středověkém oděvu, dokonce měl i
střevíce se zobci. O tajemné díře
do pekelného chřtánu vykládal
mnoho zajímavých historek, málem jsme se všichni začali bát.
Jeden z prázdninových výletů ale
směřoval do Litoměřic, protoţe
mnoho z nás toto blízké město
pořádně nezná. Platí totiţ přísloví:
„Ševcova ţena a kovářova kobyla

chodí bosy.“ Úlohy vedoucí výletu
se ujala Laďka Lásková, která zná
Litoměřice jako své boty. První
zastávkou byl tamní gotický hrad,
v roce 2011 upravený pomocí
injekce z EU do nové podoby jako
Svatostánek českého vinařství.
Sympatický mladý průvodce nás
obeznámil s dějinami stavby i historií vinařství na Litoměřicku.
V galerii jsme si pak prohlédli produkty jednotlivých vinařství. Nako-

nec jsme spatřili i část rekonstruované kaple, kde údajně dlel na
modlitbách i Karel IV.
Další zastávkou bylo Muzeum
marionet v Kamenné věţi bývalé
Hvězdárny a Park Václava Havla
s kavárničkou Fér Kafé. Výprava
se poté odebrala obnovit síly chutným obědem. Výletnice si pak ještě
prohlédly
minipivovar
Labuť
a zájezd zakončily prohlídkou
parkánů.
(hz)
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Farní charita Lovosice
Posláním Farní charity Lovosice
(dále FCH) je pomoc lidem v nouzi,
vycházející z křesťanských zásad
bez ohledu na jejich příslušnost
k rase, národnosti, náboţenství,
státní a politickou příslušnost. FCH
byla zřízena v dubnu 1993 jako
nestátní nezisková organizace
spadající pod římskokatolickou
církev a aţ do roku 1996 byla dobrovolnou charitou (tj. bez vlastní
právní subjektivity), realizující některé drobné sociální sluţby
a projekty (provozovala charitní
šatník) a věnující se sociálně –
pastorační činnosti. První vedoucí
pobočky tehdy byla paní Miroslava
Letošová. Od září roku 2006
se stala ředitelkou Farní charity
Bc. Petra Bímonová DiS. a tuto
funkci vykonávala aţ do 30. června
2012.
Rok 2004 přinesl významnou
změnu. Farní charita Lovosice se
profesionalizovala, začala mnohem
více cíleně směrovat své aktivity
vzhledem k místním potřebám.
V roce 2004 tak Farní charita Lovosice jiţ realizovala řadu pravidelných aktivit, zaměřených zejména
na práci s dětmi a mládeţí ze

Lačho Amicus
sociálně znevýhodněných rodin,
zajištění volnočasových aktivit
a posléze se také zapojila do celonárodní Tříkrálové sbírky. Významným krokem bylo sestavení záměru
pro rok 2005, a sice vybudování
nízkoprahového zařízení pro děti
i a mládeţ ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tento záměr byl
uskutečněn a v roce 2005 byl provoz zařízení AMICUS skutečně
zahájen.
Dětem a mládeţi FCH nabízí pře-

V Chotěšově soutěţili vodníci
Dne 23. srpna se v Domově
sociální péče Chotěšov konal
12. ročník letních zábavných her.
Areál domova se proměnil na
tajemnou vodnickou základnu,
protoţe se zde tentokrát setkali
vodníci, víly a rusalky.
Přijelo jich 65 ze 13 blízkých i
vzdálenějších zařízení sociálních
sluţeb. Jejich masky a také masky
organizátorů byly krásné, věrohodné a zábavné. Všichni se aktivně
zapojili do soutěţí – navlékali korále pro Rusalku, rozeznávali vodní
tvory, hledali dušičky, vázali pentle,
hledali utopené předměty a další.
Na
závěr
byl
vyhlášen vítězný
„rybník“.
První místo obsadil Domov U
Trati Litoměřice,
který si odvezl
pěkné věcné ceny
a dort s vodnickou
tématikou,
krásné
druhé
místo získali domácí a na třetím
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místě se umístil Domov se zvláštním reţimem Terezín. Počasí
k velké radosti všech zúčastněných
vodníkům nepřálo. Bylo příjemně a
slunečno. Vodníci, víly a rusalky se
tak máčeli jen u soutěţí a potřebné
tekutiny a dobré jídlo čerpali
v hospůdce „U Zelené hnáty“.
Všichni byli nadšeni ze dne plného soutěţí a zábavy, ke které přispěla svým vystoupením hudební
skupina Křešičanka – Pustajka
z Domova sociální péče Křešice.
Bylo nám společně hezky a uţ se
těšíme za rok zase nashledanou.
Marcela Tlustá, vedoucí DSP Chotěšov

devším vzdělávací a volnočasové
aktivity, tj. moţnost smysluplně
trávit svůj volný čas. Vedle pravidelných aktivit jsou pořádány jednodenní výlety/akce a vícedenní
pobyty. V rámci zařízení jsou provozovány dva kluby. Jednak je to
předškolní klub určený dětem
v předškolním věku s obecným
cílem připravit děti na školní docházku a dále je to školní klub pro
děti, které jiţ nastoupily školní
docházku s obecným cílem zkvalit-

nění ţivota a pomoc se začleněním
do společnosti. Při zařízení působí
taneční soubor „Lačho Amicus“,
který vystupuje na řadě kulturních
a společenských akcí. Kaţdoročně
jsou v Lovosicích pořádány festivaly dětských romských tanečních a
hudebních souborů Savore Jekhetane. Prostřednictvím Tříkrálové
sbírky se FCH zapojuje do humanitární pomoci v tuzemsku i
v zahraničí.
Farní charita provozuje i nadále
charitní šatník, charitní pečovatelskou sluţbu a terénní sluţbu. Bývalá ředitelka FCH Mgr. Petra Bímonová nastoupila jako ředitelka
Oblastní charity Ústí nad Labem.
Ředitelem FCH Lovosice byl jmenován Roman Striţenec, který
dosud zastával funkci vedoucího
Domova pro matku a dítě
v Litoměřicích. Farní charita Lovosice je jednou z územních sloţek
Diecézní charity Litoměřice, ale je
samostatným právnickým subjektem.
Farní charita sídlí v Kostelní ulici
146/1, telefon 416 531 146 nebo
731 604 005. Další informace
naleznete na: www.fchlovosice.cz.
(hz, foto: hv)

Letem lovosickým světem 2011 (8. část)
Listopad
 7. listopadu uspořádal Svaz Maďarů ţijících v českých zemích
v klubovně KS Lovoš Koncert a
výstavu k 200. výročí narození
Ference Liszta.
 V polovině listopadu oslavila
15. narozeniny v KS Lovoš lovosická hudební skupina PARADOX
vedená Ivo Joachimsthalerem.
 Spalovací zkouška paliva Geobal
4 vzniklého z ostravských kalů
skončila v cementárně Lafarge
v Číţkovicích na Lovosicku
23. listopadu. Podle prosincových výsledků jsou plněny emisní
limity, ale prašnost v areálu je
vysoká.
 V pátek 25. listopadu proběhl
Swingový koncert v netradičním
podání Clarinet society; v závěru
koncertu bylo poděkováno hostu koncertu saxofonistovi Jaroslavu Kopáčkovi, poslednímu
členovi slavné dechové sekce
orchestru Karla Vlacha za jeho
přízeň k Lovosicím.
 Fotbalový klub Lovosice uspořádal 26. listopadu v hale Chemik

11. ročník Memoriálu Václava
Mládka a Davida Huška. Oba
fotbalisté tragicky zahynuli při
dopravní nehodě u Nové Hutě
na Českolipsku v červenci 2000.
 Koncem listopadu se uskutečnila
výměna zkušeností mezi partnerskými městy Coswig a Lovosice
podpořená dotací z Euroregionu
Elbe/Labe, tentokrát v Coswigu.
Prosinec
 V „Mírovém“ kostele se uskutečnil pod patronací Církve československé husitské 2. prosince
Adventní koncert operní pěvkyně Dany Krausové v doprovodu
kláves Ester Godovské. Další
koncert v provedení sborů In
flagranti a Laeta nota proběhl
zde 10. prosince a poslední koncert, vystoupení skupiny Karavana, se konal 17. 12.
 Ve dnech 30. 11. – 3. 12. se
v sále Lovoš uskutečnila tradiční
prodejní Vánoční výstava o.s.
Šance a KS Lovoš. K vidění byly
překrásné betlémy i adventní
dekorace.
(hz)

Září 2012

Kultura
Besedovali jsme se známým novinářem a cestovatelem Danem Přibáněm
V pátek 3. srpna se v Čajovně &
Vinotéce uskutečnila beseda
s cestovatelem Danem Přibáněm. Tématem vyprávění byly
uskutečněné expedice Trabantem Hedvábnou stezkou a Trabantem napříč Afrikou a plánovaná cesta Trabantem do jiţní
Ameriky.
Partnery akce byly Město Lovosice, Okrašlovací krouţek Lovosicka
a Čajovna & Vinotéka.
Jeho dopravním prostředkem je
Trabant 601, symbol minimalistického vozu, vycházející motoricky
i konstrukčně ze stejných základů
jako automobily prvorepublikových cestovatelů. Přibáň připomněl
cestovatele Jiřího Bauma a Františka Vladimíra Foita, kteří projeli

Afrikou v 30. letech v Tatře 12.
Zmínil se krátce o první expedici
Trabantem Hedvábnou stezkou do
pouští střední Asie. Potom promítal film z expedice Napříč Afrikou a
osobitým způsobem ho komentoval.
Cesta dvou ţlutých Trabantů
vedla z Tunisu přes Egypt, Keňu,
Tanzanii, Etiopii a další země aţ do
Jihoafrické republiky a byla velice
dobrodruţná. Auta si chvílemi
zazlobila, muselo se spravovat za
opravdu nepříhodných podmínek.
Přes vozovku občas přeběhly zebry
nebo si u cesty hověl lev.
V Libyi byli cestovatelé doprovázeni (a hlídáni) průvodcem. Ale
vše dobře dopadlo, cesta se vydařila a dobrodruhy čeká další puto-

vání. 2. září vyráţí opět Trabantem,
tentokrát do Amazonie, kde hodlají

pokořit Andy. Šťastnou cestu!
(hz, foto hv)

Po letní přestávce opět zahajuje provoz minibiograf
Po letní dvouměsíční přestávce
se od září znovu rozjede promítání v minibiografu, ve který se
kaţdou středu a čtvrtek mění
podnik Čajovna & Vinotéka v

uličce vedle Infocentra.
V září a říjnu bude probíhat projekce ve středu od 20 hodin a ve
čtvrtek od 15 hodin. Středa je určena pro klasické filmy, čtvrtek

patří pohádkám.
Září zahájí vinařský snímek Dobrý
ročník. Program do konce října pak
představí novinky, jako například
film Iron Sky, ale i mimořádné

Existence

snímky jakým je Pramen panny,
nebo dokumenty Architekt odpadu
a český snímek Soukromý vesmír.
Z českých filmů se diváci mohou
těšit třeba na Aloise Nebela. (tuc)

Fanoušci

SEPULTURA v Lovosicích

Tortharry
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Sepultura
4x foto: Miroslav Hvorka
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Sport

Tři tituly, pět stříbrných a dva bronzy, to je bilance
lovosických kickboxerů v Chorvatsku
Ve dnech 16. – 21. července se
konalo mistrovství světa asociace World kickboxing federation.
Tento vrcholný turnaj proběhl v
chorvatském městě Varaţdin.
Turnaje se celkem účastnilo přes
600 zástupců z 23 zemí. Z naší
republiky byl pod záštitou České
unie bojových umění vyslán tým
32 reprezentantů, 2 rozhodčích a
3 trenérů. Mezi početnou českou
výpravou nechyběli ani zástupci
našeho klubu. Trenér Vít Masopust, který zde také plnil funkci
reprezentačního trenéra a zápasníci Miroslav Dubovický, Stanislav Godla, Pavel Vojík, Michal
Lupínek, Barbora Marešová a
Lenka Masopustová.
Miroslav Dubovický (19 let) byl
přihlášen do dvou plnokontaktních
disciplín muţů ve váhové kategorii
do 67 kg. Nejprve nastoupil do
disciplíny kickbox lowkick. Zde se v
semifinále utkal s chorvatským
borcem, kterého jasně porazil na
body. Ve finále pak změřil síly s
dalším českým reprezentantem
Robertem Hoppem. Ve finále však
prohrál těsně na body a vybojoval
tak krásnou stříbrnou medaili. Do
kategorie K1 nastupoval uţ značně
pomlácený, ale přesto ve čtvrtfinálovém boji nechal vše. Tento boj se
slovenským borcem však prohrál a
skončil na děleném pátém místě.
Stanislav Godla (35 let) byl přihlášen do dvou plnokontaktních
kategorií muţů ve váze do 91 kg.
Nejprve se v disciplíně kickbox
lowkick, kde postoupil do finále,
utkal s týmovým kolegou Pavlem
Vojíkem. V zápase vypsaném na

Házenkářský memoriál
Za účasti čtyř týmů ze dvou zemí
proběhl v hale Chemik mezinárodní turnaj Memoriál Františka Arnošta. Diváci viděli celkem šest
utkání, ze kterých nakonec vzešel
vítězně německý tým HSC 2000
Coburg. Lovosičtí házenkáři obsadili druhou příčku s bilancí jedné
poráţky a dvou výher.
Zápasy Lovosic okomentoval
trenér Vojtěch Srba.
HSC 2000 Coburg • HK .A.S.A
Město Lovosice 27:21 (12:12)
„V první půli jsme měli herně mírně

3 x 2 minuty hned v prvním kole
překonali počáteční ostych a nic si
nedarovali. Zápas vyhrál na body
Pavel Vojík, takţe Standa skončil
na druhém místě. Náladu si chtěl
spravit ve druhé disciplíně fullcontact, kde také postoupil aţ do
finále. Zde se měl utkat s německým borcem. Němec sice do zápasu nastoupil, ale po rozcvičení
těsně před úvodním gongem zápas vzdal pro zranění lokte. Standa
se tak stal mistrem světa, i kdyţ
jeho srdce bojovníka se s tím nemohlo vyrovnat.
Pavel Vojík (25 let) byl přihlášen
také do dvou plnokontaktních
kategorií muţů do 91 kg. V kategorii kickbox lowkick postoupil do
finále, kde porazil svého týmového
kolegu Standu Godlu, a vybojoval
tak titul mistra světa. Ve druhé

kategorii K1 se ve čtvrtfinále utkal
s francouzkým bojovníkem. Toho v
prvním kole poslal k zemi a vyhrál
KO. V semifinále nastoupil proti
maďarskému borci. Tento zápas uţ
byl velmi vyrovnaný a Pavel ho
bohuţel prohrál na body. Skončil
tak na 3 místě.
Michal Lupínek (20 let) byl přihlášen do polokontaktní kategorie
lightcontact muţů do 81 kg. Zde
nastoupil do semifinále proti slovenskému reprezentantovi, kterého
porazil na body. Ve finálovém boji
jasně porazil na body italského
borce a vybojoval titul mistra světa. Dále byl přihlášen do plnokontaktní disciplíny fullcontact muţů
do 86 kg. Zde v semifinálovém boji
porazil na body francouzského
borce. Ve finále se utkal s dalším
českým reprezentantem Vaňatou a

navrch, bohuţel se nám nedařila
koncovka. Na začátku druhé půle
jsme získali dvoubrankový náskok,
poté ale přišel z naší strany obrovský střelecký zkrat, kdy jsme nedokázali proměnit ani ty nejvyloţenější brankové příleţitosti. K tomu
se přidaly technické chyby, kterých
jsme ve druhé půli udělali celkem
jedenáct.“
HK .A.S.A Město Lovosice •
Cement Hranice 29:28 (15:11)
„V první půli tohoto utkání se nám
dařilo v obranné fázi. To nám
umoţňovalo dobrý přechod do
rychlého útoku a také jednoduché
branky do sítě soupeře. Začátek

druhé půle se nám ale hrubě nevydařil, přestala nám fungovat obrana, ve které jsme ztratili důraz, a v
důsledku toho jsme během dvanácti minut jedenáctkrát inkasovali.
Soupeř tak otočil stav utkání ve
svůj prospěch. Koncovka zápasu
ale vyzněla v náš prospěch, kdyţ
jsme dokázali přesněji zakončovat
a získat tak těsné vítězství.“
HK .A.S.A Město Lovosice •
ESV Lok Pirna 25:23 (15:9)
„V prvním poločase jsme byli
úspěšní díky dobrému výkonu
obrany a také zásahům brankáře
Adamíka. Druhý poločas přinesl
naše trápení, kdy jsme se za třináct

ve druhém kole prohrál KO. Vybojoval tak stříbrnou medaili.
Barunka Marešová (15 let) byla
nominována do dvou polokontaktních disciplín. V lightcontactu juniorek do 55 kg se utkala v semifinále s rakouskou reprezentantkou. Tu
jasně porazila na body, i kdyţ byla
napomínána za tvrdost. Ve finále
se utkala s Welšankou, která byla
typická zástupkyně semicontactu.
Celý zápas před Barunkou utíkala a
kdyţ mělo dojít na nějaký boj, tak
jednou kopla a upadla. Bohuţel, i
tak stačila nabodovat a zápas vyhrála. Barunka vybojovala při svém
prvním zahraničním výjezdu krásnou stříbrnou medaili a opět ukázala, jak obrovský potenciál v ní
dřímá. V další kategorii kicklight
juniorek do 55 kg se v semifinále
utkala s Maďarkou. Zápas byl velmi
pohledný a vyrovnaný. Maďarka
byla vyšší, a tak bodovala přesněji.
I kdyţ se Barunka o vítězství pořádně poprala, prohrála těsně na
body a skončila na třetím místě.
Lenička Masopustová (10 let)
jela původně jako doprovod svého
otce Víta Masopusta. Při malém
počtu zápasnic v lightcontactu
mladších ţákyň do 13 let se vedoucí reprezentace rozhodl ji přihlásit
do váhové kategorie 40 kg. Lenička
postoupila do finále, kde prohrála
s úřadující šampiónkou z Německa.
Vybojovala tak stříbrnou medaili.
Za tříčlenný trenérský tým Bursa,
Masopust, Růţička, který se na
přípravě podílel, mohu naše bojovnice a bojovníky pochválit za poctivý přístup k tréninku a kvalitní
výkon na samotném turnaji.
Vít Masopust

minut druhé půle dokázali prosadit
pouze dvakrát. V tu chvíli nám
chyběl především důraz a přesnost
střelby z prostoru spojek. I přesto
jsme dokázali drţet 2 – 4 brankové
vedení a vítězství uhájili aţ do
konce. Celkově splnil turnaj svůj
účel, kdyţ všichni hráči dostali
přibliţně stejnou příleţitost. Pozitivní je, ţe se nikomu nic nestalo,
a můţeme tak pokračovat v naplánované přípravě.“
(pp)
Konečné pořadí turnaje:
1. HSC 2000 Coburg • 6b
2. HK .A.S.A Město Lovosice • 4b
3. ESV Lok Pirna • 2b
4. Cement Hranice • 0b
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Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
Září 2012
KS Lovoš • ZUŠ • DDM ELKO • SPCCH • RC Mozaika • Sportovní zařízení • Městská knihovna

Kulturní středisko Lovoš
Pondělí 10. září – Geografická přednáška
cestovatele Šebestiana Šulce, KAMČATKA –
PŘÍRODNÍ SKVOST DÁLNÉHO VÝCHODU
Civilizací velmi málo dotčená krajina je
obdivována lidmi z celého světa. Je zemí vulkánů,
léčivých termálních pramenů, ledu, ohně a
gejzírů.
Petropavlovsk Kamčatský, lodí po Avačinské
zátoce, vrtulníkem do Kronockého NP – Údolí
gejzírů a kaldera Uzon, údolí Vačkažec, výstup na
vulkán Goreli, raft po řece Bystraja, 500 km na
sever do oblasti Klučevské, skanzen a muzeum
původních obyvatel v osadě Esso, výstup na činný
Tolbačik v oblasti největší erupce v r. 1976.
Klubovna KS, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.

Ulice 8.května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/

Úterý 11. září – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Sál KS Lovoš od 17 hodin, vstup volný.

Úterý 25. září – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstup volný.

Neděle 16. září – Sváťovo loutkové dividlo
uvádí pohádku – O SMOLÍČKOVI
Pohádka pro děti.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.

Pátek 28. září – VÁCLAVSKÁ POUŤ
Tradiční slavnost se spoustou stánků, atrakcí pro
malé i velké a hudebními hosty:
Dechový orchestr Kulturního střediska Lovoš,
ZUŠ Lovosice, Petra Černocká, Cimbálová muzika
Slovácko mladší a Jožka Šmukař, Lešek Semelka a
skupina S.L.S., Kamil Střihavka s kapelou Leaders,
Viktor Sodoma – Karel Kahovec a George &
Beatovens, Olympic revival, Paradox, Vitamín.
Historická a dětská scéna.
Václavské náměstí a Areál Osmička od 9:30 hodin,
vstup volný.

Pátek 21. září – ZADÁNO PRO DOBROU
NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

Akce ZUŠ Lovosice
K. Maličkého 2, Lovosice
www.zuslovosice.byznysweb.cz

Akce DDM Elko
Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz, www.ddm.lovosice.net

15. 9. – Dětský den, od 10 hodin, Areál Lesoparku „Osmička”
16. 9. – Třebenický cyklus koncertů KOSTELY ZNĚJÍCÍ
od 16 hodin, Kocourov
28. 9. – Václavská pouť, od 12 hodin, Lovosice

Akce SPCCH
Skupinová relaxace v pondělí v 8:30 hod.
Cvičení v pondělí 10:00, úterý 8:30 a 10:00 h.
20. 9. – Celodenní výlet do Königsteinu
Cena 220,- Kč. Odjezd z Litoměřic v 7:45 hod.,
z Lovosic 7:50 hod. Vedoucí: Hela Vaňková
27. 9. – Kurz ubrousková metoda na květináče
Od 9:00 hod. v DDM Elko. Květináče si přineste,
cena 50,- Kč. Vlasta Zemancová
29. 9. – Výlet lodí – Ukončení plavební sezóny,
hraje Jitka Dolejšová
Cena 70,- Kč. Litoměřice v 10:00 hodin, Lovosice v
11:00 hodin. Vstupenky: Dragounová, Dreherová
a Infocentrum Lovosice.
Čtvrtá lovosická olympiáda aneb hýbeme se v
každém věku – 5. 10. od 14:00 hodin

28. 9. – Kolečkiáda, od 10 hodin, Areál Lesoparku „Osmička“
28. 9. – Sváťovo loutkové dividlo, od 13 hodin v budově DDM Elko

Bližší informace a přihlášky:
DDM ELKO – pondělí a úterý dopoledne
tel.: 603 230 513, 416 531 179, 416 532 505
8. 10. a 26. 11. vždy od 13 do 15 hodin
Přednáška o zdraví s léčitelem Václavem
Vítem
Dům s pečovatelskou službou Litoměřice,
ulice Kosmonautů. Diagnostiku nutno
objednat předem.
Připravujeme: kurzy „Šperk z korálků”
4. 10., 8. 11. a 6. 12. Vede Lenka Zemánková
22. 10. – 28. 10. Ludvíkov u Vrbna
Plná penze, cena 1.900,-Kč.
Lániková: mob. 604 830 052
10. 1. – 20. 1. 2013 Lázeňský pobyt
Mšené Lázně
Cena 6.400,-Kč, Přihlášky se zálohou 3.000,-Kč
přijímá p. Žamberská: 603 230 513

Ozdravné pobyty s programem u moře:
Itálie – Lido Adriano 4. 9. – 20. 9.
14 nocí, polopenze. Cena: 7.950,Přihlášky p. Dreherová: 607 293 463
Chorvatsko 7. 9. – 16. 9.
Polopenze. Cena: 6.600,Turecko – Side 9. 10. – 19. 10.
10 nocí All inclusive, jóga, masáže. Cena: 14.000,Rekondiční pobyty:
Sezimovo Ústí 13. 10. – 20. 10.
Taneční zábava
Babí léto – 26. 10. v KS Lovoš

Cena: 4.600,-

Přineste tombolu

Vánoční posezení (výroční schůze) – 17. 12.

FK LOVOCHEMIE Lovosice
Termíny domácích
fotbalových utkání
Září
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 8. 9. v 10.15 h Nový Bor
Sobota 22. 9. v 10.15 h Souš
Muži B tým – II. třída
Neděle 2. 9. v 17.00 h Předonín
Neděle 16. 9. v 16.30 h Terezín
Neděle 30. 9. v 16.30 h Lukavec
Starší dorost – Krajský přebor
Sobota 1. 9. v 11.30 h L. Chomutov
Sobota 15. 9. v 11.30 h Žatec
Sobota 29. 9. v 11.30 h Kadaň
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota 1. 9. v 13.45 h L. Chomutov
Sobota 15. 9. v 13.45 h Žatec
Sobota 29. 9. v 13.45 h Kadaň
Starší žáci – I. A třída krajské soutěže
Sobota 8. 9. v 10.30 Šluknov
Neděle 16. 9. v 10.30 h Skorotice
Neděle 30. 9. v 10.30 h Štětí
Mladší žáci – Okresní přebor
Sobota 15. 9. v 10.00 h Roudnice B
Sobota 29. 9. v 10.00 h Litoměřice B
Starší přípravka – skupina B
Neděle 9. 9. v 10.00 h Bohušovice
Neděle 16. 9. v 10.00 h M. Žernoseky
Neděle 30. 9. v 10.00 h Velemín

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Září

SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
Ceník služeb tělovýchovných zařízení
V případě zájmu o pronájem se obracejte na
paní Danu Berkovou tel. : 416 532 491, mobil:
602 484 819, E-mail: d.berkova@atlas.cz

Tipgames extraliga mužů
· Sobota 15. 9. v 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Sokol Přerov
· Sobota 29. 9. v 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HCB OKD Karviná
2. liga muži
· Neděle 23. 9. v 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Dvůr Králové
1. liga staršího dorostu
· Neděle 23. 9. ve 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zlín

Sportovní hala Chemik:
Pro sportovní činnost – 1 hodina
Jiné akce
– 1 hodina
Nájemné pro školy – 1 hodina
Šatna
– 1 hodina

800,- Kč
900,- Kč
450,- Kč
100,- Kč

Sportovní hala U přívozu:
Pro sportovní činnost – 1 hodina
Jiné akce
– 1 hodina
Nájemné pro školy – 1 hodina
Šatna
– 1 hodina

700,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
100,- Kč

Krytý plavecký bazén:
Pronájem
– 1 hodina
Plavání pro veřejnost:
Dospělí
– 1 hodina
Děti, důchodci, studenti – 1 hod.

1. liga mladšího dorostu
· Neděle 23. 9. ve 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – KP Brno
Turnaj mladších žaček
· Sobota 29. 9. v 9:00 hodin

Tenisové kurty:

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
10. 9. – Slavnostní otevření nového mateřského
centra v Malých Žernosekách
a Závody odstrkovadel

800,- Kč
50,- Kč
25,- Kč

– 1 hodina

100,- Kč

Víceúčelové venkovní hřiště:
– 1 hodina
Volejbalový kurt:
– 1 hodina

100,- Kč
100,- Kč

Fotbalové hřiště:
– tráva 1
– tráva 2

Utkání
Utkání

900,- Kč
800,- Kč

Atletický stadion:

– den

5 500,- Kč

3. 10. – Den hudby
Zimní stadion:
– 1 hodina 2 000,- Kč
Dopolední 6.00 – 14.00 a po 22 hodině ve
všední dny
1 000,- Kč

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

Novinky v Městské knihovně
Pro dospělé:
źAdamson, Lydia
źBellová, Bianca
źBrown, Sandra
źCarlyle, Liz
źCivade, Lenka
źGien, Kerstin
źHarris, Joanne
źHarvey, Alyxandra
źHejlová, Kateřina
źKeleová-Vasilková, T.
źMlynářová, Marcela
źRichardson, Katherine
źRusková, Dana
źShaw, Patricia
źSlaugther, Karin
źSmall, Bertrice
źSmilevski, Goce
źŠtáchová, Helena
źTučková, Kateřina
źVeselá, Kateřina
źWhitton-Parkánová, H.
źD-FENS
źKabátová, Zita
źMatragi, Blanka
źMen, Hunbatz
źMillman, Dan
źMotl, Stanislav

Kočka s houslemi
Mrtvý muž
Texas. Odhodlaný Chase
Příliš svůdná vdova
Lanýže
Nevinné lži
Modrá je barva vraždy
Krevní msta
Fimbul
Dva životy
Z lodiček do holin
Šerochodec
Mlžná tvrz
Údolí lagun a Mangový vrch
Posedlost
Pouta vášně
Freudova sestra
Spejblovo politické obludárium
Žítkovské bohyně
Tvá, navždy tvá...
Moje anglická babička
Zmrdům zmar!
Sto let a já
Jedu dál
Plejádské tajemství mayských kalendářů
Čtyři pilíře smyslu života
Cesty za oponu času 3. Bomba pro Masaryka

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

–
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00

Děti:
Pondělí
Středa
Pátek

12:00 – 18:00
12:00 – 17:00
12:00 – 15:00

źSamková, Klára
źŠkoda, Martin

12:00 – 18:00
12:00 – 15:00
12:00 – 17:00
12:00 – 15:00

Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu
Škoda nevařit

Pro děti a mládež:
źTom a Jerry. Ďábelská hra a Vzorný nepořádek!
źFunnell, Pippa
Příběhy copaté Tilly. Růženka-úžasný poník
źJanišová, Tereza
Erilian, město čarodějů
źMacDonald, Alan
Rošťák Bertík. UUUF!
źMould, Chris
Děsivé příběhy 2. až 4.
źRich, Susan
Půlminutové horory
źBaldescu, Zorina
Království víl
źGroening, Matt
Simpsonovi. Komiksový odvaz
Kompletní seznam novinek najdete na: www.knihovna.lovosice.com

(odvoz zdarm

a)
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUnJí EčoM
čky

V září dostanou děti do 15 let
k novým brýlím dárek.

• 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

tel.: 724 482 870

Přijďte se
přesvědčit!

Libochovice
Nám. 6.května 612
416 591 509

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

Nové brýle do školy
vyrobíme do druhého dne.

www.optia.cz
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Inzerujte v Lovosickém dnešku!
Vaše reklamní sdělení se dostane
do každé lovosické domácnosti.
Ceník inzerce:

Celá strana

- 7 000 Kč/měsíčně

1/2 strany

- 3 500 Kč/měsíčně

1/4 strany

- 1 750 Kč/měsíčně

1/8 strany

-

875 Kč/měsíčně
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku
činí 3 800 výtisků a je distribuován zdarma
do každé lovosické domácnosti.

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

Rada města schvaluje
Jednání z 1. srpna
źRM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části

pozemku parc. č. 2238/1 (ostatní plocha) o
výměře 275 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita ulice
Smetanova). Pozemek bude oplocen a užíván k
zásobování a zabezpečení objektu prodejny.
źRM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje

části pozemku parc. č. 2238/1 o výměře
cca 95 m2 a cca 195 m2 (přesné výměry budou
určeny geometrickým plánem) v k. ú. Lovosice
(lokalita ulice Kmochova) a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.

2

o výměře 300 m v k. ú. Lovosice (lokalita
U Nadjezdu). Pozemek bude oplocen a užíván
jako okrasná zahrada.
źRM schvaluje odpisový plán na rok 2012

k investičnímu majetku Centrální školní jídelny
Všehrdova 24, Lovosice, odpisy ve výši
89.084,- Kč.
źRM souhlasí s čerpáním finančních prostředků

ve výši 30.000,- Kč z fondu rezerv Základní školy
Všehrdova 1, Lovosice k částečné úhradě
stavebních prací ve školní družině této ZŠ.

źRM souhlasí s koupí spoluvlastnických podílů na

źRM souhlasí s čerpáním finančních prostředků

pozemku parc. č. 499/2, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 176 m2 v k. ú. Lovosice
(pozemek pod domem čp. 113 ulice Prokopa
Holého) pro Město Lovosice za cenu 500,- Kč/m2
od jednotlivých spoluvlastníků. RM souhlasí s
předloženou kupní smlouvou, doporučuje
zastupitelstvu města schválení koupě za cenu
500,- Kč/m2.

ve výši 50.060,- Kč z Fondu reprodukce majetku
Základní školy Všehrdova 1, Lovosice k částečné
úhradě renovace podlahy v tělocvičně školy.

źRM souhlasí s předloženou kupní smlouvou

mezi městem Lovosice a společností SVS, a. s.,
P ř í t k o v s k á 1 6 8 9 , Te p l i c e n a p r o d e j
vodohospodářské stavby – „Lovosice – vodovod
a kanalizace v ul. Zámecká“ a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
źRM bere na vědomí seznámení se s možností

zvýšení daně z nemovitostí od r. 2013
a doporučuje ZM využít/nevyužít tuto zákonnou
možnost.

źRM souhlasí s převodem finančních prostředků

ve výši 25.000,- Kč, které jsou součástí
schváleného příspěvku na provoz v roce 2012
Základní školy Všehrdova 1, Lovosice, z položek
spotřebované nákupy na položku služby (opravy
a udržování).
źRM schvaluje darování 15 ks jízdních kol (ztráty a

źRM souhlasí se zněním prohlášení města

Lovosice k případnému vyrovnání se se státním
rozpočtem – projekt „Podpora sportovního
zázemí v Lovosicích“ a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.

Jednání z 15. srpna
źRM schvaluje snížit nájem o 50 % na pronájem

nebytových prostor v ul. Osvoboditelů 50 na
období 3. čtvrtletí 2012 paní M. K. z důvodu
zdravotního omezení pro výkon podnikatelské
činnosti.
źRM neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu

části pozemku parc. č. 704 (ostatní plocha)

tel.: 724 482 870

smlouvu se společností BEC odpady s.r.o., kde
město přijímá finanční dar v celkové výši
1.000.000,- Kč na ekologické účely.
źRM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci

Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe
zaměřeného na výměnné pobyty žáků Základní
školy A. Baráka a se zařazením finanční
spoluúčastí města ve výši 25.000,- Kč, což je
151 celkových nákladů do rozpočtu města na rok
2013.
źRM na základě vyhlášeného konkurzního řízení v

souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
jmenuje paní Martinu Tichou na pracovní místo
ředitelky příspěvkové organizace Centrální
školní jídelny Všehrdova 924, Lovosice s
účinností od 01. 10. 2012 na funkční období
6 let.
źRM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku

źRM v souladu s usnesením ZM č.129/MZM/2012

ze dne 09. 08. 2012 souhlasí se zněním
prohlášení města Lovosice k případnému
vyrovnání se se státním rozpočtem – projekt
„Podpora sportovního zázemí v Lovosicích“
doplněným o dovětek „v duchu dotačních
podmínek MŠMT.“

ve výši 3.000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
Třebenice na pořádání kulturní akce „Den s
hasiči“.
źRM schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových

prostor mezi ASK Lovosice a plaveckou školou
Ro u d n i c e , z a s t o u p e n o u M g r. Pe t r o u
Chládkovou, soukromou podnikatelkou.

źRM Lovosice schvaluje text připomínky, kterou

bude město Lovosice jakožto sousední obec
uplatňovat v souladu s ustanovením § 50 odst. 2
stavebního zákona a za použití § 6 odst. 6,
písmene d) k projednávané změně č. 5 ÚPN SÚ
Lovosice, Lhotka n/L, Lukavec, pro obec Lukavec.

źRM projednala návrh na uzavření dodatku č. 1

smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu
Přívozní č.p. 1036, Lovosice“ a pověřuje
starostku jeho podpisem.

źRM doporučuje ZM ke schválení darovací

nálezy) v rámci projektu „kola pro Afriku“.

źRM schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o

dílo ze dne 02. 05. 2012 na prodloužení termínu
stavby „Stavební úpravy zdravotnického
střediska, Školní 3, Lovosice“ společnosti
ATIKING s.r.o., Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha
10 a pověřuje starostku jeho podpisem.

zastupitelstvu města ke schválení.

Jednání z 29. srpna
źRM schvaluje žádost o pronájem nebytového

prostoru občanskému sdružení NADĚJE o.s.,
zastoupené Bc. Alešem Slavíčkem, oblastním
ředitelem, v ulici Nádražní č.p. 805, Lovosice v
suterénu budovy o celkové výměře 31,64 m2.
źRM souhlasí se zrušením předkupního práva

věcného na pozemky parc. č. 3075/9 o výměře
81 m2 a parc. č. 3075/10 o výměře 509 m2 v k. ú.
Lovosice, dále souhlasí se zněním Smlouvy o
zrušení předkupního práva a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
źRM souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení

věcného břemene č. 16010-009805-0250/11 k
pozemku parc. č. 2443/41 v k. ú. Lovosice pro
Telefónicu Czech Republic, a.s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4 a doporučuje

źRM schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových

prostor mezi ASK Lovosice a Klubem „Batolátka“.
źRM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na

projekt „Sběrný dvůr Lovosice“ v rámci
operačního programu Životní prostředí
zaměřeného na zkvalitnění nakládání s odpady a
se zařazením finanční spoluúčastí města ve výši
min. 10 % celkových nákladů do rozpočtu města
na rok 2013.
źRM schvaluje revokaci usnesení RM č. 351/2012

ze dne 18. 07. 2012 na smlouvu o výpůjčce mezi
městem Lovosice a občanským sdružením Šance
a zároveň schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v ul. K. Maličkého 382 pro
účely provozování denního stacionáře pro
mentálně postižené.
źRM schvaluje příspěvek Farnímu úřadu Lovosice

ve výši 3.000,- Kč na uspořádání mše při
Václavské pouti – Missa in G dur, která se koná
dne 28. 09. 2012 v kostele sv. Václava.
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