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Z Lovosic mizí výherní automaty
Ve městě je v současnosti o 24
výherních automatů méně než
v loňském roce. Prokázalo to
poslední šetření úředníků přímo
v terénu.
Za snížením počtu výherních
automatů stojí vyhláška města
z loňského roku. Zastupitelé ji
tehdy přijali proto, aby město
mělo možnost regulovat počty
automatů v místních hernách a
restauracích. Prakticky to znamenalo, že byl ve městě stanoven
konečný počet automatů. Strop,
který už není možné překročit.
„Naším cílem bylo nedovolit vznik
dalších automatů. Tedy výherních
hracích přístrojů, které povoluje

Město uvolní další
peníze do sportu
a sociálních služeb
Lovosičtí radní schválili pro rok
2013 granty pro sport a volný
čas a pro sociální služby. Na
sport je to částka 200 tisíc korun.
„Do sportu dává město ročně
finanční prostředky v řádu milionů
korun. Toto je ještě dodatková
podpora, kterou je schopno město
poskytnout menším klubům,“ vysvětlila místostarostka Vladimíra
Nováková.
„Program se řídí Zásadami pro
poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu města. Pravidla jsou obdobná jako loni. Podpořeny mohou být sportovní a
volnočasové akce místního, regionálního nebo jiného významu. Dále
může být podpořen rozvoj a činnost sportovních a zájmových
organizací, které pracují s mládeží,
nebo pořadatelé sportovních soutěží, táborových aktivit nebo sportovních soustředění,“ dodává.
>>> Pokračování na straně 7
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přímo město. Pokud je nyní jejich
počet ještě nižší, je to výborná
zpráva,“ řekla starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
„Herny s hracími automaty
v Lovosicích sice nebyly bezprostředně v sousedství škol a na
podobně citlivých místech, ale
určitě se shodneme na tom, že
hazard není správný. Proto jsme se
rozhodli tuto oblast více regulovat,
i když tím městská pokladna přichází o finanční prostředky. Ty ale
hledáme jinde,“ upřesnila kroky
radnice místostarostka Vladimíra
Nováková.
Přestože z města teď zmizelo
přes dvacet automatů, radnice má

nadále starosti s výherními videoterminály. To jsou hrací automaty,
které nespadají pod město, ale
přímo pod Ministerstvo financí ČR.
To v Lovosicích povolilo dokonce
několik nových videoterminálů. I
přes upozornění města, že si to
radnice nepřeje.
„Je to citlivá situace. I přesto, že
nám tu ministerstvo povolilo několik výherních videoterminálů, celkový počet automatů ještě nepřekročil stanovený stop stav ve vyhlášce. Pokud by se tak stalo a
limity by byly z tohoto důvodu
překročeny, zvážili bychom právní
kroky,“ uzavřela problém starostka
města Lenka Lízlová.
(tuc)

Dočkají se zahrady lovosických
školek unikátních úprav?
Pirátská loď nebo indiánské
týpí. Takové stylizace by se
mohly dočkat zahrady u mateřských škol v Lovosicích. Všechny
tři místní mateřinky totiž mají
zájem o projekt revitalizace
svých zahrad. Právě teď je možné financovat tyto aktivity přes
dotace na rozvoj infrastruktury
pro environmentální vzdělávání.
„Nejde tedy jen o nové prvky ve
vybavení zahrad mateřských školek. Naším záměrem je, aby byl
vytvořen komplexní prostor právě
pro výchovu zaměřenou na životní
prostředí, a to již v mateřských
školách," uvedla Hana Bažantová,
ředitelka Mateřské školy Sady
pionýrů.
V současné době byla totiž otevřena výzva pro podání žádostí na
tyto projekty. Maximální výše každé dotace je 5 milionů korun.
Pokud by žádost byla úspěšná,
město by se podílelo maximálně

15 procenty. „My velice vítáme
aktivity lovosických mateřských
škol a určitě je v jejich plánech
podpoříme," sdělila Alena Zelenková, pracovnice města pro oblast
školství.
Náměty na novou úpravu zahrad
mateřských škol řeší pracovní
skupina složená ze zástupců města
a vedení jednotlivých školek. Už
teď vzniklo několik konkrétních
nápadů, jak stávající zahrady vylepšit.
„Byly nám představeny nápady
na celkovou úpravu zahrad a pozemků v okolí mateřských školek.
Některé z nich jsou opravdu zajímavé. V návrzích jsou terénní
úpravy, zahradní práce nebo nová
výsadba. Děti by se mohly dočkat
také nových pergol, ale třeba i
bylinkových záhonků, na kterých
by se mohly učit," dodává k závěrům pracovní skupiny Zelenková.
>>> Pokračování na straně 6
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v našem městě ubylo
výherních automatů.
Nenaplnil se černý
scénář
některých
novinářů, kteří psali,
že jsme rezignovali na omezení
hazardu v Lovosicích. V minulém
roce ubylo díky vyhlášce v Lovosicích 24 automatů, což je více jak
10 % z celkového počtu.
Proběhla veřejná obchůzka v
hlavním parku v Lovosicích. Každý
občan se mohl přesvědčit, zda jsou
dendrologické posudky v pořádku
a jsou v souladu se skutečným
zdravotním stavem stromů. Veškeré informace o revitalizaci centrálního prostoru jsou k dispozici také
v aule města a na internetových
stránkách. Přesto se stále setkávám
s informacemi, které se revitalizace
týkají a nejsou pravdivé. Naposledy
s tím, že zastřešený prostor v
novém parku by měl sloužit pro
pořádání trhů. S tímto prostorem
počítáme pouze pro „slavnostní
vánoční trhy“ a především pak pro
kulturní vystoupení promenádního
charakteru. Myslím si, že farmářské
trhy mají své místo tam, kde jsou a
kdo se podívá na projekt rekonstrukce, ví, že zastřešený prostor je
koncipován pro jiné akce.
Zastupitel města a zároveň extraligový hráč lovosické házené Jiří
Motl získal potřetí titul Sportovec
roku na Litoměřicku. Přeji mu, aby
svůj úspěch přenesl nejen na svůj
tým lovosické házené, ale na co
největší počet lidí.
Vám ostatním přeji brzký příchod
jara a vše dobré!
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality
Farmářské trhy bude pořádat město
„Už na konci roku jsme slibovali, že budeme hledat nejlepší
podobu farmářských trhů. Mezi
lidmi jsou oblíbené, a proto je
chceme i nadále zachovat. Pořádat je ale bude samo město,"
uvedla místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
S dosavadním zprostředkovatelem
trhů
vypršela
smlouva
31. ledna, nyní je má na starosti
Kulturní středisko Lovoš. „Chceme
více dohlédnout na jejich podobu,
týká se to především sortimentu.
Přejeme si, aby se zde více prezentovali místní živnostníci. Farmářský

Zaměstnance úřadu již dobře poznáte

trh, to musí být místo pro regionální potraviny nebo tradiční výrobky malých firem," doplnila starostka města Lenka Lízlová.
Trhy se budou nadále pořádat na
Václavském náměstí. Radnice přitom zvažovala i jinou lokalitu,
protože město dosud stále nemá
typické náměstí. Na budoucí podobu farmářských trhů má mít ale
velký vliv revitalizace lovosického
parku v centru města. Právě zde by
měl v budoucnosti vzniknout důstojný prostor pod zastřešeným
atriem, kde by se právě farmářské
trhy mohly konat.
(tuc)

K zápisům přišlo nejvíc dětí za poslední roky
Zápisy do prvních tříd se letos
konaly 6. a 7. února. K nim přišlo
celkem 163 dětí, což je nejvíce
za poslední roky (v roce 2011
jich bylo 157, v roce 2012
dokonce jen 126).
Na podzim by mělo nastoupit do
lovosických škol 130 – 133 prvňáčků, v minulém roce jich bylo pouze
108. Třicet dětí bude mít odklad
školní docházky, nezdá se, že by
odkladů bylo z důvodů placení
poplatku za školku méně.
Všechny tři školy by chtěly mít po
dvou prvních třídách, na ZŠ Všehrdova to možná budou i třídy tři.
V ZŠ Sady pionýrů nastoupí 41
žáčků, v ZŠ Antonína Baráka 37
dětí a v ZŠ Všehrdova minimálně

52 prvňáčků (tři děti jsou ještě
v jednání). Do podzimu může ale
dojít k drobným změnám. Nejvíce
dětí, 64, se přišlo zapsat na ZŠ
Všehrdova.
Ve
všech
školách dostávaly děti drobné dárky.
Co se týče přípravných tříd, letos
musí ředitelky i zřizovatel postupovat i v souladu s metodickým
pokynem ke zřizování přípravných
tříd, vydaným Krajským úřadem
Ústeckého kraje, účinným od 1. 2.
2013, dle kterého o pokračování,
případně zřízení přípravné třídy,
musí zřizovatel požádat KÚÚK o
souhlas v termínu do 30. 4. 2013.
Po schválení KÚÚK bude teprve
možno říci, jestli přípravná třída
bude otevřena.
(hz)

Škola dostala sociální vozidlo, přispělo i město
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola v Litoměřicích (která
má svou pobočku i v Lovosicích)
dostala díky štědrosti firem a
dalších subjektů sociální vozidlo
pro přepravu dětí.
Zmizí tak například problémy

s převozy školáků upoutaných na
invalidní vozík. Na zakoupení vozidla přispělo i Město Lovosice.
„Přijde nám přirozené pomáhat
postiženým dětem. Věřím, že jim
tento vůz usnadní běžný život,“
uvedla Lenka Lízlová, starostka
Lovosic.
(Text a foto: tuc)

Ředitel školy Mgr. Jan Preiss se starostkou Bc. Lenkou Lízlovou u sociálního vozidla.
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Od ledna mají pracovníci městského úřadu svou jmenovku
nejen na informačním systému u
své kanceláře, ale stala se součástí každého úředníka. Jmenovku,
kde je uvedeno jejich jméno a
funkce, nosí zavěšenou krku.
„Stalo se tak zejména kvůli tomu,
aby zaměstnanci úřadu byli i
mimo kancelář na radnici jasně
rozpoznatelní a mohli tak občanům pomoci s případnými dota-

zy,“ uvedl tajemník Jan Landa.
Podobu jmenovek vybíralo město
z několika možností, nakonec
zvítězila varianta se šňůrkou kolem krku.
„Uvažovali jsme i o skřipci, který
by byl připíchnut na oděv. Tato
varianta
nakonec
neuspěla,“
upřesnila Jana Hejdová, vedoucí
odboru vnitřních věcí s tím, že
jmenovky byly esteticky sladěny
do barev města.
(Text a foto: tuc)

Čížkovická cementárna má nového ředitele
Do čela akciové společnosti
Lafarge Cement byl k datu
1. 2. 2013 jmenován Janusz
Miluch (43 let). Nahradil tak
Ivana Mareše, který po osmiletém působení na pozici generálního ředitele na konci roku 2012
odešel do důchodu.
Janusz Miluch pochází z polského
města Bydgoszcz a pro nadnárodní společnost Lafarge pracuje šestnáct let s převažující zkušeností
z řízení prodeje. Cementárna
v Čížkovicích je od roku 2011 součástí uskupení Lafarge Cement CE
Holding GmbH se sídlem ve Vídni
a přímým nadřízeným Janusze
Milucha je tak generální ředitel
klastru Thomas Spannagl.
Spolu s kolegy z Rakouska,
Maďarska a Slovinska je generální

ředitel
čížkovické
členem nejvyššího
výboru holdingu.

cementárny
výkonného

Milena Hucanová
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Rozhovor

Jak pokračuje výstavba posledního úseku D8
nímu soudu v Brně. S ohledem na nezávislost
justičních orgánů je ŘSD ČR v očekávání verdiktu a reakce na tuto stížnost.
Harmonogram stavby, možné technické
problémy
Nyní probíhá dohodovací řízení se zhotovitelem stavby nad nově předloženým návrhem
harmonogramu dostavby, který předpokládá
zprovoznění dálnice D8 0805 na konci roku
2015. Na stavbě máme několik vážných potíží
geotechnického charakteru, které budou mít
dopad na cenu díla. Tyto potíže jsou ve smyslu
předpisů skutečně nepředvídatelné a projevují
se až po zahájení masívních zemních prací.
Průchod Českým středohořím je z geotechnického pohledu složitým úkolem a stabilita tělesa dálnice a její výsledné užitné vlastnosti
nelze podceňovat. Chceme, aby výsledek naší
práce byl co nejkvalitnější.
František Zukerstein, lovosický občan a člen
zastupitelstva města, je vedoucím pracovníkem investora (Ředitelství silnic a dálnic –
dále ŘSD) pro výstavbu úseku D8 Bílinka –
Řehlovice. Je tedy z Lovosic osobou nejpovolanější, aby přiblížil čtenářům aktuální
stav na dálnici D8, tedy na stavbě omezované spory s ekology a právními tahanicemi.
Možnost opětovného zastavení výstavby
soudy z důvodu námitky ekologů
V současné době je podána kasační stížnost ze
strany ekologických aktivistů na verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem k Nejvyššímu správ-

Firmy a pracovníci. Práce v zimním období
Zhotovitelskou firmou stavby je „Sdružení D8“, které zahrnuje firmy Eurovia CZ a.s., Metrostav a.s., SMP CZ a.s. a Berger Bohemia a.s.
Počet pracovníků se velmi často mění tak, jak
jsou nastaveny harmonogramy stavby, které
jsou bohužel s odkazem na potíže
s ekologickými aktivisty neustále ve změně.
V zimním období jsou výkony na stavbě logicky
velmi redukovány a pracuje se zejména
v tunelech.
Náklady na úsek Bílinka – Řehlovice

Bude nový papež z Lovosicka?
Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci
28. ledna. Nového papeže vybere konkláve,
tedy volební sbor tvořený kardinály mladšími 80 let, pravděpodobně koncem března.
Mezi nimi bude i Dominik Duka.
Kdo bude zvolený, ale nechtěl
předvídat.
Podle komentátorů mají údajně největší
šance na zvolení ghanský kardinál Peter
Turkson (65), Odilo Pedro Scherer
(Brazílie, 63 let) či rakouský kardinál a
vídeňský primas Christoph Schönborn
(68 let).
Mons. ThDr. Christoph kardinál Schönborn se narodil v lednu 1945 na zámku
Skalka ve Vlastislavi u Lovosic. Nedaleko
zámku Skalka se rovněž nalézá i rodinná
hrobka tzv. české větve Schönbornů,
založená Bedřichem Karlem Josefem
hrabětem Schönbornem, kde je také
pohřbena velká část kardinálových
schönbornovských předků. Jeho rodinu,
která patří k významným šlechtickým
rodům, postihl poválečný odsun, přestože jeho otec v Belgii dezertoval z německé armády k anglické armádě. Obyvatelé
Vlastislavi, kde stojí zámek Skalka, sice
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sepsali na konci války prohlášení, že Schönbornové stáli na straně Československa, rodinu to
však před vyhnáním nezachránilo a jejich majetek si pro sebe zabavil stát. Jeho matka Eleono-

Konečnou částku zatím nelze s ohledem na
změny na stavbě přesně určit. Současná ekonomická bilance ukazuje, že jsme v mírném plusu
– lidově řečeno, šetříme. Nicméně stavba měla
být podle smlouvy hotova na konci roku 2010 a
její prodloužení stojí peníze na valorizacích.
Nákladově v základních číslech dle smlouvy je
třeba prostavět cca 3 miliardy Kč bez DPH a bez
valorizace.
Podmínkou zkolaudování úseku D8 je vybudování základny pro záchranáře.
Poslední informace mám takové, že HZS řeší
za pomoci MV ČR a Ústeckého kraje finanční
zajištění této akce, bez jejíž realizace nelze stavbu D8 předat do provozu. Jsem v tomto ohledu
optimista, protože objekt HZS v prostoru bývalého cukrovaru je relativně jednoduchá stavba.
Zároveň očekávám větší aktivitu úředníků a
vedení města Lovosice v pomoci této stavbě.
Kontrola kvality práce (viz D47 na Ostravsku
rozpor s firmou Eurovia, která staví také D8)
Na této stavbě funguje jako technický dozor
investora firma Infram, dále je zde Supervize,
která je najatá a řízená ministerstvem dopravy a
dále nás kontroluje Generální ředitelství ŘSD –
přes odbor, který vede Ing. Pošvářová. Takže to
není málo a je to docela drahé.
Termín zahájení provozu Bílinka – Řehlovice
Pokud se nestane něco mimořádného, počítáme se zprovozněním stavby na konci roku 2015.
(jv, foto: archiv)

ra Schönbornová opustila se syny Josephem a
Christophem Čechy v září 1945 a odešla do
Rakouska; dodnes mluví česky. Christoph byl
vysvěcen na kněze v roce 1970 a od září 1995 je
vídeňským arcibiskupem. Je držitelem titulu Dr.
Honoris Causa teologických věd Univerzity
Karlovy v Praze, který mu byl udělen 12. 5. 1999
na návrh teologické fakulty UK. Už při
poslední volbě papeže po smrti Jana
Pavla II. byl jedním z kandidátů na tuto
funkci. Z rodiny kardinála Schönborna
v historii pocházely mnohé významné
osobnosti, zastávající vysoké církevní a
úřednické funkce jak v Čechách, tak v
širším Rakousku – Uhersku. Pro litoměřickou diecézi i Lovosicko samé by to
byla pocta, kdyby se další potomek
rodu, rodák z Vlastislavi, stal novým
papežem.
V sobotu 19. 5. 2007 poctil náš kraj
kardinál Schönborn soukromou návštěvou. „Navštívil tehdy rodinné hrobky na hřbitově na Sutomi, sutomský
kostelík, zámek ve Vlastislavi, rodinu
Haufovu v Teplé a třebenickou faru,“
říká pamětník jeho návštěvy Martin
Brůža. „Doprovázel ho třebenický farář
Tomasz Dziedzicz,“ dodává. Na zámku
Skalka je v pokoji, kde se narodil, malé
muzeum Schönbornů. (hz, foto: archiv)
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Občané dostali od odborníků
informace ke kácení stromů
Město vyšlo občanům vstříc
a uspořádalo slibovanou procházku po parku s odborníky,
kteří podali všem zájemcům
informace týkající se plánovaného kácení některých nemocných
stromů.
„Akce byla provedena na základě
žádosti vznesené na zasedání
Zastupitelstva
města
panem
Obrubou. Ke všem dřevinám, které
by měly být pokáceny, dostali
zájemci komentář k jejich zdravotnímu stavu od Petra Jandy ze
společnosti Biologické projekty a
Ing. arch. Grűnerové jako zpracovatelů odborných dendrologických
posudků.
Zájemcům byly představeny kon-

krétní dřeviny navržené k pokácení
a u všech byl hodnocen zdravotní
stav včetně rizik, které dřeviny do
budoucna představují,“ uvedl František Budský, vedoucí odboru životního prostředí na Městském
úřadě v Lovosicích.
Odbor vydal souhlas ke kácení,
avšak Společnost ochránců životního prostředí Lubomíra Studničky
se proti tomuto rozhodnutí
odvolala. „V současné době očekáváme zamítnutí tohoto odvolání
od Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí.
Po nabytí právní moci Rozhodnutí
o povolení kácení bude možné
dřeviny pokácet,“ doplnil Budský.

Názor občana:

Zámecký park, náměstí nebo
centrální prostor?
Nejsem právě nejmladší, ba naopak. Za rok budu v Lovosicích
bydlet už 50 let a popravdě řečeno, až na výjimky, se mi výstavba
nikdy moc nelíbila. Za nejhezčí
oblast jsem vždy považovala zámek s přilehlým parkem, kde jsem
dříve občas seděla s kočárkem
s oběma vnuky. Nyní tam někdy
spočinu, když jdu z knihovny a
s nákupem. Nepamatuji se, že
bych někdy v parku při pěkném
počasí seděla sama. Pravdou je, že
teď se klid v parku zhoršil, protože

opravdu nemocná a odstraněna
bude právem. Některé z nich prý
neodpovídají druhovou skladbou,
do toho mluvit nemohu, nejsem
odborník. Ale vadí mi, že nově
vysazené stromy budou převážně,
snad až na nový vánoční strom,
listnáče. V zimě bude park působit
smutným dojmem – nyní jsou ty
sněhem pocukrované smrky, túje a
buxusy moc hezké a uklidňující.
Ale nejvíce nám vadila nová podoba parku. Nevím, proč musí být
v zámeckém parku tržnice. Stánky

(tuc)

Lovosičtí hasiči zasahují
(vybrané zásahy v období 1. – 25. 2. 2013)
 3. 2. v 19:15 byl vyhlášen poplach jednotkám požární ochrany JSDHO Chotiměř, Třebenice a
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice. Místem události byla Lovošská ulice v Lovosicích, kde došlo
k požáru zahradní chatky. V
době příjezdu jednotky PS Lovosice byl požárem zachvácen již
celý objekt. Hasičské jednotky se
soustředily na ochranu okolí a
postupnou likvidaci požáru.
 4. 2. v 5:15 byla nahlášena dopravní nehoda dvou osobních
automobilů v Lovosicích, křižovatka silnic č. I/15 a 24712 (směr
Lukavec). Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
 7. 2. v 16:28 byly povolány jednotky SDHO Třebenice a HZS PS
Lovosice k požáru neobydleného
statku v obci Vchynice. Příjezd
na místo události komplikovala
rozbahněná cesta, proto hasiči
museli na místo požáru dojít
pěšky. Průzkumem bylo zjištěno,
že se jednalo o vypalování kabelů a požár byl následně zlikvidován jednoduchými hasebními
prostředky.
 12. 2. ve 13:08 byla lovosická
jednotka povolána k dopravní
nehodě osobního automobilu u
okružní křižovatky před Lukavcem. Na místě byl v příkopu
osobní vůz na střeše, druhý
účastník nehody, nákladní automobil, stál na silnici. Zraněného
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řidiče z automobilu měla již v
péči záchranná služba.
 12. 2. ve 13:22 byla ohlášena
jednotkám HZS PS Litoměřice,
Lovosice a SDH Klapý dopravní
nehoda mezi obcemi Klapý a
Libochovice. Lovosická jednotka
na místo přejížděla od předcházející dopravní nehody. Po příjezdu na místo události zasahovala již Policie ČR a JSDHO Klapý. Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu, který
se nacházel mimo vozovku. Ve
vozidle byly dvě osoby, které po
nehodě samy opustily vozidlo.
 19. 2. v 5:32 byli lovosičtí hasiči
povoláni k dopravní nehodě
osobního automobilu na silnici
I/15 u Třebenic. Nikdo naštěstí
nebyl zraněn. Havarované vozidlo skončilo na střeše a unikal z
něj benzín a motorové oleje.
Hasiči označili místo zásahu
pomocí výstražných světel a
majáků, provedli protipožární
opatření a osvětlovali místo
zásahu.
 24. 2. v 11:16 byla povolána
jednotka HZS PS Lovosice na
technickou pomoc k odstranění
nebezpečného stavu způsobeného velkým množstvím sněhu na
střeše obecní budovy v Libochovicích. Jednotka na místě události provedla částečné odklizení
sněhu ze střechy.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík
komisař, velitel PS Lovosice

Foto: M. Hvorka

je to přímá trasa na poštu a do
banky. Ale přesto mě nový projekt
úpravy parku poněkud znepokojil.
A nebyla jsem sama.
Jeden z občanů vyvolal na prosincovém zastupitelstvu zimní
procházku parkem mezi stromy,
které mají být vykáceny. S důvody
odstranění většiny z nich nás seznámili 14. února pracovníci MěÚ
Ing. Naděžda Štětinová a ved. OŽP
Ing. František Budský, dendrolog
Petr Janda a pí. Anna Grünerová
(posudek a návrh realizace náhradní zeleně). Většina stromů je

se skutečně lépe hodí na malé
náměstíčko u DDM, rovněž nevím,
jak by se do parku vozilo zboží.
Také na oné procházce přítomní
probírali úlohu onoho „místa setkávání“, zda se tam bude sedět
nebo hrát. A hlavně si přáli nedopustit betonové lavičky. Účastníci
schůzky usoudili, že by bylo vhodné navrženou úpravu parku ještě
zvážit, dokud je čas, než dojde
k nevratné změně. Jde o nejhezčí
část města, i když byla vedle zámku postavena nepříliš vhodná hypermoderní budova. Eva Hozmanová
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O nezaměstnanosti v Lovosicích Informace o poplatkové povinnosti
Ústecký kraj je nezaměstnaností zasažen v rámci ČR nejvíce.
Místní region je na tom v rámci
kraje relativně dobře, ale existuje rozdíl mezi Lovosicemi a Litoměřicemi. A to ne zrovna malý.
Je to okolo 3 % a nasnadě je
otázka: Proč? Ptám se hlavně
proto, že v Litoměřicích není
kromě nemocnice žádný větší
zaměstnavatel.
V Lovosicích a těsném okolí je
významnějších firem skoro deset,
které zaměstnávají 100 – 600 lidí a
i více. Kromě historicky ukotvených
firem jako Lovochemie, Glanzstoff,
Deli a Lafarge cement jsou to kromě Preolu firmy asijských a amerických vlastníků, které začaly působit v Lovosicích v posledních 10
letech.
Lovosický dnešek oslovil některé
firmy, aby poskytly informaci, kolik
zaměstnanců s trvalým pobytem
v Lovosicích ve firmě pracuje a
kolik je to procent z celkového
počtu zaměstnanců (ke 31. 12.
2012). Zde jsou čísla: Lovochemie
221 (34,2 %), Preol 23 (19,0 %),
Deli 162 (35,5 %), Lafarge cement
23 (14,8 %), TRCZ 182 (22 %),
Ayoama 53 (25,7 %).
Tato čísla mohou evokovat otázku, zda nejsou nízká? A navíc proč
zejména asijští vlastníci dovážejí
zaměstnance z jiných regionů jako
Louny, Most, Ústí atd.?
Vyjádření
Jaroslava
Kunce,
vedoucího oddělení zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu
práce v Ústí n. L.
Dochází k poměrně paradoxní
situaci, kdy nezaměstnanost je
vyšší v Lovosicích, kde je poměrně
četné zastoupení velkých zaměstnavatelů, než v Litoměřicích, kde
podobní zaměstnavatelé nejsou.
Z pohledu běžných statistik neexistuje v podstatě žádná objektivní
příčina, proč tomu tak je. Jistě by si
to zasloužilo hlubší analýzu např. v

nějaké odborné práci.
Je potřeba zmínit, že když porovnáváme míry nezaměstnanosti,
samotný počet evidovaných uchazečů se v obou městech příliš neliší. O práci se tedy v obou městech
uchází přibližně stejný počet nezaměstnaných. Dokonce ani vzdělanostní skladba se nijak zásadně
neliší. I situace v počtu zdravotně
znevýhodněných osob je podobná.
Opravdu nelze nalézt žádnou zásadní odlišnost mezi oběma městy.
Příčin tedy může být vícero:
1) Jedná se prostě o shodu okolností, kdy si zaměstnavatelé
z řad uchazečů vybírají spíše
uchazeče z jiných lokalit než
přímo z Lovosic. Nejedná se o
situaci
až
tak
zvláštní.
S podobným vývojem se setkáváme i v jiných lokalitách. Při
současné značné převaze nabídky pracovní síly nad poptávkou
po ní si zaměstnavatelé mohou
vybírat dle libosti a bydliště zaměstnavatele jistě není tím nejdůležitějším kritériem.
2) Uchazeči v Litoměřicích se
chovají na trhu práce aktivněji
než ti v Lovosicích, protože
nabídka
zaměstnání
není
v Litoměřicích tak velká jako
v Lovosicích. Možná jsou díky
tomu uchazeči z Litoměřic zvyklí
za prací dojíždět.
3) Lovosice doplácejí na to, že
v minulosti zde velký počet obyvatel pracoval v chemickém
průmyslu. Nastává zde podobná
situace, jako v pánevních okresech v souvislosti s hornictvím.
Lidé, kteří byli dlouhou dobu jen
v jednom odvětví, mají omezenou využitelnost na trhu práce,
neboť se jejich dovednosti příliš
úzce specializovaly. Navíc bývá
problém, že dochází při přechodu do jiného odvětví ke značnému poklesu mezd a tito uchazeči
se tudíž do nového zaměstnání
příliš „neženou“.
(jv)

Program Minibiografu Lovosice
Pátek 8. 3. a sobota 9. 3. od 19:00 hodin
Expediční kamera – filmový festival
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké
přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Čtyřhodinové pásmo filmů a vstupů. Filmy pro festival EXPEDIČNÍ KAMERA čerpáme především od
našeho partnera – mateřského festivalu Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad
Metují (MHFF). V průběhu projekce naplánujeme
několik přestávek. V pátek a v sobotu bude program shodný.
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občanů za komunální odpad v roce 2013

Dle Obecně závazné vyhlášky č.
5/2012 (dále jen „OZV“) s platností
od 1. 1. 2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů oznamujeme, že:
poplatek činí 492,00 Kč
/osoba/rok 2013.
V současné době probíhá hromadné rozesílání poštovních poukázek do poštovních schránek
Vašich domovů a to svépomocí
zaměstnanců MěÚ Lovosice, příslušníky Městské policie a ve spolupráci se správci a zástupci vlastníků bytových jednotek, jejichž
prostřednictvím dochází k jejich postupnému předávání.
Splatnost poplatku je platná dle
OZV a tímto upozorňujeme, že
v případě nedodržení termínu
úhrady poplatku do 30. 9. 2013
bude tento poplatek navýšen
o 50 % a následně exekučně vymáhán.
Možnosti úhrady poplatku:
v hotovosti :
pokladna Městského úřadu
v Lovosicích
bankovním převodem:
KB Lovosice č. účtu
2034380207/0100
poštovní poukázkou:
Česká pošta, s.p.
Každý poplatník má od roku 2012
totožný variabilní symbol (VS),
kterým jsou platby propojovány
v systému programu PC, a proto
věnujte pozornost všem platbám,
zvláště identickému VS každé
fyzické osoby. V případě hromadných plateb za více osob je nutné
doložit seznam variabilních symbolů všech osob, kterých se platba
týká.
Město Lovosice má zájem od
roku 2014 ustoupit od složitého a
nákladného rozesílání poštovních
poukázek a výše uvedená poplatková povinnost již bude plně
v kompetenci občanů města Lovo-

Středa 13. 3. od 20:00 hodin
Oči pro Tibet, Útěk přes Himálaj
U příležitosti dalšího výročí krvavého potlačení
povstání tibetského lidu proti komunistickočínské okupaci jejich země uvedeme dva tematické snímky: Oči pro Tibet a Útěk přes Himálaj.

sice, dle údajů z registru obyvatel.
Na základě distribuce složenek
byla zjištěna spousta nedostatků,
ať už se to týká absence popisných
čísel budov, špatného stavu a
jmenovitého označení poštovních
schránek i zvonků a dalších problémů, na základě kterých nebylo
možno složenky doručit.
Proto apelujeme na své spoluobčany se žádostí, aby věnovali
pozornost všem obdrženým složenkám a pečlivě zkontrolovali
všechny údaje a jejich počty dle
svých rodinných příslušníků a
v případě jakýchkoliv nedostatků
toto neprodleně ohlásili na Městském úřadě Lovosice kanc. č. 233,
II. patro – Nekolová Simona, kde
rádi dáme vše do pořádku.
Jedná se o ohlašovací povinnost
poplatníků, kteří:
 mají v obci trvalý pobyt, ale na
této
adrese
se
nezdržují
(zejména v případě úředního
trvalého pobytu) – nahlášení
jiné doručovací adresy např.
pronájmu či ubytovacího zařízení či vyzvednutí složenek
nebo údajů k platbě na MěÚ
Lovosice
 mají dle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území ČR povolení k trvalému pobytu v obci –
povinnost
přihlásit
se
k místnímu poplatku osobně
na MěÚ Lovosice
 mají v obci nemovitost (byt
nebo rodinný dům), ve které
není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba – majitelé
nemovitostí mají povinnost
přihlásit se osobně k místnímu
poplatku a to ve výši odpovídající za jednu FO
 mají v obci ve vlastnictví stavbu,
určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FO – majitelé mají povinnost přihlásit se osobně
k místnímu poplatku a to ve
výši odpovídající za jednu FO

znatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli
Nemo vzpomíná na své tři životy, které možná
prožil se třemi různými ženami.

Středa 27. 3. od 20:00 hodin
Tenkrát na západě
Opuštěná železniční stanice, na které tři muži
Středa 20. 3. od 20:00 hodin
trpělivě čekají na příjezd vlaku, je legendárním
Pan Nikdo
prologem jednoho z nejslavnějších westernů v
V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a historii světové kinematografie.
Nemo Nobody 117letý muž, který je posledním Legendární
western uvedeme v rámci
smrtelníkem v době, kdy díky vědeckým po- Projektu 100.
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Servis
Představujeme odbory MěÚ:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Hlavní náplní odboru je:
 výkon přenesené působnosti v oblasti sociální práce: poskytování
odborné pomoci, realizace sociálního šetření, včetně depistáže
 koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činnosti sociální
práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území správního obvodu
 rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového
zabezpečení podle příslušných právních předpisů
 vystavení parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou a průkazů MHD
 ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochrana
oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho majetku, působení
směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečování náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo
dočasně vychováváno ve vlastní rodině a dalších úkolů vyplývajících
ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů
 výkon opatrovnictví nesvéprávných osob
 zajišťování prevence kriminality na místní úrovni
 zajišťování pečovatelské služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a provozu DPS
 evidence žadatelů o umístění v DPS
 zajišťování plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků
romské komunity a integrace příslušníků romské komunity do společnosti
 poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné
výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou
ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 zajišťování agendy zdravotnictví podle ustanovení § 13 zákona
167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o návykových látkách a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
správní řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, na úseku zdravotnictví (§ 29, § 30)
 poskytování základního sociálního poradenství ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 plnění úkolů obce při zajišťování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (Komunitní plánování sociálních služeb a služeb souvisejících v
Lovosicích)
 spolupráce se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými
zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými
organizacemi
 vyřizování přestupků ve správním řízení na svém úseku
Výkon činnosti zajišťují:
Bc. Eva Rudiková, vedoucí odboru (odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
tel. 416 571 200, e-mail: eva.rudikova@meulovo.cz
Sociální práce:
Vladimíra Černá, DiS., sociální pracovnice (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinná péče)
tel. 416 571 208, e-mail: vladimira.cerna@meulovo.cz
Vladimíra Fuxová, DiS., sociální pracovnice (Orgán sociálně-právní
ochrany dětí, kurátorka pro mládež)
tel. 416 571 210, e-mail: vladimira.fuxova@meulovo.cz
Bc. Lenka Lenertová, sociální pracovnice (Orgán sociálně-právní ochrany
dětí), tel. 416 571 207, e-mail: lenka.lenertova@meulovo.cz
Lenka Svašková, sociální pracovnice (Orgán sociálně-právní ochrany
dětí), tel. 416 571 209, e-mail: lenka.svaskova@meulovo.cz
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Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

11.

13.3. – 14.3.

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

12.

20.3. – 21.3.

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

13.

27.3. – 28.3.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

14.

3.4. – 4.4.

Upozornění:
Oznamujeme rozšíření úředních hodin Finančního úřadu mimo
Územní pracoviště v Libochovicích v měsíci březnu 2013:
v úterý 12. 3. 2013 a ve čtvrtek 21. 3. 2013
vždy od 13 do 17 hodin v prostorách
Informačního centra Městského úřadu Lovosice.
Referentky Územního pracoviště v Libochovicích budou přijímat
přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Děkujeme za farmářské trhy
Lovosice mají farmářské trhy od podzimu a je příjemné, že pokračují i
v těchto zimních měsících. Konečně zvítězil zdravý rozum a město si je
převzalo pod sebe, tedy převedlo jejich pořádání pod Kulturní středisko
Lovoš. O nabídku se osobně stará radní Jana Vernerová, v současnosti
byla nabídka rozšířena o kozí a ovčí sýry a o ryby a rybí výrobky.
K dispozici jsou masné výrobky, chléb a další pečivo, ovoce a zelenina,
med, koření a některé další potraviny. Děkujeme za trhy a vážíme si, že
vedení města začíná naslouchat přání občanů a nenechává organizaci
v cizích rukách. Kladně hodnotíme, že se prodává i odpoledne.
Za SPCCH Líba Žamberská

Dočkají se zahrady lovosických
školek unikátních úprav?
>>> Pokračování ze strany 1
Pokud bude projekt úspěšný,
novinky by nezískaly jen předškolní děti. Tematicky nově upravené

zahrady by mohly sloužit mateřským školám navzájem, ale také
školním dětem. I ty by sem měly, v
rámci výuky, zajištěn přístup. (tuc)

Iveta Seifertová, terénní sociální pracovnice, koordinátorka pečovatelské
služby (parkovací průkazy, průkazy MHD, pečovatelská služba)
tel. 416 571 202, e-mail: iveta.seifertova@meulovo.cz
Bc. Monika Šnajdrová, terénní sociální pracovnice
tel. 416 571 215, e-mail: monika.snajdrova@meulovo.cz
Kateřina Tichá, DiS., sociální kurátorka, terénní sociální pracovnice
(prevence kriminality) tel. 416 571 203, e-mail: katerina.ticha@meulovo.cz
Libuše Borníková, samostatný referent (sociální služby)
tel. 416 571 211, e-mail: libuse.bornikova@meulovo.cz
Pečovatelská služba: (Domy s pečovatelskou službou): tel. 416 532 747
 Ivana Černeková, pečovatelka
 Milena Fialová, pečovatelka
 Radka Hájková, pečovatelka (aktivizace volnočasových aktivit)
 Alena Hrdinková, pečovatelka
 Edith Kroupová, pečovatelka
 Lubica Křenčilová, pečovatelka
 Šárka Novotná, pečovatelka
 Michaela Taušová, pečovatelka
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Děti

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 7. února
2013 první letošní slavnostní přivítání nových občánků Lovosic
s jejich rodiči a příbuznými.
Z patnácti pozvaných novorozenců bylo šest kluků a devět holči-

ček. Občánky mezi nás přivítala
vedoucí odboru vnitřních věcí
MěÚ Jana Hejdová a matrikářka
Hana Beránková. Děti z mateřské
školky Sady pionýrů přivítaly nové
občánky svým vystoupením.
(Text a 3x foto: M. Hvorka)

Blíží se zápisy do mateřinek
Zápisy do mateřských škol se v Lovosicích uskuteční 27. a 28.
března, a to v době od 9 do 11:30 a od 12:30 do 14 hodin.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout
z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
V Lovosicích bude pravděpodobně do MŠ Resslova přijato 30 dětí,
do MŠ Sady pionýrů max. 32 dětí a do MŠ Terezínská max. 25 dětí.
Počty budou ještě upřesněny v závislosti na odkladech školní docházky.
Hlavní kritérium pro přijetí je dovršení 3 let dítěte k 1. 9. 2013. Pokud
bude méně dětí starších, lze přijmout i děti mladší 3 let, které jsou
samostatné v sebeobsluze (pokud ovšem matka pracuje).
Kapacita školek by zřejmě měla zájem rodičů uspokojit, volných míst
bude 85 – 90. U všech tří školek je velká zahrada, všechny poskytují
ozdravné pobyty a předplavecký výcvik. S dětmi se chodí na výlety a
navštěvují se kulturní akce v Lovosicích a okolí.

MŠ Resslova 974

Zleva: Daniel Záleský, Nela Hrnčířová, dvojčátka Kamil a Zdeněk Herákovi
a Lucie Slavíková

www.msukonicka.cz
Den otevřených dveří – Středa 20. 3. od 14:30 hodin
Kroužky: anglický jazyk – vyučuje lektorka, jako jediný je placený,
hudební přípravka – vyučují učitelé ZUŠ, hra na flétnu – učitelky MŠ,
logopedická náprava – učitelky MŠ a další dle zájmu dětí a možností
školy.

MŠ Sady pionýrů
mssady.webnode.cz
Den otevřených dveří – Středa 13. 3., s názvem Skotačení se zvířátky
Zájmové aktivity: pěvecký sbor Skřítci, výtvarná a pracovní dílna
Šikulkové, pohybový a taneční kroužek Klokánek a dramatický kroužek
Kašpárek, přípravná hudební výchova ve spolupráci se ZUŠ Lovosice
(Veselé pískání – zobcová flétna, Veselé drnkání – klávesy, Veselé brnkání – kytara). První setkání s angličtinou.

MŠ Terezínská 907

Zleva: Samuel Donát, Elena Homolová, Michael Jakubec, Kamila Šípovšová
a Marie Fuksová

www.msterezinskalovosice.cz
Dny otevřených dveří – 25. a 26. 3. dopoledne 8 – 10 hodin
a odpoledne 14 – 16 hod.
Kroužky a aktivity: výtvarné tvoření, logopedie, grafomotorika, Metoda
dobrého startu…, pro děti nadané přípravné hudební činnosti (flétna,
zpěv, housle, kytara, klávesy), základy anglického jazyka. Další nadstandardní činnost: Mateřské centrum každé úterý od 14 – 16 hodin, vydávání školního měsíčníku Žirafa, společné akce pro děti a rodiče.
Podané žádosti budou pečlivě posouzeny podle daných kritérií, s kterými jsou rodiče seznámeni při zápisu a která jsou zároveň uvedena na
webových stránkách školy. Pro přijetí do mateřských škol není brán
zřetel na pořadí, ve kterém rodiče s dítětem na zápis přijdou, ale rozhoduje počet bodů, které získají při posuzování podaných žádostí.
„Těšíme se na Vás,“ vzkazují budoucím žáčkům ze všech lovosických
mateřských škol.
(hz)

Lovosice uvolní další peníze do
sportu a sociálních služeb

Zleva: Abigail Eliášová, Richard Vojtechovský, Viktorie Vojířová, Emma Barthová
a Viktorie Kloučková
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>>> Pokračování ze strany 1
Druhým vypsaným grantem je
dotační program Sociální služby,
ve kterém je připraveno 400 tisíc
korun. V tomto případě se jedná o
podporu vzniku nových sociálních
služeb na území města, nebo o
rozvoj služeb stávajících. Případně

mohou být finančně podpořeny
volnočasové aktivity daných cílových skupin.
Zájemci mohou své projekty
odevzdat do 30. dubna. Veškeré
potřebné informace najdou na
internetových stránkách města
Lovosice.
(tuc)
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Sdružení

Svaz tělesně postižených má na Lovosicku 420 členů
V úterý 12. února se uskutečnila v Kulturním středisku Lovoš
výroční schůze Svazu tělesně
postižených (dále STP). Schůzi
zahájil předseda Václav Betka,
přivítal přítomné členy STP i
hosty. Poté byla minutou ticha
uctěna památka zesnulých členů.
Kulturní program připravily děti
z pěveckého sboru Skřítci MŠ
Sady pionýrů, které zazpívaly
pásmo veselých lidových písní.
Poté přednesl předseda zprávu o
činnosti STP v roce 2012. Třináctičlenný výbor zajišťoval ozdravné
pobyty, kulturní akce i jednodenní
výlety (zámek Seeberg a Cheb,
zámky Chýše a Loket, 2x nákupní
zájezd do Polska aj.) Jezdilo se také
na taneční zábavy do Dobroměřic.
Svaz též nabízí řadu služeb, například zajišťuje servis a zapůjčení
řady zdravotních pomůcek, a to
nejen v Lovosicích, ale i v DPS
v Litoměřicích, v DPS v Libochovicích a v Čížkovicích. Za tuto
činnost je nutno poděkovat předsedovi Betkovi a Jiřímu Ficíkovi,
kteří jezdí vlastním autem. Na
vstupenky do městského bazénu
přispívá organizace 10,- Kč.
Členové Svazu tělesně postižených se také zúčastňují jednání
koordinační skupiny Městského
úřadu Lovosice „Péče o seniory a

Senioři byli varováni
před zloději
Město Lovosice uspořádalo
pro seniory v domě s pečovatelskou službou preventivní
akci v rámci Programu prevence
kriminality na rok 2013.
Program byl zajištěn Divadlem
Ve Tři a svými radami přispěla i
lovosická městská policie, která
k této akci byla přizvána. Seniorům bylo atraktivním způsobem
připomenuto nebezpečí, které na
ně může číhat například v podobě
podvodných prodejců či kapesních zlodějů. Byly jim předány
rady, jak se v těchto situacích
zachovat a jak jim předcházet.
Nešlo o suchou přednášku, ale
došlo k vzájemné komunikaci
mezi divadelníky, městskou policií
a účastníky akce.
Senioři díky interaktivnímu způsobu akce přispěli i vlastními zážitky. Témata akce: Důvěřivost
k cizím osobám a Jak se naučit
říkat ne a umět odmítnou.
Kateřina Tichá
manažerka prevence kriminality
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zdravotně
postižené
občany
v Lovosicích“. Členem komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku je i člen výboru STP
František Kruml, který zde zastupuje zájmy zdravotně postižených a
starších občanů. Přečteny a schváleny byly pak rovněž Revizní a
Pokladní zprávy. Projednán a přijat
byl plán práce a rozpočet na rok
2013. Novou předsedkyní revizní
komise byla zvolena paní Jiřina
Kulhánková.
Předseda
Okresního
výboru
Svazu tělesně postižených Ing. Jiří
Charvát informoval přítomné, že

byl letos v únoru přijat nový Občanský zákoník, a proto se mění
paragrafy o sdružování (zákon
č. 83/1990 Sb.). Občanský zákoník
nabude účinnosti 1. 1. 2014. Ani
STP už nebude působit pod hlavičkou občanských sdružení, ale jako
spolek.
Setkání se zúčastnili také zástupci
vedení města, starostka Bc. Lenka
Lízlová a tajemník Ing. Jan Landa.
„Zdravotně postiženým a starším
občanům se snažíme vycházet
maximálně vstříc a zahrnovat jejich
potřeby do všech připravovaných
investičních akcí města. V tuto

chvíli se chystáme vybudovat výtahy v rámci revitalizace historického
sálu ve staré radnici, v Kulturním
středisku Lovoš a Pfannschmidtově
vile. Bezbariérový přístup je již
zbudován také ve zdravotním
středisku – v lékařském domě
v ulici Školní. Snažíme se zpřístupnit veřejné budovy této velmi
početné skupině občanů a rozšířit
jim tak možnost kulturně – společenského vyžití,“ uvedla starostka
Lízlová.
V diskuzi se řešilo rovněž parkování a daleký přístup od auta
na poštu – to ale město nemůže
ovlivnit. Další dotaz byl na rentgen
– v Lovosicích je rentgenová ambulance MEDIJEN a další rentgen
se ve městě zřizovat nebude.
„Pokud budete mít náměty na další
činnost pro zdravotně postižené,
navštivte nás na městském úřadu,“
pozvala přítomné starostka. „Mám
Den otevřených dveří každé první
pondělí v měsíci a místostarostka
Vladimíra Nováková každé druhé
pondělí,“ dodala.
Informace o činnosti Svazu postižených civilizačními chorobami
předala přítomným předsedkyně
Líba Žamberská. Závěrem schůze
přítomní schválili usnesení včetně
nového rozpočtu na rok 2013.
(hz, foto: hv)

Ptákem roku 2013 je břehule říční.

Loni hnízdila v areálu cementárny Lafarge
Česká společnost ornitologická
vyhlásila ptákem roku 2013 břehuli říční, našeho nejmenšího
zástupce čeledi vlaštovkovitých.
Břehule
je
v
současnosti
v podstatě závislá na lidské těžební činnosti – bez nadsázky se
dá říci, že bez těžby písku není
břehulí!
Dnes dokonce existují pískovny,
kde hnízdí několik stovek až tisíc
párů, v současnosti je
velikost hnízdní populace na českém území
odhadována na 15 – 30
tisíc párů. Ptáček měří
na délku 12 cm; hnízdí
v květnu – červenci.
Samec i samice jsou na
horní straně těla hnědí,
na spodní bílí. Charakteristickým znakem je
zemitě hnědý příčný
proužek na hrdle a
mělce vidlicovitě vykro-

jený ocas.
Generálním partnerem kampaně
Pták roku 2013 je společnost
Lafarge Cement, a.s. „V loňském
roce nám břehule hromadně osídlily stěnu energosádrovce, materiálu, který se přidává k surovině pro
výrobu cementu a je uskladněn na
volném prostranství v cementárně.
Desítky jedinců tam od jara do
podzimu tvořily milou společnost

našim zaměstnancům. Doufáme,
že se k nám z teplých krajin vrátí a
nejenom zaměstnance, ale i širokou veřejnost budeme moci pozvat, aby se na kolonii břehulí přišli
podívat,“ uvádí Ing. Jan Špaček,
ředitel pro ekologii společnosti
Lafarge Cement, a.s.
Další blízké lokality výskytu na
Lovosicku jsou Bohušovice nad
Ohří a Evaňská rokle (obec Evaň).
„Obecně se dá říct, že
břehule potřebují neustále narušované hlinité až písčité stěny, ve
kterých hnízdí, takže
jejich výskyt je koncentrován
především
v území narušeném
těžbou
štěrkopísku,“
doplňuje informace o
břehulích Ing. František
Budský, vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ v Lovosicích. (hz)
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Osobnost

Osobnosti města Lovosice

JUDr. Karel Tippmann – První starosta Lovosic (3. část)
Manželé Tippmannovi usilovali
i po skončení I. světové války o
český ráz lovosického okresu.
Život českých menšinářů dostal
vznikem republiky nový impuls,
byly zakládány nové české spolky, rozšiřovány české knihovny,
konaly se oslavy.
Významným předpokladem zastavení procesu dalšího odnárodňování byl rozvoj národního školství – v roce 1919 přibyla česká
měšťanka v Lovosicích. A Tippmannovi byli vždy na předním
místě. Byli zapojeni do Sokola i
Junáka (v roce 1928 byla Marie
Tippmannová jmenována do funkce okresní zpravodajky Junáka),
Národní
jednoty
severočeské
(Dr. Karel Tippmann byl předseda
odboru) a byli členy Československé národní demokracie, později
strany
Národního
sjednocení.
(Pozn. To byla nacionalisticky orientovaná politická strana působící
v době 1. republiky. Založena byla
27. října 1934 sloučením Československé národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty.) Marie
Tippmannová byla od r. 1926 poslankyní zemského zastupitelstva
nejprve za Československou ná-

Marie Tippmanová

rodní demokracii a potom za Národní sjednocení. Dr. Tippmann byl
předsedou místní organizace Národního sjednocení, naposledy byl
zvolen předsedou 29. ledna 1938.
Oba manželé se také ve 30. letech
pro českou otázku velmi angažovali. Při jejich příchodu do Lovosic
bylo v okrese 27 % přihlášených
Čechů, v roce 1930 již 49 %. Tippmannovi se zabývali rovněž spravedlivými požadavky lovosického
českého školství; ještě v roce 1937
se uvažovalo o přístavbě budovy

české školy a 19. prosince proběhla velká manifestace Čechů bez
rozdílu politického přesvědčení
v sále „U dráhy“, kterou svolala
Národní
jednota
severočeská,
schůzi řídil předseda NJČ Dr. Karel
Tippmann. Paní Marie se zasloužila
v zemském zastupitelstvu o zřízení
expozitury
okresního
úřadu
v Lovosicích od ledna 1938. Tippmannovi se účastnili všech českých
akcí, pro vánoční nadílky psala
paní Marie vánoční scénky. „Péče
této vzácné paní o děti našich hraničářů je všeobecně známá po celém kraji.“ (Citace ze soudobého
tisku, Podřipan 1937.) V době
ohrožení republiky v roce 1938
spolupracovali oba manželé se
Stráží Obrany Státu. To jim ale
přineslo pronásledování nacisty. (V
té době byly už jejich děti dospělé,
vystudovaly práva a bydlely mimo
Lovosice.)
JUDr. Tippmann (dále citace
z dopisu paní Marie) ...na přímý
pokyn Národní rady zůstal na svém
místě, aby byl nápomocen při plebiscitu; neopustil Lovosice, ale ve
shonu, který nastal, když byl plebiscit odvolán, nebylo mu to oznámeno. Zůstali jsme na místě do posled-

ní chvíle a utekli v noci (když už
přicházelo německé vojsko) do
Libochovic. Nevzali jsme s sebou
nic, kromě tří obrazů. V Lovosicích
jsme nechali kromě celého zařízení,
nábytku, šatů a prádla, prostě všeho, i knihovnu, vlastně náš jediný
skutečný majetek. Manžel ovládal
několik jazyků, v knihovně byly
knihy české, francouzské, ruské,
německé a anglické. Okupanti jich
odvezli, když otevřeli byt, dvě nákladní auta. Při útěku nesl manžel
v batohu na zádech nejmilejší knihy. Nevzal si s sebou ani zlaté hodinky, které mu otec věnoval, když
udělal doktorát.
V Libochovicích byli zaevidováni
jako utečenci 12. října 1938.
(hz)
Pokračování příště.
Prosba: Pokud někdo vlastní jakékoli materiály o rodině Tippmannových, hlavně fotografie, zapůjčete je
prosím k digitalizaci buď vydavateli
Lovosického dnešku Kulturnímu
středisku Lovoš, 8. května 13,
410 02 Lovosice nebo o. s. Muzeum
Lovosicka. Máme k dispozici jen
jednu fotografii JUDr. Tippmanna
v sokolském kroji.

Z historie Lovosic – Valdštejnové a povýšení vsi Lovosice na město
Roku 1574 tehdy zcela české
Lovosice získal Jan z Valdštejna,
když zaplatil za Haugolta ze
Šlejnic dluhy. Roku 1576 Jan
z Valdštejna zemřel, panství
spravovala po dobu nezletilosti
jeho synů, Adama a Karla, jeho
druhá
manželka
Magdalena
z Vartemberka.
Adam se narodil 8. 7. 1570.
Ke svému jménu si zvykl připojovat
přívlastek „mladší“, aby se odlišil
od stejnojmenného příbuzného.
Konvertoval sice ke katolictví, byl
však nábožensky vlažný. Ke dvoru
císaře Rudolfa II. přišel někdy před
rokem 1590. Dvorskou kariéru
zahájil Adam jako číšník císaře
Rudolfa II. v roce 1591 a v témže
roce pojal za choť Alžbětu Brtnickou. Z manželství vzešli tři synové
– Rudolf (vlastnil od roku 1629
panství
Třebíč),
Maxmilián
(zakladatel duchcovské větve rodu)
a Pertolt, který padl v bitvě u
Lützenu v roce 1632. Z dcer se
dožila dospělosti Polyxena, která
se stala manželkou Adama ml.
ze Šternberka.
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V roce 1596 se stal pan Adam
dvorním komořím císaře Rudolfa
II., v letech 1605 – 1608 maršálkem
kralovského dvora, 1608 – 1611
zastával úřad nejvyššího sudího a
1611 – 1619 úřad nejvyššího hofmistra Království českého. Po
žebříčku funkcí postupoval hlavně
pro
oprav dovou
loajalit u
k Habsburkům. Že měl k němu
Rudolf II. skutečnou důvěru i sympatie, je zřejmé i z rychlosti vyřízení
jeho žádosti povýšení vsi Lovosic
na město. Stalo se tak v roce 1600.
Dvorní komoří císaře Rudolfa II.
Adam z Valdštejna požádal
22. června 1600 o povýšení Lovosic
na město a jeho žádosti bylo již
4. července 1600 vyhověno – císař
Rudolf II. svým Majestátem potvrdil povýšení Lovosic na město s
právem používat městského znaku,
konání trhů, provozování řemesel a
živností a též právo pečetit zeleným voskem. Po dlouhých sporech
s Litoměřicemi Valdštejn u komorního soudu svá problematická
práva prosadil.
Podruhé se Adam oženil s o

30 let mladší Johankou Emilií ze
Žerotína, krásnou a bohatou šlechtičnou. Z manželství s druhou ženou vzešli synové Jan Viktorin a
Karel Ferdinand, jimž dal za poručnici matku, pro kterou musil vymoci dovolení královské, aby mohla
právní pořízení učinit a zápisy do
zemských desek klást, jako kdyby
byla katolička (zůstala věrnou
evangelickému náboženství). Obě
manželství byla šťastná, ač manželky nebyly katoličky.
Roku 1618 se stal císařským komořím. Za stavovského povstání se

stáhl z politické scény a žil
v ústraní v Budyšíně. Za svůj postoj
byl císařem Ferdinandem II. odměněn navrácením úřadu nejvyššího
hofmistra, který zastával až do
roku 1627. Poté byl až do své smrti
nejvyšším purkrabím. V roce 1631
obdržel řád Zlatého rouna. Adam
zemřel 24. srpna roku 1638. Po
smrti otcově rozdělil v listopadu
1638 nejstarší syn Rudolf statek
otcovský mezi bratry. Zámek Lovosický a 13 vsí, tvrze v Sulevicích a
Březině s vesnicemi a další panství
obdržel Karel Ferdinand, hrabě z
Valdštejna. V roce 1653, když se
stal komorníkem Jeho Milosti Císařské Ferdinanda III., ale panství
Lovosice a statek Sulevice nejprve
na 5 let pronajal a vzápětí, 3. srpna
1655, prodal Sylvii Kateřině hraběnce Černínové, rozené Caretto –
Millesimo.
Tehdy se přetrhla nit mezi rodem
Valdštejnů a městem Lovosice;
městský znak však bývalého
majitele Lovosic z doby, kdy se
staly městem, dodnes připomíná.
(hz)
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Výjezd projektové skupiny
gymnázia do Itálie
Po listopadovém pracovním
výjezdu do tureckého Istanbulu
intenzivně
pokračuje
mezinárodní
projekt
Comenius
(s přesným názvem: „From Baltic
Sea to Messina Strait and from
Gibraltar to Bosphor (Istanbul);
the events, people and artifacts
which contribute to the European Citizenship and culture“,
pracovně zkráceně jen: „Od Baltu po Bospor“), jehož je součástí
projektová skupina lovosického
gymnázia. Ta se zúčastnila workshopu v rámci pobytu ve
středoitalské partnerské škole ze
města Sora.
Šestičlenný tým GYMLOVO (za
účasti čtyř studentek vyššího gymnázia, doprovázejícího pedagoga a
školního koordinátora) zde usilovně pracoval na plnění dalších úkolů a zadání při tzv. „mobilitách“, a
to ve spolupráci s tureckou a právě

domácí italskou školou. Nechyběly
však ani poznávací výjezdy do
atraktivních míst jako jsou Řím či
Pompeje. Již v dubnu by se pak
zástupci všech tří zúčastněných
zemí přitom měli setkat a pracovat také na českém gymnáziu v
Lovosicích. „Je to zejména úžasná
lidská i studijní zkušenost pro
samotné účastnící se studenty i
některé naše zapojené pedagogy.
Navíc jde o velmi dobrou reklamu
pro školu, město i kraj,“ uvedl k
tomu ředitel gymnázia Marek
Bušek.
Gymnazistům z Lovosic, kteří na
projektu pracují v období 2012
až 2014, potvrdila účast vloni česká Národní agentura evropských projektů, přičemž škola získala zároveň i finanční grant ve
výši 20.000 € pro tuto mezinárodní
spolupráci.

MiniŽAFEST 2013 předčil očekávání
V novém Music baru Pod Palubou se konal zimní bratříček
festivalu ŽAFEST a nutno říci, že
se velice vydařil.
Téměř stovka dobře naladěných
lidí si přišla poslechnout kapely
Definitivní Ententýk z Litvínova a El
Gaučo z Prahy. Tyto dvě spřízněné
skupiny, které spolu na podzim
jely turné po Čechách, vytvořily
úžasnou atmosféru, jež k tomuto

festivalu neodmyslitelně patří.
Nezbývá než se těšit na srpen a
„velký“ ŽAFEST.
„Na léto již máme potvrzeny
téměř všechny kapely a musím
říci, že je na co se těšit. Sledujte
proto naše internetové stránky
www.zafest.cz, kde se brzy dozvíte
více,“ uvedla Blanka Russeová
za o.s. Békadilkoš, které festival
pořádá.
(O.s. Békadilkoš, foto: hv)

Text a foto: Gymnázium Lovosice

Netradiční výuka na ZŠ A. Baráka
V rámci výuky volitelného
předmětu – Společenskovědní
seminář proběhlo na ZŠ Antonína Baráka projektové vyučování
žáků 6. a 7. tříd. Žáci na téma
„Zdravý životní styl“ šli přednášet svým malým kolegům do
1. třídy.
Prvňáčky si velmi rychle rozebrali
do pracovních skupin a hned začali
pracovat. Obsah témat se zaměřil
na zdravou výživu, na to, co škodí

zdraví a co je zdraví prospěšné.
Tato týmová práce žáků 1. a 2.
stupně se velmi osvědčila při projektovém vyučování.
Je to kvalitní sociální prvek,
napomáhá potírat strach ze
starších žáků a rozvíjí pozitivní
pracovní
atmosféru.
Musíme
všechny žáky moc pochválit, neboť
pracovní skupiny splnily úkoly na
jedničku.
ZŠ Antonína Baráka Lovosice

Příští číslo Lovosického dneška
najdete ve svých schránkách
11. – 12. dubna
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Beseda s farářem Zbigniewem Czendlikem
V rámci geografických přednášek a besed se zajímavými lidmi
přivezl Dr. Líska 18. února do
Lovosic kněze Zbigniewa Czendlika, který už téměř dvě desítky
let vede farnost ve východočeském Lanškrouně.
Zbigniew Czendlik není tradičním
katolickým knězem; je oblečený
podle poslední módy, hovorný,
moudrý, vzdělaný, pohledný (pro
ženy přitažlivý), milý. Je vášnivým
sportovcem, rád lyžuje a hraje golf.
V mládí hrával i fotbal, ale lidem se
to příliš nelíbilo – důstojný pán
běhá v trenkách po hřišti. Farář
Czendlik má trojí občanství – polské, české a Valašského království
Bolka Polívky. I v Lovosicích si
posluchače okamžitě získal. Chce
„vyčerpat téma a ne posluchače,“
oznámil hned v úvodu besedy.
Přinášíme některé z otázek a
odpovědí, které byly v průběhu
besedy položeny.
Co Vás přivedlo k myšlence stát
se katolickým knězem?
Jsem kluk z vesnice (Zbigniew
Czendlik se narodil se 6. září 1964
v polské Branně). Den jsem trávil
ve škole, na poli, v kostele a na
fotbalovém hřišti. V kostele jsem

nevypomohl církvi tím, že by poslal
sem do práce nějakého svého
kněze. A protože arcibiskup Zimoń
dobře
věděl,
že
pocházím
z Těšínska, tak předpokládal, že
umím česky. V těch pohraničních
regionech, tam, kde jsem žil, jsme
sice byli sousedi, měli jsme k sobě
blízko, ale na Těšínsku existovaly
trošku předsudky vůči Čechům,
Češi je zase měli vůči Polákům;
česky jsem neuměl, ale naučil jsem
se. No a po roce mého působení
v Náchodě mi biskup Otčenášek
nabídl farnost Lanškroun. Sem
jsem přicestoval v roce 1993
a vystřídal jsem mého předchůdce
pátera Josefa Kacálka. A už jsem
tady 20 let.
ministroval, rodiče mě k víře vedli.
Moje rozhodnutí přirozeně ovlivnilo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, s kým jsem vyrůstal, jaké jsem
měl rodiče a učitele. A samozřejmě
mě ovlivňovaly i osobnosti kněží
kolem mě. Jsem cílevědomý člověk, a když už řeknu jednou ano,
dělám vše pro to, abych došel
k cíli. Nemám rád, když se profese
kněžství svaluje na jakési povolání
Bohem. Vždy to je o společném
rozhodnutí. Za sebe říkám, že Pán
Bůh mě honil, až mě dohonil, a já

V únoru byla v čajovně beseda o Kubě,
v březnu se představí Tibet
V sobotu 16. února se
v útulném prostředí Vinotéky a
čajovny v Lovosicích sešli milovníci cestopisných přednášek na
druhé besedě s lovosickým cestovatelem Jaroslavem Starým jr.
Mladý muž tentokrát vyprávěl o
svých dojmech z „Ostrova Svobody“ – Kuby.
Návštěvníci se dozvěděli nejen o
přírodních krásách ostrova, překrásných plážích a historických
památkách v Havaně, ale také o
dnešním životě obyčejných lidí,
koloritu hospůdek, městské dopravě a dvojí měně,
kubánském pesu
a konvertibilním
pesu. Poutníkovi
pomáhal
ještě
jeho
kamarád,
rovněž účastník
popisované
výpravy. Oba se
doplňovali a vykládali i veselé
historky z pobytu,
které vzbuzovaly
salvy smíchu. V
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dubnu představí mladý poutník
s další přednáškou Izrael. Určitě
Vás beseda na téma Izrael – země
zaslíbená zaujme.
V březnu proběhnou v tomto
podniku ještě dvě cestopisné
přednášky. V první (12. 3.) přiblíží
manželé Paloušovi Tibet. Ve druhé
(16. 3.) pak povypráví lovosický
dobrodruh Stanislav Vaněk společně se svým spolucestovatelem
Františkem Zimou o sjezdu lotyšské řeky Gauja, po které se plavili
300 kilometrů až do moře.

mu tedy řekl, že to zkusím.
V době, kdy jsem se rozhodoval
pro cestu faráře, byl papežem Jan
Pavel II. – Polák Karol Wojtyla.
Možná i to mělo vliv.
Jak jste se dostal do české farnosti v Lanškrouně?
V roce 1992 jsem od mého katovického
arcibiskupa
Damiana
Zimonia dostal nabídku, zda bych
to nezkusil v Česku. Královéhradecký biskup Karel Otčenášek se na
něj obrátil s prosbou, zda by nějak

O víře
S vírou je to jako s ledovou krou v
oceáně. Ta víra je stejně jako kra
schována pod hladinou a mým
úkolem je někdy tu víru dostat nad
hladinu. Někdy z té kry kouká jen
maličká špička a to podstatné se
skrývá v hloubce. A ta špička je to,
co my jako věřící dokážeme definovat a pojmenovat, co cítíme, co
prožíváme. Takže víra mezi lidmi je,
někdy je na povrchu, někdy je
skrytá.
(hz, foto: hv)

V Lovoši se konala první Taneční
zábava s „překvapením“
Svaz postižených civilizačními
chorobami pořádá už několik let
dvakrát ročně plesy. Pro velký
úspěch těchto setkání při hudbě
a tanci s kulturním programem
se SPCCH rozhodl pořádat každý
měsíc v Kulturním středisku
Lovoš zábavu s „překvapením“.
První ples ze seriálu se uskutečnil
v pátek 22. února. KS Lovoš společně se SPCCH připravily pro
občany zábavu s kulturní vložkou –
představily se libochovické mažo-

retky „REBELKY“. K zábavě i tanci
hrála kapela Jitky Dolejšové.
„Zábava se opravdu vydařila a
zájem o další je značný. Je pravda,
že někteří lidé, když mají jít cvičit,
tak se brání, ale tanec je pro ně to
pravé. Tak se nám daří zapojit do
setkávání stále víc lidí, což je pro
pohodu velmi dobré,“ má radost
z úspěchu akce předsedkyně
SPCCH Líba Žamberská. Další zábava s „překvapením“ se uskuteční
19. dubna.
(hz, foto: hv)

(hz, foto: hv)
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Znovuzrození Cyklo klubu v Lovosicích aneb
Bude lovosická cyklistika opět slavná?
Oddíl cyklistiky se zrodil v Lovosicích v roce 1956. Myšlenka
tehdy vznikla v hlavě Jaroslava
Harvánka, který se tomuto sportu věnoval od mládí. V Lovosicích byl založen oddíl, který v
60. a 70. letech vykazoval vynikající úspěchy, počínaje pořádáním domácích a mezinárodních
závodů.
Jezdila se kritéria, nominační
závod na Závod Míru mužů, Závod
olympijských nadějí. Lovosický
cyklista Jirka Kvapil bojoval na MS
v cyklokrosu, Jirka Konečný, vynikající vrchař, získal mistrovskou
třídu, Robert Kahoun, Luboš Wágner, Milan Tintěra a Bedřich Hloušek jako dorostenci vybojovali
druhé místo na mistrovství ČR v
časovce družstev. Dařilo se Láďovi
Čepkovi v 80. letech v reprezentačním dresu juniora ČR. To není pochopitelně vše. Pořádání cyklistických závodů pokračovalo v 90.
letech a po roce 2000 Lovosickým
kritériem, start a cíl v centru města, kde se sjížděli závodníci z celé
ČR. I lovosičtí zde měli své úspěchy.
Ještě v roce 2004 měl oddíl 15
členů a za Lovosice jezdil např.
Michal Volf, bývalý závodník Sparty. V dorosteneckých kategoriích
byli výborní také vnuci pana Harvánka, Jan Lisec a Lukáš Harvánek.
Postupně se ale počet členů snižo-

val a vypadalo to, že cyklistický
oddíl skončí v Lovosicích činnost.
„Toho bohdá nebude,“ řekli si
pamětníci. Našla se řada nadšenců,
kteří to nedopustili. V současnosti
má Cyklo klub už opět 27 členů ve
věkové struktuře mužů nad dvacet
let. „Přímo jsme navázali na cyklistický oddíl Sechezy a Lovochemie.
Potrpíme si na tradici,“ uvádí předseda výkonného výboru klubu Ing.
Jiří Ládiš. „Máme nové tradičně
modré dresy s logem od ak. malíře
Jiřího Novosada. Jsme rapsodie v
modrém. Budeme se ukazovat a
závodit ve věkových kategoriích
seniorů například na Králi Středohohoří a budeme i cyklistické závody pořádat,“ dodává Ládiš.
Cyklisté trénují kolektivně i individuálně. Stále. V létě v zimě. Někteří
mají najeto 5 – 10 tis. km za rok. V

přírodě nebo na silnici. V létě jezdí
lovosičtí cyklisté potrénovat i do
Itálie, když se jedou podívat na
Giro d´ Itália. Tam se jim hodí tréninky z našich kopcovitých a větrných terénů. Na kole platí zákon:
„Ať děláš, co děláš, je to do kopce
nebo proti větru,“ směje se předseda Ládiš.
Příkladem je lovosickým cyklistům
Jiří Kasal, který v lovosickém oddílu
s kolem na silnici začínal. Svoji
první aktivní činnost zakončil ve
vrcholovém sportovním středisku v
RH Plzeň. Posléze znovu začal
jezdit a dnes je v kategoriích nad
50 a 60 let 17násobným mistrem
ČR a druhý na světě. Počet vyhraných závodů se snad ani nedá
spočítat, stejně jako ceny a poháry.
Všichni mu přejí získat titul mistra
světa. (V LD jsme o něm psali na-

posledy v č. 3/2009, je asi na čase
připravit s ním rozhovor).
„Cyklistika je velká dřina. Ale
jezděte, jezděte pro radost.
Od mládí a jak jen to půjde do
pozdního věku. To je nejméně
evropský trend. Dávejte si a makejte na silnici, polních cestách, lesích,
horách, v cizině a zkuste i tu kariéru profíka. Bez osobního vkladu to
nejde, a když, tak blbě,“ radí i za
členy klubu Ládiš.
Členové klubu se znovu připravují
na různé závody v okolí, např. na
seriál Král Středohoří, závod
Za pěnivou důvou a další. Určitě
jim budeme držet palce, aby se
jim dařilo a aby se třeba v
Lovosicích opět uskutečnilo cyklistické kritérium za účasti české
špičky.
(hz, foto z archivu Cyklo klubu)

• Mazlik z Lovosic se chystá na mistrovství •
Jako již několik let zpět, bude i letos zahájeno Mistrovství ČR v truck trialu v Milovicích u Nymburka. Tento první závod sezony
se koná ve dnech 20. – 21. dubna 2013. A co
je vůbec truck trial?
Je to sport, který je o řidičském umění, o tom,
jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech
závodech se projíždí abnormálně těžký terén,
někdy i uměle vytvořený. Není to o tom pouze
zdolat prudký svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o
zemské přitažlivosti budou platit, nebo je posunete o něco dál. Otázku, zda se v sekci, kde je
plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně
projedete, si většinou závodníci pokládají až po
závodě. Zkrátka je to závod plný napětí, překvapení a hlavně adrenalinu.
Soutěž probíhá v sedmi kategoriích. Vozidla
sériová a sériovým blízká (5 kategorií) a proto-

typy (2 kategorie). Pokud se chcete dozvědět
víc, lze se podívat na stránky www.trucktrial.cz.
I v Lovosicích je jedna posádka, která se
trucktrialu věnuje. Neoficiálně si říkáme „Mazlik
team“. Celý náš tým má 18 členů, převážně dětí
a kamarádů posádky, neboť ta potřebuje mimo
závod vytvořit zázemí. Na závodech se spí ve
stanech, převáží se spousta různých věcí, ná-

hradních dílů potřebných na malé opravy přímo
na místě a i auto samotné se musí na závod
dopravit na podvalu… Zkrátka, každý má co
dělat.
Hlavními aktéry týmu jsou: naše vozidlo a
samotná posádka. Náš trucktrialový speciál je
Tatra 813 6x6 tahač, která dostala jméno Mazlik.
Posádku tvoří řidič Josef Lopata (z Lovosic) a
dva navigároři, Petr Chovanec (ze Sulejovic) a
Patrik Mišta (z Úštěka). Závody jezdí od června
2011 a v loňském roce obsadili 8. místo.
Po zoufalém hledání sponzorů se na
nás usmálo štěstí v podobě sponzorského
daru od Města Lovosice. Za to mu tímto velmi
děkujeme a náš Mazlik dostane, alespoň z části,
nové pneumatiky. Pokud Vás náš tým
trochu
zaujal, navštivte naše stránky
www.mazlikteam.estranky.cz nebo se rovnou
přijeďte podívat v dubnu do Milovic. Litovat
nebudete.
Irena Lopatová

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).
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Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
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Prodej náhradních dílů na motorová vozidla
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VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUnJí EčoM
čky
• 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

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

Pokud bez brýlí
nepřečtete text

na řádku označeném číslicí
0,80 a 1,00 ze vzdálenosti
0,20
40 cm, pak pravděpodobně
potřebujete brýle na čtení.
0,32

Přijďte, brýle Vám do druhého dne zhotovíme.

0,80

Pokud tyto řádky přečtete, gratulujeme. Vidíte-li je však ze vzdálenosti 10 cm...

1,00

...nebo menší, přijďte si nechat oči přeměřit. Je možné, že potřebujete brýle na dálku.

Přijďte k nám a nechte si
zkontrolovat svůj zrak.

Prodej slepiček
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: 16 – 18. týdnů cena 149 – 170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 9. března 2013
Lovosice – u Billy – v 14:30 hodin
...................................................................................................
Bližší info na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
...................................................................................................
NOVÁ SLUŽBA – výkup králičích kožek – cena 22 – 35 Kč/ks

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Březen 2013

Tento způsob připojení k
internetu je v současné době
technologickou špičkou.
Využijte rychlost našeho
připojení a surfujte bez
čekání a omezení.

WIFI MAX START

379 Kč

WIFI MAX PREMIUM

545 Kč

MINI*
379 Kč
PREMIUM + TV v PC + WiFi

545 Kč
* Platí jen pro držitele ZTP a důchodce

Digitální televize
Balíček MINI

139 Kč/měs.
Balíček STANDART

333 Kč/měs.

www.ltnet.cz • info@ltnet.cz
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 16:00

Kancelář: Osvoboditelů 1191 Kontakt: 606 767 259
Lovosice (nad GE Money Bank)
414 120 004

Balíček KOMPLET

869 Kč/měs.

Pod
Palu bo u
Program akcí
RESTAURACE • MUSIC BAR

www.podpa l u bou .cz
t e l.: 4 14 120 0 7 6

Březen 2013

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Březen 2013
Kulturní středisko Lovoš • RC Mozaika • Sportovní akce • Gambrinus klub Lovosice

Kulturní středisko Lovoš
Pátek 8. března
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU – MDŽ
večer s hudbou a tancem. Hraje orchestr
Kulturního střediska LOVOŠ
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Dárek pro ženy – vstup zdarma.
Pondělí 11. března – GEOGRAFICKÁ
PŘEDNÁŠKA – MUDR. MARTIN VEDRAL,
LÉKAŘ A PROFESIONÁLNÍ PRŮVODCE
Borneo – třetí největší ostrov světa. Nachází
se v jihovýchodní Asii mezi Indickým a
Tichým oceánem. Krajina je velmi pestrá, od
mangrovů, pobřežních i sladkovodních
bažin, s deštným pralesem se slonem,
nosorožcem, orangutanem, makakem a
četnými druhy motýlů. Nejvyšší hora Bornea
Gunung Kinabalu dosahuje nadmořské
výšky 4 095 m. Najdeme zde největší
jeskynní sál na světě – Sarawackou síň. Další
jeskyně jsou Clearwater Cave nebo Deer
Cave s více než třemi miliony netopýrů a se
stometrovou vrstvou guána.
Klubovna KS Lovoš, od 17:30 hodin,
vstupné 20 Kč.

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, www.rcmozaika.cz

8. BLEŠÍ TRH DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
(do velikosti 152), hraček, knih a potřeb
pro děti
4. 3. – 15. 3. 2013
V Rodinném centru Mozaika Lovosice
PŘÍJEM: pondělí 4. 3. – pátek 8. 3.
PRODEJ: od středy 6. 3.
VÝDEJ: čtvrtek 14. 3. – pátek 15. 3.
OTEVŘENO DENNĚ 9 – 12 h a 14 – 17 h
Přijímáme pouze čisté SEZÓNNÍ věci s vyznačenou
cenou. (max. 30ks/osobu). Termín výdeje je nutno
dodržet! Nevyzvednuté věci věnujeme charitě.

Pátek 28. března
ALEŠ BRYCHTA
PROJECT Tour ÚDOLÍ SVINÍ 2013
BLACK BULL - hard rock Praha
Od 20:00 hodin, vstupné v předprodeji: 200,- na místě 250,Předprodej: Gambrinus klub, Info centrum Lovosice

Sobota 30. března
Velikonoční turnaj v šipkách
ceny do 12 místa, od 10:00 hodin

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

Úterý 12. března – SWINGOVÝ KONCERT
BIG SIDE BIG BAND
„Když hvězdy září.“ Orchestr řídí: Mgr. Lenka
Vašátková.
Sál KS Lovoš, od 20 hodin, vstup 50 Kč.
Sobota 16. března – 3. REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA LOVOSICE
K tanci hraje: Funny Orchestra J. Kleina,
předtančení standardních a latinskoamerických tanců, DMC REVOLUTION
předvedou street dance a break dance,
hostem večera je MONIKA ABSOLONOVÁ.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 200 Kč.
Úterý 19. března – Zájezdové představení
do Krušnohorského divadla v Teplicích.
PRÁSKNI DO BOT
Komedie o hledání štěstí čtyř obkladačů
kachlíků, novinka Divadla Na Jezerce.
Režie Jan Hřebejk.
Hrají: Jan Hrušínský, Radek Holub, Martin
Sitta a Václav Liška.
Odjezd od KS Lovoš v 18:00 hodin, vstupenky
400 Kč včetně dopravy.

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Březen
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 16. 3. v 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Talent .M.A.T. Plzeň

Středa 20. března – AMELANCHA
Písničky s nádechem tajemna k zamyšlení i
jen tak k poslouchání. Koncert písničkářky s
altovým hlasem a magickou tvorbou na
pomezí šansonu až folku. Přijďte si
poslechnout písničky o kočovnících,
šamanech, vesmíru apod. Amelancha hraje
na kytaru, zpívá a jako multiinstrumentalista
spoluúčinkuje Petr Suchomel, který během
večera přednese několik ukázek z
pozůstalosti výjimečného písničkáře Milana
Kopernického, kterou lze označit za
mimořádný umělecký underground.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 50 Kč.
Neděle 24. března – TŘI PRASÁTKA
Pohádka pro děti v podání Sváťova
loutkového dividla.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 25. března – středa 27. března
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Ukázky kraslic, perníčků, ozdob aj. Inspirace
pro velikonoční výzdobu.
Sál KS Lovoš, vstup volný.
Pátek 29. března – ZÁVĚREČNÝ PLES
KURZU TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Večerem provází Karel Zima
Sál KS Lovoš, od 20 hodin, vstupné 100 Kč.

FK LOVOCHEMIE Lovosice
Termíny domácích
fotbalových utkání
Březen

2. liga muži
• Neděle 17. 3. v 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – TJ Sokol Libčice n. V.

Muži A tým – Česká divize B
Sobota 16. 3. v 14:30 h Motorlet
Sobota 30. 3. v 14:30 h Libiš

1. liga staršího dorostu
• Neděle 17. 3. ve 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha

Muži B tým – II. třída
Neděle 24. 3. v 15:00 h Libochovice

1. liga mladšího dorostu
• Neděle 17. 3. ve 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha
Regionální kvalifikace na mistrovství ČR
mladší žačky
• Neděle 10. 3. od 8:00 do 16:00

Starší dorost – Krajský přebor
Sobota 23. 3. v 11:30 h Neštěmice
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota 23. 3. v 13:45 h Neštěmice
Starší žáci – I. A třída krajské soutěže
Neděle 31. 3. v 10:30 h Vaňov

