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Radnice zakročila u nepovolené
demolice bývalé „olejny“
Lovosická radnice zakročila v
případu rozsáhlé demolice průmyslového objektu v centru
města. Firma, která ji provádí,
prý řádně nepožádala o povolení
a město žádné nevydalo. Radnice ji proto vyzvala k okamžitému
zastavení prací.
Na případ upozornil obyvatel
Lovosic, který natočil videozáznam
z projíždějícího vlaku při cestě do
Lovosic. Právě ze železniční trati je
nejlépe vidět, jak bývalý průmyslový areál doslova mizí před očima.
Záběry byly prvním impulsem pro

Do mateřinek nastoupí
v září 72 dětí
Koncem března proběhly v
Lovosicích zápisy do mateřských
škol. Stejně jako v jiných
městech České republiky všechny děti v Lovosicích zapsány být
nemohly.
V zemi funguje 5 011 mateřinek, v
Lovosicích tři – v Resslově ulici, v
Sadech pionýrů a v Terezínské ulici.
V 90. letech bývalo v Lovosicích
sedm mateřských škol a jeslí, ale
jen málokterá matka po tříleté
mateřské dovolené byla s dítětem
doma. Letos bylo nově pro školní
rok 2013/2014 přijato do lovosických školek 72 dětí (MŠ Terezínská
– 24 dětí, MŠ Resslova – 22 dětí a
MŠ Sady pionýrů – přijato 26 dětí).
„Většinou nebudou přijaty děti
mladší tří let, s matkou na mateřské dovolené nebo matkou nezaměstnanou,“ informovala Alena
Zelenková z ekonomického odboru. „Důvodem je také, že dítě nemá
trvalý pobyt v Lovosicích,“ dodala.
Volná místa jsou zatím v mateřské
škole ve Vchynicích.
(hz)
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radnici, aby prověřila, co se v areálu ve skutečnosti děje.
„My s firmou, která v areálu působí, jednáme v podstatě už půl
roku. Informace o tom, že by tam

probíhaly bourací práce v takové
míře, jsme ale nedostali,“ vysvětlila
situaci starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
>>> Pokračování na straně 2

Stěhování rudoarmějce se blíží
Přímo v centru města se na
začátku června odehraje unikátní přesun sochy rudoarmějce.
Ta
změní
své
stanoviště
v souvislosti s plánovanou revitalizací lovosického náměstí.
„Socha je součástí naší historie.
K parku patří už několik desítek let
a bude tomu tak i nadále. Vzhledem ke změnám, které se teď na
náměstí budou odehrávat, se posune na klidnější, ale stejně důstojné místo,“ vysvětluje místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková.
Socha je v současné době přímo
v centru provizorního parku.
Jenomže právě zde vyroste zcela
nová pěší zóna. Přemístit několika-

tunový kolos přitom nebude jednoduché. Přesun má zajistit odborná firma, tak aby socha nebyla při
manipulaci poškozena.
„Podmínka odbornosti firmy,
která bude sochu přemisťovat,
byla zakomponována do výběrového řízení na 1. etapu revitalizace
centrálního prostoru. Přesun tedy
nebude nebezpečný, spíš divácky
atraktivní,“ dodává Nováková.
Sochu vojáka odborníci přemístí
o zhruba 35 metrů. Podle plánů to
bude pomocí jeřábu. Obyvatelé
Lovosic speciální přesun jistě zaregistrují a to i proto, že bude při
manipulaci lokalita dočasně uzavřena.
(tuc)

Fotostrana
Čarodějnice a oslava
1. máje ve městě
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v sobotu 27. dubna
jsme na Turistickém
pochodu „Jarní putování okolím Lovoše“
přivítali plný autobus
návštěvníků z partnerského města
Coswig. Jde o další prohloubení
naší spolupráce, kdy přibývá vzájemných setkání nejen na úrovni
představitelů města, ale především
občanů obou měst. I přes nepříliš
vlídné počasí se občanům Coswigu
prostředí Českého středohoří líbilo.
Velmi děkuji také organizátorům
pochodu – Klubu český turistů
Lovosice. Tato akce má dlouholetou tradici a pomáhá propagovat
Lovosice v rámci cestovního ruchu.
Z Operačního programu Životní
prostředí se nám podařilo získat
dotaci na vybudování sběrného
dvora v prostorách městských
technických služeb. Občané tak
budou mít možnost odkládat
separované složky odpadu, objemný odpad, elektroodpad a nebezpečné složky odpadu. Kromě
rozšíření těchto služeb pro občany
se díky dotaci zvelebí samotný
prostor technických služeb, který je
v neutěšeném stavu.
Město Lovosice právě připravuje
3. Komunitní plán péče. Cílem je
zmapovat poptávku po sociálních
službách ze strany občanů a připravit zavedení nových služeb,
nebo rozšíření služeb stávajících.
Přílohou tohoto vydání Lovosického dneška je i dotazník, kterým
mapujeme potřeby našich obyvatel, tedy Vás všech. Věnujte mu
prosím chvilku a pomozte nám
zjistit, které služby považujete za
důležité a které Vám v Lovosicích
chybí.
Přeji všem brzké jarní slunce!
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi byl slavnostně otevřen
V zrekonstruované vilce byl
4. dubna slavnostně otevřen
Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi. Tuto novou sociální
službu provozuje Farní charita
Lovosice ve spolupráci s Oblastní charitou Most.
Slavnostnímu otevření byli přítomni hosté z Krajského úřadu
Ústeckého kraje, z partnerské
organizace Oblastní charity Most,

přivítal a poté domu a službě požehnal otec Davídek. Hosté si pak
prohlédli dům a jeho vybavení a
zařízení; kromě pokojů je na každém patře kuchyňka a sociální
zařízení. Přítomnost dětí naznačovaly i četné hračky na oknech.
Kulturní program zajistili tanečníci
souboru Lačho Amicus; na klávesy
hrál Tomáš Lendel.
Azylový dům pro ženy a matky s

• Město bude přehlednější •
Lovosická radnice chystá vznik
orientačního informačního systému. V ulicích se objeví nové
červenobílé cedulky, které budou navigovat do jednotlivých
ulic. Doplněn bude stávající
městský informační systém tak,
aby v Lovosicích nikdo nebloudil.
„Je to významné z hlediska turistického ruchu, protože se návštěvníkům ulehčí orientace po městě.
Důležité je to ale také pro rychlý
pohyb integrovaných složek –
záchranářů, policistů a hasičů,“
vysvětluje starostka Lovosic Lenka

Lízlová.
Takto nově budou označeny
všechny
ulice
ve
městě.
„Provedena byla studie, kde přesně by měly být značky umístěny.
Návrhy schválil dopravní inspektorát a také Rada města,“ upřesňuje
Martin Dlouhý, vedoucí odboru
regionálního rozvoje a správy
města v Lovosicích.
Značky zhotoví firma, se kterou
město dlouhodobě v oblasti dopravního značení spolupracuje.
Orientační informační systém se
v ulicích Lovosic objeví nejpozději
do konce června.
(tuc)

Lovosice budou mít sběrný dvůr,
90 % nákladů pokryje dotace

zástupci partnerských organizací a
pracovníci azylových domů z ústeckého regionu a vedení města
Lovosice – starostka Bc. Lenka
Lízlová, místostarostka Vladimíra
Nováková a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Eva
Rudiková. Mons. Jana Baxanta,
biskupa litoměřického, který byl
pracovně zaneprázdněn, zastoupil
vikář R.D. Mgr. Martin Davídek.
Všechny přítomné dámy byly přivítány květinou.
Ředitel Farní charity Lovosice
Roman Striženec přítomné krátce

dětmi poskytuje sociální službu na
základě veřejné zakázky Ústeckého
kraje od 1. března 2013. Má kapacitu 8 lůžek pro ženy a 2 ubytovací
jednotky pro matky s maximálně
6 dětmi.
„V současné době je zde poskytována služba dvěma matkám s
pěti dětmi a jedné bezdětné klientce,“ uvádí ředitel Farní charity
Lovosice Roman Striženec. Vedoucí domu a současně vedoucí
služby a sociální pracovnicí je
Bc. Jana Tregnerová.
(hz, foto: archiv FCH)

Radnice zakročila u nepovolené
demolice bývalé „olejny“
>>> Dokončení ze strany 1
O takto rozsáhlé demolici přitom
nevěděl ani stavební odbor, ani
odbor životního prostředí. Areál
bývalých tukových závodů je navíc
uprostřed města, hned naproti
gymnáziu. Proti jsou proto nejenom lovosičtí radní, ale také místní
lidé. „V tuto chvíli byla firmě dodána výzva, aby zastavili veškeré
bourací práce. Ze strany stavebního odboru totiž nebylo k probíha-

jícím aktivitám firmy vydáno žádné
povolení. Pokud by v tom pokračovali, vystavují se pokutám v
řádech několika set tisíc korun,“
dodala starostka.
Celou záležitost přitom prošetří
také inspekce životního prostředí,
kterou již město informovalo.
Hrozí totiž, že by v bývalé továrně
mohly být materiály, které vyžadují
speciální zacházení s ohledem na
životní prostředí.
(tuc)

Příští číslo Lovosického dneška
najdete ve svých schránkách 6. - 7. června
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V Lovosicích doteď nebyl žádný
sběrný dvůr. Lidé se proto odpadu zbavovali různě. Nejčastěji
ho nechávali u popelnic, nebo
hledali po městě kontejnery
speciálně určené pro velký odpad.
Se sběrným dvorem se situace
změní. A podle lovosické radnice
bude nové řešení nejenom estetičtější, ale také ekonomicky výhodnější. „Dosud jsme po městě rozváželi každý týden pět velkoobjemových kontejnerů. Pracovníci
technických služeb navíc každý

den sbírali kolem popelnic odpad,
který tam lidé vyhodili. Sběrný
dvůr bude v tomto směru jednoznačně lepší,“ vysvětluje místostarostka Vladimíra Nováková.
Centrální místo pro sběr odpadu
vznikne v areálu technických služeb. Prostor bude stavebně upraven. Pořízeny budou velkokapacitní nádoby, vznikne speciální místo
i pro sběr nebezpečného odpadu.
Celkové náklady na vznik sběrného
dvoru vyjdou zhruba na 3 miliony
korun. 90% nákladů pokryje získaná dotace.
(tuc)

Stížnosti, podněty, petice… v roce 2012
Stížností dáváme najevo svou
nespokojenost s určitým stavem
věcí nebo proběhnutými událostmi. Pro vyřizování stížností
v Lovosicích platí v současnosti
Vnitřní předpis pro evidenci a
vyřizování petic a stížností.
Stížnost je možno podat u Martiny Tendlerové, referentky odboru
vnitřních věcí Městského úřadu
Lovosice, která vede Centrální
evidenci stížností (podání lze učinit

nické. Lhůta pro vyřízení činí zpravidla 30 dní, ve složitějších
a odůvodněných případech lze
podání vyřídit do 60 dnů. Zaevidované
stížnosti
se
postupují
k vyřízení kompetentnímu odboru.
V roce 2012 bylo oprávněných
stížností 5 a částečně oprávněné 2.
Stížnosti se týkají různých oblastí,
například komunikací, dopravy
apod. Letos byly zatím podány
stížnosti 4 (do 15. března).

Jak jsme si v posledních letech stěžovali, ukazuje tabulka:
2008

2009

2010

2011

2012

24

19

16

22

25

písemně, ústně do protokolu nebo
v elektronické podobě na adresu:
martina.tendlerova@meulovo.cz).
Podání lze učinit rovněž na podatelně MěÚ nebo zaslat poštou.
Stížnosti mohou podávat osoby
starší 18 let, a to ve věcech, které
spadají do oblasti samostatné či
přenesené působnosti obce. Rovněž si mohou stěžovat osoby práv-

Za určitý druh stížnosti či
podnětu
můžeme
považovat
také petice, jejichž náležitosti
a způsob vyřízení stanoví zákon
o právu petičním č. 85/1990
v platném znění. Petice byla
v roce 2012 podána jen jedna, a
to Nesouhlas s navrženým kácením vzrostlé zeleně v parku
ulici Osvoboditelů.
(hz)
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Téma

Na revitalizaci skládky Travčice půjde 46 milionů
Lovosická
radnice
uspěla
s žádostí o dotaci na revitalizaci
skládky. Z Operačního programu
životní prostředí získá 46 milionů
korun. Bez finanční pomoci by
přitom nebyla schopna tak náročnou investici realizovat.
„Získání tak velké dotační pomoci
je velice významné, bez ní bychom

nebyli schopni tuto investici financovat. Skládku je přitom potřeba
zajistit, protože tam po ekologické
stránce není vše v pořádku,“ říká
lovosická starostka Lenka Lízlová.
Skládka v Travčicích je dlouhodobým problémem, který jsou lovosičtí
nuceni řešit. Skládka totiž byla
v minulosti převedena do majetku

města. Včetně ekologických rizik.
„V roce 2011 byla provedena riziková analýza. Ta prokázala, že je
skládku nutné ekologicky zajistit tak,
aby nedocházelo k průsakům podzemní vody. Ta byla v minulosti
kontaminována chemikáliemi,“ vysvětluje vedoucí odboru životního
prostředí v Lovosicích František

Budský.
Skládka v Travčicích má dlouhou
historii. Oficiálně bylo ukládání odpadu ukončeno v roce 1996, jenomže i po tomto datu se na ní
objevoval další odpad. Navíc i takový, který by na běžné skládce tuhého komunálního odpadu neměl co
dělat.
(tuc)

Nejen o hospodaření s odpadem v roce 2012
Odpad vznikající z jakékoliv
lidské činnosti je problémem
moderní civilizace a tedy životního prostředí. Žádoucí je, aby byl
zpětně využitelný. Jak se město
s touto problematikou vloni
vyrovnalo? K tomu se vyjadřuje
odbor životního prostředí.

Celkový počet vyprodukovaného odpadu
v Lovosicích v letech 2009 až 2012

Kolik tun odpadu bylo ve městě
„vyprodukováno“ v loňském
roce?
Na území města Lovosice to bylo
2 804 tun komunálních odpadů a
909,4 tun vytříděných odpadů
(papír, sklo, plasty). Celkem to tedy
činí 3 713,4 tun odpadů.
Kolik % z toho činí nejvíce problematický směsný komunální
odpad a jaký je vůbec trend?
Z celkového množství odpadu
činil v loňském roce komunální
odpad 75,51 %. Z tabulky je patrné, jaké množství odpadu je celkově produkováno a jakou část
z toho činí komunální odpad, resp.
vytříděné složky odpadu. Patrné je,
že množství odpadu začalo pozvolně klesat, množství vytříděného odpadu naopak vzrůstá, a to
hlavně díky množství vytříděných
plastů.
S papírem je to problematické
především z toho důvodu, že sběrné suroviny za tuto komoditu platí
a někteří občané vybírají papír
z kontejnerů a odnáší ho do sběren. Zde musím podotknout, že
město získává za tzv. zpětný odběr
(tzn. vytříděné odpady) finanční
částku, kde je zohledněn počet
tříděných komodit i celkové
vytříděné množství, a vzhledem
k chybějícímu množství papíru
bude pro město celý systém nakládání s odpady nákladnější.
Město Lovosice je jedním z mála,
které nepřistoupilo k navýšení
částky pro obyvatele za komunální
odpad a bude záležet především
na občanech samotných, zda tato
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částka naroste nebo ne. Každý
vytříděný kilogram odpadu může
znamenat nižší náklady města na
odpadové hospodářství a tím i
nižší náklady pro obyvatele.
Výše uvedený graf je částečně
zkreslen tím, že nezohledňuje počet
obyvatel
trvale
žijících
v Lovosicích. Graf níže ukazuje

skutečné celkové množství odpadu
produkované jedním občanem
v jednom kalendářním roce.
Samostatným problémem je
nebezpečný odpad. Co je jeho
hlavní složkou? Jakým způsobem je likvidován?
Nebezpečný odpad představuje

v rámci ČR přibližně 30 až 40 tis.
tun, což je cca 1 %, které zůstává
nevytříděno v komunálním odpadu. Jedná se především o čistící a
prací prostředky a jejich obaly,
prostředky automobilového průmyslu, jako jsou motorové oleje,
nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny a jejich obaly, zahradnické potřeby – insekticidy, herbicidy, fungicidy, mořidla, dále pak lepidla,
tmely, ředidla, rozpouštědla, ale i
chladničky, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky a monitory.
V Lovosicích lze nebezpečné
odpady 2x ročně předat oprávněným osobám v rámci sběru nebezpečných odpadů, dále pak je lze
umístit na specializovaných místech, jako jsou zpětné odběry
v některých prodejnách, popř.
v červených kontejnerech na drobný elektroodpad.
Jaké jsou zkušenosti skoro po
dvou letech se sběrem elektroodpadu?
Město spolupracuje se společností ASEKOL, která se zabývá
sběrem a využitím drobných elektrospotřebičů. Na ně jsou po městě rozmístěny červené kontejnery,
které se pravidelně vyvážejí. Začíná
se projevovat, že lidé mají nejen
zájem, ale i informace o možnostech odstranění elektroodpadu a ty
také využívají.
Dochází tak nejen ke snížení nákladů města na odpadové hospodářství, ale i k odstranění těchto
nebezpečných složek z komunálního odpadu. Ty pak nekončí na
skládkách, ale jsou dále využívány
a recyklovány.
Připravuje město v problematice odpadů v budoucnu pro obyvatele nějakou novinku?
Městu byla přiznána dotace na
výstavbu sběrného dvora. To je
významný mezník v odpadovém
hospodářství města.
(jv)
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Rozhovor

Dva roky ředitelkou největší ZŠ v Lovosicích
Základní škola Lovosice, Sady pionýrů
355/2 je plně organizovanou školou. Na
1. stupni školy (1. – 5. ročník) je obvykle po
dvou paralelních třídách, na 2. stupni
(6. – 9. ročník) zpravidla po třech paralelních
třídách s průměrným počtem žáků 520 – 540.
Spolu s ostatními školami je umístěna u parku, téměř v centru města. Od 1. srpna 2011
se po výběrovém řízení stala její ředitelkou
Mgr. Jarmila Višňovcová, která nám školu
i sebe nyní představuje.
Studium na Pedagogické fakultě UK v Praze
jsem ukončila v roce 1980. To znamená, že ve
školství pracuji již 33 let. Pedagogickou praxi
jsem zahájila v okrese Mělník. Po 20 letech jsem
přešla na ZŠ v Lovosicích. Mám vystudované
obory tělesná výchova a přírodopis. Sportu se
věnuji celý život. Mezi mé nejoblíbenější sportovní činnosti patří cykloturistika, lyžování, aerobik a turistika. Bydlím mimo Lovosice. Do školy
každý den dojíždím.
Prosím popište krátce charakteristiku školy,
její klady a potřeby do budoucna
Ve škole vyučuje průměrně 33 učitelů a
3 vychovatelky, které mají pedagogickou i odbornou způsobilost k výchovné a vzdělávací
činnosti na základní škole. Ve škole pracují dva
výchovní poradci (jeden poradce pro volbu
povolání, druhý jako speciální pedagog pro
žáky s poruchami učení), metodik prevence
sociálně patologických jevů, školní psycholog.
Ve funkci ředitelky ZŠ Sady pionýrů jsem druhým rokem. Během loňských prázdnin proběhla
na budově školy výměna oken, nově jsme vymalovali prostory školní družiny. Pýchou naší
školy je zrekonstruovaný sál v druhém patře
budovy. Do budoucna bychom ve škole potřebovali opravit fasádu školy, vyměnit podlahy
v učebnách, upravit školní dvůr a vybudovat a
vybavit šatny.
Přibližte nám prosím Školní vzdělávací program Vaší školy
Název ŠVP Škola pro život – škola pro tebe
vychází z pomoci, ze stejného přístupu a péče,
kterou škola poskytuje všem žákům, jak nadaným, tak průměrným i těm žákům, kterým učení
moc nejde, aby je co nejlépe vybavila takovými
dovednostmi a schopnostmi, jež jim usnadní co
nejlépe zvládat běžné životní situace a co nejlépe obstát v praktickém životě.
Navazujeme na dobré tradice naší školy, na
velmi slušnou pověst, kultivované prostředí
školy, celkem stabilní kolektiv učitelů, dobře
fungující školní družinu, pestrou zájmovou činnost… Nabízíme atraktivní projekty, poskytujeme příležitosti nadaným dětem a zapojujeme i
rodiče do akcí školy. Škola se výrazně neprofiluje, ale má některá specifika, na která klade
zvláštní důraz:
 výuka cizích jazyků,
 práce s výpočetní a komunikační technikou,
 sport.
Vybavujeme žáky takovými znalostmi a doved-
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jazykové zájezdy. Tradicí se staly prodejní výstavy, které pořádáme v rámci Adopce na dálku.
Získané peníze poskytujeme na vzdělání indické
dívky Nehy Banu. Jiné mezinárodní aktivity
nevykazujeme. Velkou tradici má zájmové vzdělávání, především činnost školní družiny. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení
zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí,
které má přispět k odstranění únavy z předchozí
školní činnosti. Činnost školní družiny je určena
přednostně pro žáky 1. stupně a zájmové vzdělávání organizuje především pro ty, kteří jsou
přihlášeni k pravidelné docházce. Kromě družiny zajišťuji zájmové vzdělávání zájmové kroužky
turistický, zdravotní, florbalový, šachový, taneční, výtvarný, přírodovědný, fotbalový a sportovní.

nostmi, které jim pomohou dobře se uplatnit
v životě; tzn. méně encyklopedických poznatků
a více činnostního učení se zaměřením na praxi.
Škola má žáky motivovat a podporovat
k aktivnímu učení, má je vybavit kompetencemi,
které jsou nezbytné pro život v Evropě
v 21. století a budou tedy důležité pro jejich
celý život. Během veškerých vzdělávacích aktivit
je v dětech podporován pocit bezpečí, možnost
pozitivního prožitku, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost
sebehodnocení.
Cílem školy je zajistit kvalitní vzdělávání všech
dětí se zřetelem k jejich individuálním schopnostem, usilovat o to, aby škola měla pro žáky
smysl a osobní význam, aby byla podnětným
prostředím a přitažlivým prostředkem k získávání a prohlubování znalostí a dovedností každého jednotlivce, aby pomáhala plně rozvíjet
jeho talent. Škola učí žáky samostatně přemýšlet, vede žáky k vzájemné toleranci a úctě, ke
slušnému chování vůbec, k rozvoji komunikačních dovedností, ke spolupráci, k poznání, které
je nutně povede k celoživotnímu vzdělávání,
podporuje fyzické i duševní zdraví žáků.

Co považujete za významné úspěchy v době
Vašeho působení?
Výrazným úspěchem je dokončení projektu EU
peníze školám. Na základě tohoto projektu jsme
získali peníze na vybavení školy ICT technikou.
Dále rekonstrukce sálu v druhém patře budovy,
kde pořádáme hudební a divadelní vystoupení.
Za velký úspěch považuji konání vánočního
jarmarku se všemi doprovodnými akcemi jako
zpívání na schodech, zpívání v kostele, prodejní
výstava. Úspěšně jsme zvládli dva lyžařské zájezdy – jeden pro žáky 7. – 9. tříd a druhý pro
žáky 1. stupně. Kladně hodnotíme také účast
žáků 5. tříd na ozdravném pobytu zaměřeném
na environmentální výchovu z podpory Fondu
životního prostředí v Bublavě. Těší nás velký
zájem o akce pro žáky i rodiče – velikonoční
dílny, společné turistické akce, Noc
s Andersenem. Snažíme se o vytváření tvůrčího
a pracovního kolektivu pedagogů, atmosféry
důvěry a vzájemné spolupráce.
Podařilo se nám uspět na řadě soutěží. Především sportovních. Účast na krajských kolech
v Poháru rozhlasu, Atletickém čtyřboji, florbale
dívek. Výrazným úspěchem bylo vítězství zdravotníků v okresním kole a postup do krajského
kola v Jablonci nad Nisou a malých šachistů,
kteří reprezentovali naši školu v republikovém
kole v Mostě. V republikovém kole nás reprezentoval žák v soutěži Eurorebus. Všechny tyto
aktivity jsou dílem ochotných a obětavých učitelek. Za to jim patří obrovský dík, uznání a
pochvala.

Co z aktivit školy byste ještě chtěla zmínit?
Škola má značku „Aktivní škola“ a „Rodiče
vítáni“. Jsme zapojeni do projektu „Ovoce do
škol a Školní mléko“. Již několik let realizujeme
celoškolní projekty – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Den Země,
Holokaust, Globální den bezpečnosti a Den
Evropy a tematické dny – Vánoce spojené
s vánočním jarmarkem, sportovní den O putovní pohár školy. Pořádáme kulturně vzdělávací
akce, lyžařské kurzy pro žáky 2. – 9. tříd, cyklistický kurz, sportovně zaměřené ozdravné pobyty, návštěvu parlamentu a zahraniční poznávací

Co letos ještě chystáte?
V letošním roce nás ještě čekají velké akce.
Závěrečná akademie v hale Chemik. Škola
v přírodě, cyklistický kurz. Projekty Den Země,
Den Evropy, zájezd do Rakouska. V příštím školním roce budeme vyučovat podle upraveného
ŠVP. Povinně se budou žáci od 7. ročníku učit
druhý cizí jazyk. Chceme všemi aktivitami, které
nás čekají, budovat moderní školu, tak aby se u
nás dětem líbilo, cítily se dobře a bezpečně a
hlavně byly vybaveny všemi znalostmi a dovednosti, které potřebují pro studium na střední
škole.
(hz, foto: tuc)
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Zprávy

Den otevřených dveří na D8 přilákal tisíce lidí

V sobotu 27. dubna proběhl na
rozestavěné dálnici D8 Den otevřených dveří. Akce se setkala s
obrovským zájmem veřejnosti,
dorazily tisíce lidí.

Návštěvníci si mohli projít rozestavěné mosty a prohlédnout prackovický tunel. Turisty neodradila ani
náhlá změna počasí. Po velmi teplém pátku totiž klesly v sobotu tep-

loty o více než deset stupňů a foukal velmi studený vítr. Vidina nevšedního zážitku však byla silnější a
třeba jen výhled na údolí Labe stál
rozhodně za to. U tunelu bylo pro

všechny připraveno i takzvané D8
menu, což byla klobása s malinovkou za pouhých deset korun. Dálnice D8 by měla být dokončena v roce
2015.
(Text a foto: tuc)

Lovosičtí hasiči zasahují (vybrané zásahy v období 23. 3. – 22. 4. 2013)
 23. 3. v 19:05 byly povolány jednotky HZS požární stanice Lovosice, SDHO Třebenice, Klapý a
Třebívlice k požáru zahradní
chatky v k.ú. obce Třebenice. Na
místě požáru se nacházely také
dvě propanbutanové lahve, které
byly ochlazovány a vyneseny z
objektu.

tomobilů, při níž byla uzavřena
silnice v obou směrech.
 29. 3. v 8:31 byla nahlášena dopravní nehoda osobního automobilu, který uvízl na železničním svršku cca 15 m od přejezdu. Z důvodu odstranění vozidla
z kolejí byl provoz na trati v
obou směrech zastaven.

 25. 3. v 17:50 byl vyhlášen poplach k dopravní nehodě u nájezdu na D8 u Lukavce, kde se
střetl osobní a nákladní automobil. Při nehodě byla zraněna
jedna osoba.

 4. 4. v 17:44 byli lovosičtí hasiči
povoláni k záchraně osoby zavalené pod traktorem na svahu u
Litochovic nad Labem. Příslušníci
zúčastněných jednotek traktor
nadzvedli a osobu vyprostili.
Lékař na místě bohužel konstatoval smrt.

 27. 3. ve 13:28 byla jednotka
povolána k dopravní nehodě s
vyproštěním osoby z vozidla.
Místem události byla křižovatka
na silnici č. 30 do obce Litochovice. Šlo o dopravní nehodu dvou
osobních automobilů, jedné
dodávky a dvou nákladních au-
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 7. 4. v 11:47 byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu osobního automobilu a motocyklu v
Žižkově ulici. Zraněného řidiče
motocyklu odvezla ZZS před
příjezdem hasičů.

 7. 4. v 19:44 byla oznámena
dopravní nehoda dvou tahačů s
cisternami na silnici č. 30 u odbočky na Litochovice. Nehoda
byla bez zranění.
 10. 4. v 7:34 došlo k dopravní
nehodě tahače s návěsem v
místě kruhového objezdu v Lovosicích u Besedy. Rozpojený
návěs narazil do tahače a poškodil nádrž hydraulického oleje,
což mělo za následek značný
únik oleje.
 10. 4. ve 14:39 byla na tísňovou
linku 112 oznámena dopravní
nehoda osobního automobilu na
silnici mezi Třebenicemi a Chodovlicemi s jednou zraněnou
osobou. Hasiči na místě zásahu
provedli protipožární opatření a
pomáhali zdravotní záchranné
službě do doby, než přiletěl

záchranářský vrtulník.
 12. 4. ve 21:16 byl vyhlášen poplach. Místem události byl penzion v k. ú. Chotiměř. Po příjezdu
na místo události průzkumem
zjištěn požár sazí v komíně.
 15. 4. ve 13:49 byl ohlášen požár
v k. ú. Chotiměř. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že
požár byl již uhašen majitelem
pozemku, který pálil větve. Při
pálení se mu oheň rozšířil na
přilehlou suchou trávu a myslel
si, že ji nezvládne uhasit.
 22. 4. ve 19:08 byl nahlášen únik
nebezpečné látky v prostoru
bývalých RO-LA mezi Lovosicemi
a Lukavcem. Průzkumem byl
zjištěn drobný únik čpavku z
cisterny, která byla odvezena do
areálu Lovochemie a.s. a následně přečerpána.
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Servis
Představujeme odbory MěÚ:

Odbor správních činností a obecní
živnostenský úřad
Hlavní činnosti odboru:
Obecní živnostenský úřad:
 činnost CRM (Centrálně registrační místo) a poskytuje základní informace klientům (FO, PO) ohledně JRF (Jednotný registrační formulář)
 přijímá a rozesílá zvláštní části JRF, jehož prostřednictvím mohou FO
a PO činit přihlašovací úkony ve vztahu k FÚ, ČSSZ, ÚP a Zdravotní
pojišťovně
 registrace fyzických a právnických osob dle zákona č. 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 vydávání živnostenských oprávnění podnikatelským subjektům pro
ohlašovací živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované
 kontrola dodržování zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 ukládání pokut (v blokovém i správním řízení) za porušení zákonů
 vedení správního řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění
a pozastavení provozování živnosti, a to na základě vlastních kontrol,
podnětů jiných správních orgánů a soudů
 provádění změn a oprav živnostenských oprávnění
 vedení evidence registrovaných podnikatelů a živnostenských oprávnění – živnostenský rejstřík
 vydávání výpisů z veřejné i neveřejné části živnostenského rejstříku
 evidence zemědělských podnikatelů podle zákona č. 85/2004 Sb.
o zemědělství
 vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 vyřizování přestupků ve správním řízení na svém úseku
Oddělení správních činností:
 vyřizování přestupků ve správním řízení na svém úseku
 agenda evidence obyvatel včetně centrální evidence v rámci celé spádové oblasti, správní řízení ve věci trvalého pobytu
 příprava a zabezpečení všech typů voleb, funkce registračního úřadu
 sčítání lidu, domů a bytů
 centrální evidence žádostí o informace, centrální evidence vyhlášek a
nařízení obce
 odškodnění jako náhrada křivd způsobených komunistickým režimem
 výkon matričních záležitostí včetně kontrolní činnosti na úseku matrik v
rámci spádové oblasti, vyhotovování RL, ÚL, OL, ověřování, rejstřík trestů, státní občanství, občanské obřady, zvláštní matrika
 agenda občanských průkazů a cestovních dokladů pro spádovou oblast
 přestupková agenda vyřizovaná na základě pravomocných veřejnoprávních smluv (17 obcí včetně Lovosic), správní řízení ve věci přestupků
proti veřejnému pořádku a majetku a § 5 Občanského zákoníku
 vyhotovuje zprávy o občanech pro potřeby státního zastupitelství, soudů a policie dle zvláštního zákona

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

Týden:

Od – do:

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

20.

15.5. – 16.5.

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

21.

22.5. – 23.5.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

22.

29.5. – 30.5.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

23.

5.6. – 6.6.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – KVĚTEN 2013
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Ulice:

14. 5.
15. 5.

Žižkova od Deli po vlakové nádraží
Žižkova od Billy po KS Lovoš

21. 5.
22. 5.

Smetanova, Kmochova
Resslova, Příčná, Hluboká

28. 5.
29. 5.

Zvonařova, L. Janáčka
Mírova, U Výtopny

4. 6.
5. 6.

Osvoboditelů parkoviště před DSL, Krátká
Terezínská, Nádražní

Našla se kočka
V zahrádkách za Lidlem u kolejí byla nalezena tato perská kočka. Majitel může kontaktovat útulek Azyl Lucky – p. Zárubovou tel.: 777 444 373.
Více na www.azyllucky.estranky.cz.

Výkon činnosti zajišťují:
Pavel Fux, vedoucí odboru (správních činností a obecního živnostenského úřadu), tel.: 416 571 180, e-mail: pavel.fux@meulovo.cz
Obecní živnostenský úřad
Lucie Šeráková, referent (registr živností)
tel.: 416 571 182, e-mail: lucie.serakova@meulovo.cz
Jarmila Majerová, referent (registr živností)
tel.: 416 571 183, e-mail: jarmila.majerova@meulovo.cz
Bc. Jiří Berka, referent (živnostenský rejstřík, registr zemědělských podnikatelů), tel.: 416 571 181, e-mail: jiri.berka@meulovo.cz
Stanislav Štarha, referent (kontrolní činnost)
tel.: 416 571 186, e-mail: stanislav.starha@meulovo.cz
Oddělení správních činností
Bc. Jana Závadová, MBA, vedoucí oddělení (organizace voleb, předseda
komise k projednání přestupků města Lovosice)
tel.: 416 571 128, e-mail: jana.zavadova@meulovo.cz
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Hana Beránková, referent (matrika)
tel.: 416 571 122, e-mail: hana.berankova@meulovo.cz
Marcela Vágnerová, referent (městská evidence obyvatel, zástup matrika, OP a EO), tel.: 416 571 129, e-mail: marcela.vagnerova@meulovo.cz
Lucie Procházková, referent (centrální evidence obyvatel, rušení údaje o
místu trvalého pobytu)
tel.: 416 571 124, e-mail: lucie.prochazkova@meulovo.cz
Hana Cejpková, referent (občanské průkazy)
tel.: 416 571 125, e-mail: hana.cejpkova@meulovo.cz
Lenka Hnátová, referent (cestovní doklady)
tel.: 416 571 126, e-mail: lenka.hnatova@meulovo.cz
Ota Čermák, referent (přestupky, člen přestupkové komise)
tel.: 416 571 127, e-mail: ota.cermak@meulovo.cz
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Akce

8. dubna slavili v Lovosicích
Mezinárodní den Romů
Mezinárodní den Romů –
8. duben – slaví Romové po celém světě; oslava Dne Romů se
uskutečnila i v lovosickém klubu
Amicus pro děti a mládež. Klub
byl slavnostně vyzdoben, nechyběla výstavka fotografií z minulých let, mezi nimiž byla i společná fotografie dětí s bývalým
prezidentem Klausem v Terezíně.
V úvodu přivítal přítomné hosty
ředitel Farní charity Lovosice Roman Striženec. Oslavy se zúčastnili

synem Ládíkem.
Přednášku o historii a kultuře
Romů přednesl Ruben Pellar, překladatel
z
několika
jazyků
(včetně romštiny), jenž přivezl asi
20 knížek v romštině. Poté zatančila děvčata z roudnického romského tanečního kroužku Benga Čhaja. Několik skladeb zahráli a zazpívali chlapci ze skupiny Gipsy band.
Temperamentní romské tance
předvedly také dívky z dětského
tanečního sboru Světlušky z Ústí
nad Labem a domácího souboru

hosté – farář církve římskokatolické Roman Depa, starostka města
Lovosice Bc. Lenka Lízlová či Mgr.
Jana Kubecová, koordinátorka pro
romské záležitosti z Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Oslavu
navštívila i Miss ROMA 2010 Pavlína Lendelová s partnerem Ladislavem Gabčem a dvouměsíčním

Lačho Amicus.
„Na programu byla i ochutnávka
romských jídel a soutěže pro děti,“
sdělil Roman Striženec, ředitel
Farní charity Lovosice. Přítomní též
zhlédli několik filmových ukázek z
loňských akcí, výletů a letního
tábora. Byla to důstojná oslava
romského svátku.
(hz, foto: hv)

Třetí Den zdraví v KS Lovoš
Ve čtvrtek 25. dubna se konal
v sále KS Lovoš Lovosice ve spolupráci se Svazem postižených
civilizačními chorobami (dále
SPCCH) už třetí Den zdraví.
Hlavním mottem přednášek je
zlepšit si své zdraví a změnit
životní styl. Zájemců o zdraví
bylo ke stovce, ale mužů jen
deset… Asi jsou v Lovosicích
zdravější!
První přednášku za nemocnou
Mgr. Lucii Rajnohovou Dobiášovou
ze Zdravotního ústavu se sídlem v
Ústí nad Labem přednesla paní
Jana Zajanová. Sdělení se týkalo
stanice Pylové informační služby
(PIS) v Ústí nad Labem, která sleduje koncentraci a druh pylů v
ovzduší v průběhu pylové sezony.
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Alergie na pyl a vzdušné plísně je
patrně nejrozšířenějším typem
alergií a dokonce se uvádí, že je
takto postižena až 1/6 celosvětové
populace. Tím, že jak pacient, tak
lékař znají aktuální pylovou situaci,
je možné včas nastavit a nebo
upravit léčbu a režimová opatření
(větrání, čištění pylových filtrů,
plánování dovolené, procházky
atd.) Veškeré další informace jsou
uvedeny na webových stránkách
Zdravotního ústavu se sídlem v
Ústí nad Labem.
Další přednášející byla Martina
Nosková s přednáškou Jak zdravě
jíst. Celý cyklus diet a cvičení vyzkoušela na sobě (výsledek podle
její postavičky je skvělý). Následně
nám nutriční terapeutka Jana Zaja-

Program Noci kostelů v pátek
24. května 2013
„Mírový“ kostel v ulici Karla Maličkého v Lovosicích,
Církev československá husitská
15:00 Otevření kostela pro prohlídku s průvodním rozhovorem o kostele
a o církvi, je možné také zapálení svíčky za zesnulé, modlitby a
ztišení
17:00 Koncert sopranistky Dany Krausové za doprovodu Ester Godovské.
Dana Krausová zazpívá židovské a křesťanské písně
18:00 Zvonění na zvon
21:15 Flétny s klavírem (Ludmila a Karel Tesaříkovi, klavír Petra Kaciánová), duet zpěvaček, poté koncert pěveckého souboru lovosického
Gymnázia In flagranti pod vedením Mgr. Pavly Linkové
Kostel sv. Václava v Lovosicích
17:00 – 17:05 Hlas zvonů
17:05 – 17:30 Modlitba růžence
17:30 – 18:15 Mše svatá
18:15 – 18:30 Promítání s reprodukční hudbou
18:15 Přepisování bible, popis kostela a jeho předmětů k liturgii, prosby
u vchodu
18:30 – 19:00 Divadlo
19:00 – 19:30 Koncert
19.30 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela
20:00 – 20:30 Koncert
20:30 – 21:00 Otázky na duchovního Otce
21:00 – 21:30 Adorace Nejsvětější Svátosti, májová pobožnost, latinský
zpěv: Salve Regina
21:30 – 22:00 Promítání s reprodukční hudbou
22:00 – 22:10 Desátek v 10 jazycích
22:10 – 22:50 Koncert
22:50 – 23:15 Promítání s reprodukční hudbou
23:15 Modlitba při svíčkách, prosby, večerní modlitba, já a Bůh v tichu,
závěrečné požehnání
23:55 Uzavření kostela
Kostel Největější Trojice Sulejovice – římskokatolická farnost sv.
Vacláva Lovosice
Kostel otevřen od 18:30 do 22 hodin
18:30 Zahájení, historie kostela
19:00 Adorace Nejsvětější Svátosti s Májovou pobožností a duchovním
slovem
20:00 Otázky pro faráře s prohlídkou kostela. Výstava liturgických nádob
a ornátů
20:30 Varhanní koncert – Markéta Stará
21:00 Modlitba růžence
21:30 Koncert: kytara a housle – pan Burian a pan Gábor
22:00 Ukončení
nová z Masarykovy nemocnice
poradila jíst hlavně sezonní potraviny a hlavně jíst s mírou! Nejlépe
5x denně a dodržovat pitný režim!
Poté zodpověděla otázky na téma
léky a výživa. V programu vystoupila
také
Jarmila
Trnková
s přednáškou o ekologickém programu české firmy MISSIVA – Miluj
svůj život; výrobky této firmy si
bylo možno i prohlédnout a objednat. K dispozici byly zájemcům i
léčivé kameny, léčivé svíčky, SM
lana a přípravky Zelené lékárny.
Byly podány rovněž informace k
samovyšetření prsu s možností vyzkoušet si techniku na fantomu. Zájemcům byl změřen i krevní

tlak (stanovišť bylo dokonce pět),
cholesterol a hladina cukru v krvi
(MUDr. Matějíčková a MUDr. Harhonsová z KHS Litoměřice). Návštěvníci se dozvěděli mnoho rad,
jak si zlepšit své fyzické i duševní
zdraví.
„Příští Den zdraví bude 21. 11.
2013, přednášku přislíbil i MUDr.
Jan Hnízdil, který léčí „jinak“. Věnuje se komplexní psychosomatické
medicíně,“ informovala Libuše
Žamberská, předsedkyně SPCCH.
„A od 1. ledna 2014 se bude
SPCCH jmenovat v duchu nového
Občanského
zákoníku
spolek
Úsměv pro zdraví,“ dodává Žamberská.
(hz)
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Město

Vloni navštívilo „Íčko“ téměř 14 000 osob
Od 1. července 2005 působí
v Lovosicích Informační středisko. Do konce roku 2007 sídlilo
v budově Městského úřadu v
prostoru společně s recepcí.
Organizačně
je
zařazeno
v Odboru vnitřních věcí MěÚ
Lovosice.
Nová
kancelář
v rekonstruované budově v ulici
Osvoboditelů 109/12 naproti
MěÚ Lovosice byla otevřena
3. ledna 2008.
Infocentrum je vybaveno moderní
technikou, je zde k dispozici jeden
počítač s internetem. „Podle návštěvníků je ale dost pomalý,“
uvádí pracovník IC. Návštěvníci
zde obdrží informace o možnosti
výletů do okolí, o ubytování
a stravování atd. Mohou si zde
zakoupit
mapy,
pohlednice,
upomínkové předměty z Bitvy
u Lovosic nebo turistické publikace.
Byla rovněž vytvořena poutavá
verze o městu Lovosice a o ubytování a stravování v Lovosicích. Dále
se připravují turistické a cykloturistické mapy okolí Lovosic. Nabízeny
jsou i materiály z jiných destinací
včetně materiálů poskytnutých
Krajským úřadem Ústeckého kraje.
K dispozici jsou i noviny Lovosický
dnešek, Lovochemik, noviny Ústeckého kraje a týdeník 5+2 dny.
Některé z propagačních předmě-

Pracovníci infocentra Anna Suchá, Vojtěch Krejčí a brigádnice Angelika Pilíková
zaznamenali v loňském roce nárůst návštěvnosti o více než 2 500 lidí.

tů předváděli zaměstnanci MěÚ ve
dnech 17. – 20. 1. 2013 na turistickém veletrhu GO a REGIONTOUR
2013 v Brně, kde měly Lovosice
stánek. Byly to například mapy
města a okolí, pohledy, turistické
známky a vizitky, upomínkové
předměty z bitvy u Lovosic, omalovánky atd. Středisko poskytuje
i další služby, například veřejný
internet, kopírování a službu Czech
POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Zájem byl hlavně o výpisy
z rejstříku trestů (724), z katastru
nemovitostí (680) a obchodního

rejstříku (180). O bodové hodnocení řidiče se zajímalo 42 osob. Různých druhů výpisů bylo poskytnuto
celkem 6 064. Z toho se na IC
v roce 2012 provedlo 4 060 ověření podpisů a opisů.
Ve středisku pracují v současnosti
Anna Suchá a Vojtěch Krejčí, brigádnice Angelika Pilíková, Pavla
Pošvová je na mateřské dovolené.
Pracovníci poskytují zájemcům
informace
z
mnoha
oblastí
(turistické – pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, dopravní – jízdní
řády, společenské – ubytování,
stravování, sportovní i kulturní –

programy divadel, kin a koncertů).
Nejvíce se cizinci ptali po ubytování a stravování v Lovosicích a okolí.
Další dotazy se týkaly směnárny,
trasy do Prahy a dálničních známek
na auta, kempování s karavanem,
turistických tras v okolí Lovosic a
památníku Terezín. Za turistickými
informacemi přišlo v roce 2012 do
střediska 7 819 příchozích, 7 462
bylo Čechů. Z cizinců převládali
německy mluvící (160), Angličané
(62), Slováci (72) a Holanďané (36).
Přišli i Francouzi (14), Poláci (6),
Švédové (6) a dokonce jeden návštěvník z Izraele. Zdá se, že propagace prostřednictvím veletrhů a
webových stránek Brána do Čech
pomáhá.
V roce 2012 přibyla před IC nová
informační nástěnka a nově byl
k dispozici i Adventní kalendář
2012, Čtvrtletní kalendář akcí města Lovosice, turistické známky,
vizitky a suvenýry, pohledy Lovosic a okolí od Hájků.
Co by nového v infocentru potřebovali: „Tiskárnu pro kolegu
Vojtu, aby nemusel chodit tisknout
k velké kopírce (lidi se diví, proč
nemá svou na stole), rychlejší počítač pro veřejnost, automat na pitnou vodu pro občerstvení turistů,“
vypočítává přání Anna Suchá. „Pak
budou návštěvníci ještě spokojenější,“ dodává.
(hz, foto: hv)

Riziko události v Texasu je na 99,9 % v Lovochemii vyloučeno
Veřejnost zaznamenala 18. 4.
z médií výbuch v továrně na
hnojiva v texaském Westu
s apokalyptickými následky.
Příčinou podle médií byl tzv.
čistý dusičnan amonný. Je to
základní poloprodukt anebo i
produkt hnojivářské technologie.
Největší tragédie s touto látkou
byly v r. 1921 ve firmě BASF
v německém Ludwigshafenu a v r.
1947 v Texas City (požár a výbuch
uskladněného dusičnanu na lodi),
kdy v obou případech zahynulo na
600 lidí. Poslední „významná“ událost tohoto druhu byla v září 2001
ve francouzském Toulouse, kde
došlo k explozi skladu s dusičnanem amonným.
Lovochemie
vyrábí
dusičnan
amonný v ledkové formě s vápencem, který riziko minimalizuje na
nulu. Skladovací kapacita je 50 tisíc
tun. Výroba ledku amonného s
vápencem v Lovochemii začala
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zhruba před 60 lety, kdy tento
výrobek obsahoval 25 % dusíku.
Zhruba v polovině 60. let se začal
vyrábět ledek s obsahem 30 %
dusíku, ale protože existovalo
určité bezpečnostní riziko, tak se
začal vyrábět později ledek
s obsahem 27,5 % dusíku a to
probíhá i dnes. Kromě vápence se
používá také dolomit anebo sádrovec. Ve druhé polovině 80. let byla
tato výroba v Lovochemii ukončena. Čistý dusičnan amonný se
v Lovochemii skoro 30 let nevyrábí
a podle všeho by se vyrábět neměl.
Přesto jsme se zeptali na problematiku bezpečnosti výroby hnojiv,
pod vlivem této tragické události,
vedení Lovochemie. Personální
ředitel Ing. Vladislav Smrž za vedení firmy odpověděl.
Existuje byť naprosto minimální
riziko podobné události, která se
stala v Texasu? Jaká jsou opatření, aby k tomu nedošlo?

18. 4. nastal v Texasu výbuch
nikoliv v továrně na hnojiva, ale u
distributora hnojiv. Z médií vyplývá, že pravděpodobnou příčinou
výbuchu byl čistý dusičnan amonný, který je v ČR zakázaný. V Lovochemii používáme roztok dusičnanu amonného (nikoliv čistý dusičnan amonný) jako meziprodukt
pro výrobu ledkových a sirnatých
hnojiv, která jsou na rozdíl od
čistého dusičnanu amonného naprosto bezpečná (jinak by je ani
nebylo možné dodávat na trh).
Lovochemie má navíc propracovaný systém pro zajištění bezpečnosti výroby, zaměstnanců i svého
okolí.
Každoročně jsme prověřováni
kontrolami v rámci zákona o prevenci závažných havárií, naši bezpečnost prověřují pravidelně také
zástupci pojišťoven. Již třetím
rokem procházíme dobrovolně
programem pro vyhodnocování a
řízení rizik. Lovochemie disponuje

takovými technickými opatřeními,
která zajišťují bezpečnost našich
provozů (el. požární signalizace,
samozhášecí zařízení, nejmodernější řídící systémy pro řízení a
kontrolu technologie). Vlastníme i
svůj profesionální hasičský záchranný sbor, který jsme v posledních dvou letech výrazně technicky
i odborně posílili. Děláme tedy vše
proto, abychom byli bezpečným
zaměstnavatelem a pro obyvatele
nejbližšího okolí i bezpečným sousedem.
V minulosti se v Lovochemii čistý
dusičnan amonný vyráběl pro
tzv. trhací práce v kamenolomech, jako náhrada za dražší
trhaviny (např. dynamit). Uvažuje se, že by se firma k tomu vrátila?
Nikoliv, v žádném případě jsme o
výrobě čistého dusičnanu amonného neuvažovali ani neuvažujeme.
(jv)
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Historie

Historie: Od Valdštejnů přešlo lovosické panství
do rukou hraběnky Černínové
V roce 1653 tehdejší majitel
panství, císařský komorník Karel
Ferdinand z Valdštejna, pronajal
zámek Lovosice s předhradím a
13 k němu náležejících vsí a statek Sulejovice na dobu pěti let
ovdovělé hraběnce Sylvii Kateřině Černínové, rozené Caretto
Millesimo. Ještě před uplynutím
pětileté lhůty jí 3. srpna 1655
prodal celé lovosické panství za
100 tisíc rýnských zlatých.
Hraběnka Černínová připojila k
panství Lovosice své dosavadní
statky Kamýk, Bílý Újezd, Dobkovičky a Chotiměř. Přes válečné
ztráty bylo lovosické panství velmi
výnosné, byly zde vinice i pivovar.
13. prosince 1657 potvrdil císař
Leopold II. pro Lovosice Majestát
císaře Rudolfa II. (páteční trhy byly
přeloženy na pondělí a přidány
3 trhy výroční).
Sylvie Kateřina se narodila roku
1606 v rodině císařského důstojníka a rady hraběte Štěpána z Millessima, markraběte ze Savony a jeho

manželky,
patrně
nekatoličky, Magdaleny Kostomlatské z Vřesovic. Od
druhé poloviny 20.
let 17. století musela Magdalena žít v
exilu v Sasku. Co se
týče nejbližší rodiny, tak je známo, že
měla dvě sestry
(Olympii a Ester
Magdalenu) a minimálně
jednoho
bratra. V roce 1633
se provdala za Heřmana Černína z Chudenic. Jelikož
se vdávala až ve věku 27 let, tedy o
pět let více než byl nejpozdější v té
době doporučovaný věk pro vdávání, dala se považovat za starou
pannu. Sylvii Kateřině CarettoMillesimo bylo 27 let, Černínovi
bylo 57 let. Jelikož se Heřmanovi
dosud nepodařilo zplodit potomka, hodně si sliboval od tohoto
manželství, ovšem i to zůstalo

bezdětné. Manželé
se přes věkový
rozdíl milovali, dá
se to vyčíst z jejich
dopisů. Heřman ale
7. března 1651 v
Praze zemřel.
Hraběnka
sama
výborně rozuměla
hospodářství
i
účetnictví a nenechala se úřednictvem okrádat; byla
prý též velmi výřečná. V letech 1655
až 1664 nechala
Sylvie Kateřina přestavět lovosický
zámek, což dosvědčují raně barokní prvky (vstupní portál a štuková
výzdoba v přízemí, 4 portréty panovníků pocházející ze 17. století –
Vratislav, Vlastislav, Přemysl a jeden nečitelný).
V únoru 1655 ohrozila Lovosice
velká voda, 16. února sahala voda
až ke dveřím vrchnostenské sýpky.
Záplavy způsobily velké škody i

v Lovosicích. Hraběnka rovněž
nechala v roce 1656 (někde se
uvádí rok 1660) postavit špitál v
Terezínské ulici. Jednalo se o nadační zařízení pro 7 chudých a
přestárlých osob s nadačním zaopatřením částkou 7 000 zlatých
rýnských ročně. Lovosickému kostelu odkázala 3 000 zlatých rýnských.
V roce 1659 se podruhé vdala za
Leopolda Viléma, markraběte z
Baden-Badenu, vysokého důstojníka v císařských službách. Nevěstě
bylo 53, ženichovi 33 let. Tomu
také již v roce 1660 celé lovosické
panství odkázala. Zemřela ve věku
58 let 29. února 1664 v Řezně
(Regensburg). Byla podle svého
přání pohřbena vedle svého prvního manžela v chrámu svatého Víta
na Pražském hradě.
Asi rok po její smrti se markrabě
Leopold oženil podruhé s Marií
Františkou Fürstenbergovou. Lovosice přešly na více než 100 let do
rukou Baden-Badenů.
(hz)

• • • • • Letem lovosickým světem 2012 (1. část) • • • • •
Leden
 Na Nový rok plula Lovosicemi
loď s květinami pro Václava
Havla. Celou trasu od zdymadla
po malé Žernoseky lemovaly
stovky lidí. I počasí smutnilo…
 1. ledna se uskutečnil tradiční
Novoroční výstup na Lovoš, už
33. v pořadí; rozdávaly se Novoročenky – 650x, na chatě hrála
Karavana…
 Farní charita Lovosice pořádala
v roce 2012 Tříkrálovou sbírku
devátým rokem; sbírka vynesla
20 082 Kč. Výtěžek Tříkrálové
sbírky bude použit na realizaci
letního pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 Ve středu 18. ledna přijal Petr
Jakubec, radní Ústeckého kraje
pro oblast školství, na krajském
úřadu žáky základních a středních škol, kteří v minulém školním roce dobře reprezentovali
severočeský region v mezinárodních i celostátních soutěžích. Byli mezi nimi tři žáci Gymnázia Lovosice, a to Adéla Hanková a Jan Preiss ze sekundy
(společně
získali
1.
místo
v mezinárodní matematické
soutěži Adama Riese v Německu)
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a Martin Štyks (za 2. místo
v celostátním kole zeměpisné
olympiády).
Dne 23. 1. dosáhla hladina Labe
v Ústí nad Labem hodnoty
440 cm, a proto byla pro běžný
provoz uzavřena cyklostezka v
úseku Lovosice – betonárka
Holcim až k přívozu Malé Žernoseky. Znovuobnovení provozu
proběhlo 31. ledna.
Korunu Miss Poupátko 2012
získala 24. ledna v DDM ELKO
Lovosice mažoretka Martina
Hlásníková, první vicemiss se
stala Karolina Dlouhá a třetí
místo obsadila Adéla Zemancová. Titul Miss Publikum vyhrála
sedmiletá Eliška Červenková.
Ředitel gymnázia Miloš Štyks
vyhrál konkurs na ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a odešel po 27 letech
z Lovosic.
Lovochemie a.s. poskytla Městu
Lovosice dar ve výši 1.200.000,Kč; 600.000,- Kč zastupitelé určili
na rekonstrukci vnitřních prostor
denního stacionáře pro postižené občany nad 26 let a 600.000,Kč pro podporu sportu, volnočasových aktivit a kultury.

Únor
 Nejlepším sportovcem Litoměřicka za rok 2011 se stal lovosický
házenkář Jiří Motl, který zopakoval své vítězství z minulého roku.
V kategorii Kolektiv – dospělí
rovněž podruhé zvítězili házenkáři HK .A.S.A. Město Lovosice.
Do síně slávy uvedli Václav Mládek a Jan Řebíček nového člena,
kterým se stal Karol Cviček, bývalý skvělý běžec TJ SCHZ Lovosice. Jako trenér vychoval několik
mistrů republiky a další vynikající
atlety.
 V sobotu 4. února 2012 uspořádal lovosický oddíl krasobruslení
32. ročník závodu „Zlatá brusle“.
Lovosické závodnice získaly celkem 1 zlatou a 2 stříbrné a
2 bronzové medaile a další
pěkná umístění. Zlatá byla Viktorie Beranová v kategorii Nováček
ml.
 Noc na 12. února byla pravděpodobně nejchladnější v této zimě
– na 75 stanicích padly rekordy,
v Lovosicích bylo v 8 hodin ráno
minus 14 stupňů Celsia.
 V polovině měsíce ohrožoval
Lovosicko silný smog. Region se
zahalil do inverzního mraku a byl











vyhlášen signál regulace pro
Ústecký kraj. Důvodem byly
vysoce zvýšené koncentrace
znečišťující látky suspendované
částice PM10.
Dne 21. února se konala v sále
KS Lovoš výroční schůze MO
Svazu tělesně postižených. Organizace má celkem 445 registrovaných členů a je největší
v litoměřickém okrese.
22. února koncertovala v KS
Lovoš českobudějovická folková
skupina NEZMAŘI.
Netradiční geografická přednáška se konala 27. února; o svých
odvážných cestách po Nepálu a
Indii vyprávěla herečka Jana
Paulová. Pro velký zájem se akce
konala na sále.
23. února byl v KS Lovoš vyhlášen Nejlepším chemikem Litoměřicka Sedrik Havel z litoměřické ZŠ U Stadionu. Kulturní
program
zajistila
Enkláva,
průvodní slovo M. Ženkl.
O. s. Békadilkoš uspořádalo
24. února v prostorách GAMBRINUS KLUBU 2. ročník Mini
ŽAFESTU; vystoupily skupiny
100° C, LE PNEUMATIQ a NAUZEA ORCHESTRA.
(hz)
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Děti

Noc s Andersenem na 1. ZŠ
V pátek 5. dubna odpoledne se
žáci 1. stupně z 1. ZŠ Lovosice
sešli, aby se se svými učiteli zapojili do projektu „Noc s Andersenem“. Čekala je noc plná pohádek a snění. Projektu se účastnily třídy 1.A, 1.B, 3.A, 3.B a 4.A.
A jak to celé probíhalo? Po příchodu do školy si žáci připravili ve
svých třídách pelíšky. Následoval
pestrý program, který si pro ně
připravily učitelky. Žáci si zasportovali, vytvořili nádherné záložky do
knížek, naučili se novou pohádkovou
píseň,
zasoutěžili
si
v pohádkovém pexesu a prokázali
své pohádkové znalosti v kvízu a
křížovkách.
Po příjemném začátku si žáci
naplnili bříška a po půl deváté
vyrazili s lampióny ke kostelu. Zde

vyslechli čtení z Bible, dostalo se
jim i odpovědí na všelijaké všetečné otázky. Zazpívali si písně: Starou archu o Mojžíšovi a Náměšť
od Jaroslava Hutky. Závěrem žáci
složili čtenářský slib. Za svitu hvězd
a lampionů se všichni vrátili do
školy a naskákali do pelíšků. Po
ukázce z knihy, která byla pro
tento večer společná, se začalo ze
tříd linout čtení nejrůznějších pohádek.
Z některých tříd se ještě před
půlnocí ozývalo slastné oddychování, v jiných třídách se děti vrtěly
až do pozdní noci. Ráno jsme
pouklízeli, posnídali dobroty a
laskominky, které nám upekly
maminky a těšili se domů…na
maminku…na peřinku...na knížku.
Mgr. Jana Chlupsová

Krůček po krůčku do sousední země
Takto se jmenoval projekt
Základní školy Všehrdova se
společností Tandem. Projekt se
uskutečnil ve třech setkáních a
byl zaměřen na podporu českoněmeckých přátelství.
Naše škola si dala nelehký cíl,
najít partnerskou školu v Sasku,
kdy by komunikačním jazykem
byla zprvu angličtina a poté i základy němčiny. Chceme svým žákům nabídnout pravidelná setkávání českých a německých dětí.
Byla by to příležitost pro kontakt s
dalším cizím jazykem a kulturou
sousední země. Rádi bychom
umožnili setkávání rodičů a pedagogů z obou stran hranice. To vše
by mělo navázat nová přátelství
mezi českými a německými dětmi.
První setkání proběhlo 11. března
a žáci poznávali jazyk sousedů
formou rozehřívacích her a jazyko-

vou animací. Další setkání proběhlo v rámci tradiční akce školy Den
podle Ámose, 27. března. Žáci se
seznamovali s dětskými písničkami
na druhé straně hranice, ale i s
dětskými časopisy a spoustou
jiných zajímavých informací o Německu. Poslední setkání vyvrcholilo dne 9. dubna ve školní družině,
kdy si žáci připravili pro své budoucí kamarády z partnerské školy
zajímavosti o sobě, o škole, ale i
městě, ve kterém žijí. Všechny
animační bloky vedla jazyková
animátorka ze společnosti Tandem.
Doufáme, že projekt vzbudil v
žácích chuť poznávat jazyk a kulturu sousedního národa a nás pedagogy navedla společnost Tandem
správným směrem k našemu vytčenému cíli.
Mgr. Jana Kašparová

Rodinné centrum Mozaika nabízí...
Občanské sdružení Mozaika
provozující Rodinné centrum v
Lovosicích opětovně získalo pro
rok 2013 podporu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory rodiny a ochrany
práv dětí.
„Díky této dotaci můžeme svým
klientům nabízet zdarma poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické, psychomotorického vývoje dětí, speciálně pedagogické, rodinných financí a laktační. Bude uspořádáno také šest
seminářů: Psychomotorický vývoj
dítěte a vývoj řeči, Dětská onemocnění a očkování, Výživa dítěte,
Bezpečnost dětí, prevence a první
pomoc, Agrese u dětí a jak na ní,
Pojďme nalézt společnou řeč
(rodič – dítě),“ sdělila Mgr. Helena
Mourečková, projektová manažerka Mozaiky a koordinátorka projektu.
Součástí projektu jsou též aktivity
pro zdravotně postižené děti, jejich
zdravé sourozence a podpora
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rodičů dětí se specifickými potřebami.
Rodiny mohou navštěvovat pravidelné aktivity nazvané „Přátelská
setkání jiných světů“ a nově díky
dotaci i kroužek Terapie pomáhá!,
který probíhá ve speciálně zařízené
relaxační místnosti a obsahuje
aktivity vhodné a přiměřené handicapu dětí. Jedná se o činnosti relaxační (koncept bazální stimulace,
masáže dětí a kojenců, aromaterapie), tvůrčí (ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie), a pohybové
(aktivity v přírodě, cvičení na míčích, jóga pro děti). Činnosti se
budou navzájem prolínat a doplňovat. Součástí lekce je i zaškolení
a nácvik rodičů v lektorem zvolených vhodných aktivitách.
Rodiče mohou pro své děti využít
i lekcí Individuální práce s dětmi se
specifickou potřebou, jejichž náplní je rozvoj a podpora jednotlivých
oblastí, důležitých zejména pro
vstup do základní školy.
Více na www.rcmozaika.cz.

Mozaika opět pořádá setkání pro rodiny
Občanské sdružení
Mozaika v roce 2010
započalo spolupráci s
organizací Juco Soziale Arbeit z německého Coswigu a společně zrealizovalo v
loňském roce projekt, v rámci něhož
proběhla setkání pro rodiny s
dětmi a česko-německý letní
tábor.
I v tomto roce Mozaika připravila
s německou partnerskou organizací několik aktivit. První z nich je
víkendové setkání českých a německých rodin v Českém Švýcarsku. Na víkend 24. – 26. 5. je připraven program pro rodiny s dět-

mi v Krásné Lípě a
blízkém okolí. Programu se mohou zúčastnit rodiny z Lovosicka
a saského Coswigu.
V rámci víkendového
pobytu
jsou
pro
účastníky obou zemí
připraveny společné
aktivity, při nichž se seznámí
se svými „sousedy“ a budou objevovat kulturní a přírodní krásy
Českého Švýcarska. Pro děti je
připraven program plný soutěží a
her.
Akce je realizována v rámci projektu Rodiny na cestě – bez hranic
II, který je podpořen z programu
Euroregion Labe.

Květen 2013

Fotostrana

Čarodějnice a oslava 1. máje na Osmičce v Lovosicích

Jedna z atrakcí pro děti

Pěvecký sbor ZUŠ Happy Voices

Hry pro děti na oslavě 1. máje

Květen 2013

2x foto: Miroslav Hvorka

Ohňová show skupiny Lepus

O upálení čarodějnice byl velký zájem

5x foto: Radim Tuček, 1x Martin Prada

Vyhlášení Miss čarodějnice

Vintage Retro

Vystoupení country kapely Maracas
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Sport

Lovosicko – líheň vrcholových sportovců
prach zapomnění.

Nezasvěcení obyvatelé možná
neví, že na Lovosicku byla vychována řada vrcholových sportovců a reprezentantů. A jenom
namátkou: J. Legierský, P. Pěnkava, K. Cviček, V. Mládek,
J. Brabec, V. Pospíšilová - Cechlová – lehká atletika. V. Topičová
- Martínková, V. Šuma, P. Házl,
M. Berka, J. Motl – házená,
P. Konečný, L. Heller – cyklistika,
J. Walter – lední hokej, R. Týce –
fotbal. Omlouvám se, pokud byl
někdo opomenut.
Václav Mládek byl vytrvalostní
běžec na 10 km, ale hlavně
na nejdelší trati, maratonu. Reprezentoval 30x národní tým, má dnes
tzv. 7 křížků a je již v důchodu.
Bydlí na okraji Malých Žernosek.
Lovosický dnešek trochu zmapoval
jeho sportovní kariéru a tak trochu
chtěl „odfouknout“ čtyřicetiletý

Jaké byly začátky, první trenéři a
proč sis vybral zrovna vytrvalostní tratě?
Začátek mé sportovní kariéry byl
v r. 1959, kdy jsem absolvoval jako
dorostenec tři závody v přespolním
běhu. O rok později jsem se dostal
do lovosického atletického oddílu,
kde pod vedením manželů Dřevěných vznikl velmi silný oddíl a
„vyrostlo“ zde několik reprezentantů (viz úvod článku). Všiml si mne
A. Štubner z Ústí nad Labem a byl
mým rádcem, což vyvrcholilo tím,
že jsem se stal mistrem republiky
v dorostu na 3 000 m. Později jsem
dosáhl na čs. rekord na 3 000 m a
to 8:34,8.
Odkdy jsi byl v RH Praha a jací
byli trenéři tam resp. který trenér ti nejvíce dal?
Protože vojna „zaklepala“, tak
jsem v r. 1962 nastoupil do RH
Praha, kde se o mne staral trenér
M. Písařík a to dlouhých 15 let. Pod
jeho vedením jsem 15x získal titul
mistra republiky většinou na dlouhých tratích. Protože výsledky byly
dobré, bylo rozhodnuto o přechodu k maratonu.
Byl jsi držitel rekordů či nejlepších časů?
Na silnici jsem držel spoustu
traťových rekordů např. běh okolo
Hluboké, Mělník, Sokolov, Martin,
Kolín, Český Krumlov. Dnes už

si přesně nevzpomínám. Nejvíce
vzpomínám na rekord na 10 km a
to 28:56,4 a byl jsem druhým Čechem, který zaběhl tuto trať pod
29 minut. Dlouho jsem držel čs.
nejlepší čas v maratonu 2:16,4
v německém Chemnitzu, kde jsem
skončil druhý.
Ještě dodávám, že jsem se
v tehdejším Československu zúčastnil významných a tradičních
běžeckých klání jako je Praha –
Běchovice a Mezinárodní maraton
míru v Košicích.
Účast na ME.
Po úspěchu, dlužno říci nečekaném, v Holandsku jsem v 1. polovině 70. let byl nominován na Mistrovství Evropy v Aténách, kde
jsem bohužel pro svalové zranění
nedoběhl. Na dalším mistrovství
v Římě jsem obsadil 12. místo.
Start na OH jako nejvyšší možné
mety sportovce se nepovedl,
proč?
Největší šance byla na OH
v Mnichově 1972, kdy jsem před
tímto kláním byl v životní formě.
Protože maraton byl posledním
závodem her, měli jsme odjet později a byli jsme soustředěni na
Babylonu
u
Domažlic.
Ale
z důvodu přepadení olympijské
vesnice palestinskými teroristy
jsme na hry neodjeli.
Poslední možnost OH se rýsovala
o 4 roky později v Montrealu, ale
nedostatek „tvrdé měny“ dosti

zasáhl do složení výpravy.
Porovnej prosím podmínky pro
atletiku v době, kdy si v ní aktivně působil, a dnes.
Podmínky pro atletiku se zlepšily
hlavně v tom, že za nás nebyla
žádná krytá hala pro atletiku a
rovněž změna povrchu běžeckých
oválů na umělohmotné zlepšil o
dost podmínky.
Doping jako nešvar sportu vůbec
jistě zasáhl i atletiku. Setkal jsi se
někdy s tímto problémem?
Doping jistě byl i za nás, ale trenéři byli proti tomu. Jsem rád, že
tato „chemie“ mne nezasáhla, neb
hlavní vlna přišla později. Tvrdá
příprava je jediný „doping“ vedoucí
k úspěchu.
Shrnutí na závěr a jak to bylo
s ukončením kariéry.
Má kariéra trvala 20 let, takže
z předchozích odpovědí lze odvodit, v kolika letech jsem jí ukončil.
Zúčastnil jsem se 30 mezistátních
atletických utkání vesměs na
10 000 m. Na svém kontě mám
38 startů v maratonu.
Za vzornou reprezentaci a rozvoj
atletiky na severu Čech jsem byl
oceněn titulem „Mistr sportu“ a
později „Zasloužilý mistr sportu.
Jsem hrdý, že jsem mohl reprezentovat vlast a Lovosice a jeho
atletický oddíl, odkud jsem vyšel.
Za to děkuji rodině, že mi pomáhala, a myslím, že se nemám za co
stydět.
(jv, foto: V. Mládek)

Jaroslav Smělý obhájil v Sasku mistrovský titul
V sobotu 13. dubna se zúčastnili závodu Landesoffener Werfertag ve městě Regis-Breitingenu,
který byl zároveň mistrovstvím
Saska v pětiboji (15. Nationale
Landesmeisterschaft SeniorenWurf-Fünfkampf) lovosičtí atleti
– veteráni Jaroslav Smělý a
Štefan Pšenák.
Smělý ale závodil v dresu SG
Weissig 1861, a to v mistrovství
Saska v pětiboji v kategorii M40.
Dokázal obhájit mistrovský titul
z
loňského
roku
součtem
3010 bodů (vloni 2961) i přesto, že
byl handicapován. Mezi nejlepší
se dostal na stupně vítězů
také Pšenák v kategorii M50,
jenž obsadil druhé místo v disku

výkonem 29,85 m, třetí pak skončil
v kouli za 9,86 m.
Smělý si vytvořil v závodu i dva
osobní rekordy, a to přesto, že měl
zraněnou ruku a bral antibiotika.
Se svými výkony byl velmi spokojen. „V oblíbeném disku jsem předvedl na úvod sezony 43,43 metru
a v kouli 13,14 m,“ informoval atlet.
O
dalších
výsledcích
uvádí:
„Kladivem jsem hodil 32,31 m
a 10,86 m břemenem, které má
hmotnost 15,88 kg. Největší vliv
měla zraněná ruka na výkon
v oštěpu, kde jsem dosáhl výkonu
jen necelých 35 metrů.“ Závody
proběhly za chladnějšího větrného
počasí a ve velmi přátelském
duchu.
(hz, foto: archiv J. Smělého)
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Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Květen
Březen 2013
Kulturní středisko
Lovoš
• ZUŠ
• DDM
Elko •Elko
RC Mozaika
• Házená
• SPCCH
• Sportoviště
• Koncerty
Kulturní
středisko
Lovoš
• ZUŠ
• DDM
• Knihovna
• SPCCH
• Maďaři
• Sport
• Kluby

Kulturní středisko Lovoš
Sobota 11. května – MÁJOVÁ VESELICE
Hraje hudební skupina SEVERKA.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, malé občerstvení
zajištěno. Vstup volný.
Úterý 14. května – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice
8. května, od 16 hodin, vstup volný.
25. – 26. 5. • LOVOSICKÝ ÚHOŘ 2013
Rybářské závody se konají dne 25. 5. 2013
na levém břehu Labe v prostoru od ryb. chatek
směrem k obci Lhotka. Začátek závodu v 18:00
hodin, konec závodu 26. 5. v 06:00 hodin.
Sraz v 16:00 hodin v prostoru rybářských chatek
na Osmičce. Startovné: 200 Kč, informace na
e-mailu: Durcekj@seznam.cz.

Akce ZUŠ Lovosice

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

Pátek 17. května – SPCCH POŘÁDÁ
TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17 do 22 hodin, vstupné
65 Kč.
Pondělí 20. května – MUSICA DOLCE VITA
– Klenoty české duchovní hudby
Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje
interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech
stylových období v podání špičkové sólové
flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé
harfenistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s
písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely
Demuthové prezentuje širokou škálu
tematických koncertů.
Kostel Sv. Václava, od 18 hodin, vstupné
100 Kč.

Přívozní 1036/9, Lovosice
www.zuslovosice.byznysweb.cz

Středa 15. května – PÁTÝ KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Kostel sv. Václava v Lovosicích, od 17:00 hodin.
Čtvrtek 16. května – PROMENÁDNÍ KONCERT
Na václavském náměstí v Lovosicích, od 15:00 hodin.
Čtvrtek 30. května – PREZENTAČNÍ ODPOLEDNE
Na Václavském náměstí v Lovosicích, od 14:00 hodin.
Středa 5. června – ŠESTÝ KONCERT KOMORNÍ HUDBY
V sále Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích, od 17:00 hodin.
Čtvrtek 6. června – SEDMÝ KONCERT KOMORNÍ HUDBY
V Muzeu českého granátu v Třebenicích, od 17:00 hodin.

Akce DDM Elko

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

Úterý 14. května – KULIČKIÁDA, v městském parku od 14:30 hodin.
Pondělí 20. května – ELKO KVETE, jarní poznávání rostlin, od 14:00 hodin v DDM Elko.

Městská knihovna
Běžná provozní doba:
Dospělí
Po
x
Út
9.00 – 11.00
St
9.00 – 11.00
Čt
zavřeno
Pá
9.00 – 11.00

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

12.00 – 18.00
12.00 – 15.00
12.00 – 17.00

Děti a mládež
12.00 – 18.00
x
12.00 – 17.00

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

Pondělí 20. května – Geografická
přednáška – INDIÍ NA KOLE, ANEB
Z E M Í N Á D H E R N ÝC H V E L E H O R A
OBROVSKÝCH KONTRASTŮ PŘÍRODY
I ŽIVOTA OBYVATEL
Hanka Ebertová, světová rekordmanka –
jedna z nejlepších žen na světě v silničních
ultramaratonech na kole – nonstop (světová
rekordmanka v jízdě na 24 hodin – 784,7 km,
1. místo a jako první žena na světě
absolvovala RACE AROUND AUSTRIA
v Rakousku 2010 – 2 220 km, převýšení
28 200 metrů, 159:53 hodin).
Indií na kole aneb zemí nádherných velehor a
obrovských kontrastů přírody i života
obyvatel. „Indie musí každému Evropanovi
otevřít oči. V jednu chvíli vidíte neuvěřitelnou
špínu, nevídanou chudobu a zoufalé životní
podmínky, následně neskutečné přírodní
scenerie a neuvěřitelně přepychové paláce…“
(Města Dillí, Kalkata – zmínka o železnici do
Shimly – UNESCO – 96 km z 600 m na 2 076
m n. m. – 103 tunelů 864 mostů, řada galerií
připomíná římské viadukty i s pěti úrovněmi,
atraktivní letní sídlo Shimla, horké lázně
Tatappani – přes 50°C, monumentální
Himálaje, na kole – na nejvyšší průsmyk světa
Khardung La 5 380 m, údolím řek Spiti,
Zatlum a Indus, četné kláštery, královský
palác Shey nedaleko Lehu, historická
vesnička Alchi. Světoznámý mysteriózní
klášter Lamayuru a Šrínagar v Kašmíru).
Beseduje a promítá Hanka Ebertová.
Klubovna KS Lovoš, od 17:30 hodin, vstupné
20 Kč.
Úterý 28. května – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice
8. května, od 16 hodin, vstup volný.
Připravujeme:
Čtvrtek 6. června – sobota 8. června
HAŠMAR COUNTRY
Hudební festival Města Lovosice.
Pátek 21. a sobota 22. června
ALTROS – rockový festival

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Duben
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 25. 5. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha
2. liga muži
• Neděle 12. 5. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – HC Kolín
1. liga staršího dorostu
• Neděle 12. 5. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – DTJ Polanka
1. liga mladšího dorostu
• Sobota 12. 5. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Strakonice
Turnaj minižáků 4+1
• Sobota 11. 5. od 9:00 hodin

Akce SPCCH
17. 5. 2013
Taneční zábava s překvapením
Hraje Jitka Dolejšová
Ks Lovoš od 17 do 22 hod., cena 65,- Kč
Vstupenky: Javůrková Věrka: 790 403 536

24. 5. – 2. 6. 2013
Itálie – Caorle
Ozdravný pobyt. Polopenze, masáž,
program, doprava a pláž. servis
Cena 6.900,- Kč, přihlášky: 603 230 513

18. 5. 2013
Relaxační sobota
DORNOVA metoda, Jířa Zemanec
DDM Elko od 9 do 14 hod cena 50,- Kč

14. – 21. 9. 2013
Rekondiční pobyt Sloup v Čechách
Pobyt vertebro, cena 3.600,- Kč
Přihlášky: 723 587 087

10. – 12. 5. 2013
Víkendový pobyt – Doksy, hotel Kamýk
Pokoje s příslušenstvím, plná penze, masážní
program, konstelacem Su Jok, svíčky atd. v
ceně. Cena 1.200,- Kč

Cvičení s lany SM systém
V DDM Elko, cena 50,- Kč
Přihlášky: pí Chadimová 702 001 721

22. 5. 2013
Celodenní výlet – Březnice a Blatná
Cena 330,- Kč doprava a vstupy
Odjezd: Litoměřice nádraží ČD 6.30 hod
Lovosice knihovna
6.45 hod
Lovosice centrum
6.50 hod
Přihlášky: pí. Dragounová, pí. Karfíková

Turnaj mladších žáků
• Sobota 20. 5. od 9:00 hodin
Turnaj minižáků 6+1
• Sobota 25. 5. od 9:00 hodin

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

Skupinová relaxace
v pondělí od 8:30 hod.
Pravidelné cvičení
v pondělí od 10:00 a
v úterý od 8:30 a 10:00 hodin.
Litoměřice od 13:00
(dům s peč. službou
v ulici Kosmonautů)

Svaz Maďarů v Čechách, pobočka Lovosice Vás zve na:
Dny maďarské kuchyně poprvé v Lovosicích
Dny Maďarské kuchyně se uskuteční v restauraci Pod Palubou
(Dům Hrozen) 10. – 12. května 2013. Akce bude zahájena 10. května 2013
v 19 hodin v restauraci Pod Palubou.
Kulturní program – zpěv Jakub Koch..
Menu:
Polévky:
Halaszlé – rybí polévka
Bableves füstölt csülökkel – fazolová polévka s
uzeným kolenem
Předkrmy:
Krémsajttal töltött paradicsom – zapečené rajče
plněné tvarohem a koprem
Hortobágyi húsos palacsinta – palačinka plněná
masem a zelím
Hlavní jídla:
Csirke paprikas tarhonyával – kuřecí paprikáš s
těstovinami (tarhoňa)
Hajdúkáposzta – Hajducké plněné zelí
Borgis belszintokány – hovězí s cibulkou, houbami a
paprikami
Sült kacsa savanyú káposztával és pirított
burgonyával – pečená kachna s červeným zelím a
opečeným bramborem
Dezerty:
Diós és Mákos beigli – makovo – ořechový závin
Boszorkányhab – ovocný sníh

Pozvánka na Celostátní setkání Maďarů a jejich příznivců
Celostátní setkání Maďarů a příznivců se koná 1. června 2013 od 14. hodin
na lodi Porta Bohemica; nástup do lodi na zastávce v Lovosicích.
Cesta potrvá 3 hodiny. Kulturní program, malé občerstvení.
Lístek 250 Kč. Sledujte informace na plakátech.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: lovosiceimagyarok@seznam.cz
nebo v Infocentru Lovosice.
Pozvánka na Taneční festival folklorních souborů
Druhou červnovou sobotu 8. června 2013 se v Lovosicích už počtvrté koná
Taneční festival folklorních souborů. Pořádá ho Kulturní středisko Lovoš ve
spolupráci se Svazem Maďarů žijících v českých zemích, pobočka Lovosice,
na Václavském náměstí. Festival bude i letos spojen s ochutnávkou kvalitní
maďarských vín a prodejem maďarských specialit. „Přijďte se podívat na
temperamentní tanečníky a ochutnat maďarské víno,“ zve všechny
předsedkyně Svazu Iveta Pospíšilová.
Začátek v 13 hodin, vstup volný.
„Všechny akce pořádá Svaz Maďarů v Čechách, pobočka Lovosice,
informuje Iveta Pospíšilová, vedoucí Svazu.
Sobota 11. května od 11.00 hodin stadion ASK Lovosice
7. ROČNÍK VRHAČSKÉHO A SKOKANSKÉHO MÍTINKU
A 7. ROČNÍK VC VE VRHAČSKÉM TROJBOJI
Disciplíny:
Muži: výška, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo, vrhačský trojboj,
vložený závod na 100 m
Ženy: výška, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo, vrhačský trojboj, vložený
závod na 100 m
Kontakt: Jaroslav Smělý 737 421 675 jara.smely@seznam.cz
Miroslav Pavlík 602 118 327 mirus.pavlik@seznam.cz

Sobota 11. května - NEČISTÝ TRŮN VIII. od 20:00 hod.
ASKEREGN - black metal / Germany
INFERNO - black metal / Karviná
Sobota 25. května od 17:00 hod.
UNCLEAN - occult black / Ústí n/L
Turnaj v šipkách, ceny do 8. místa
VIRTUAL VOID - black dead metal / Frýdlant n/O

U nás seženete: Koi kapr, Barevný Karas, Shubunkin,
Jesen Zlatý, Lín zlatý, Perlín zlatý, Jeseter sibiřský,
Jeseter malý, Sluněčnice pestrá, Kaprovec čínský,
Amur bílý, Sumec zlatý,
Ostroretka stěhovavá.

Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,

AKVA
•
TERA
•
HOBBY

hlodavce, exoty
a ostatní

Václavské nám. 176/1, Zakázková výroba
akvárií a terárií
Lovosice, 41002
Akvaristika: ryby, obojživelníci,
Tel.: 604 345 184
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 17 h,
So • 8:30 - 11 h

rostliny a technika

Teraristika: hadi, pavouci,
ještěři A technika
Jezírkové ryby a technika

každý den nové zboží...

dárek 150
0 - 2000 K
č
za Vaše a
uto
(doprava
možná)
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inzerce.dnesek@email.cz

Jezdíte autem?
Jste si jistí, že dobře vidíte?
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Přijďte si nechat otestovat zdarma zrak
na našem optotypu.
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čky
Lovosice

Libochovice

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

Nám. 6.května 612
416 591 509

E-mail: optik.prudky@iol.cz
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Jezděte b
Do konce června AKCE

• kontaktní

Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Pokud zjistíme, že brýle nutně
potřebujete, budete je mít vyrobeny
již druhý den.

www.optia.cz

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

na multifokální brýlové čočky
(brýle na všechny vzdálenosti).
V nabídce máme nejnovější brýlové
čočky Varilux.

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 1. 6.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 31 . 5.
od 15.30 hodin v sídle firmy

AKCE
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ZDARM

Zahájení motocyklových
kurzů

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A2,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školicím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

389 000 Kč

279 000 Kč

269 000 Kč

289 000 Kč

ŠKODA Yeti Ambition
14 968 km, 1,4 Tsi/90 kW, benzín
aut. klima, alu kola, xenony, tažné
combi, manuál, 2012

ŠKODA Octavia Prima
7 193 km, 1,4 Tsi/90 kW, benzín
klima, el. ovládaná okna, centrál
hatchback, manuál, 2012

ŠKODA Fabia Combi Elegance
24 752 km, 1,2 Tsi/77 kW, benzín
klima, el. ovládaná okna, tempomat
combi, manuál, 2012

ŠKODA Roomster Ambition
1 100 km, 1,2 Tsi/77 kW, benzín
klima, el. ovládaná okna, park. senzory
MPV, manuál, 2012

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

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

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

OKIM spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 603 858
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OKIM spol. s r.o.
5. května 2645
440 01 Louny
Tel.: 415 657 078

www.okim.cz

OKIM
s.r.o.

inzerce.dnesek@email.cz

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.

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Květen 2013

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který poslouží jako jeden z podkladů pro zpracování 3. Komunitního
plánu péče města Lovosice na období let 2014 – 2018. Komunitní plán péče je výsledným dokumentem procesu, který nazýváme komunitní
plánování, jehož úkolem je identifikovat potřeby občanů a tím citlivě ovlivňovat vývoj sociálních služeb a služeb souvisejících v našem městě.
Naším cílem je udržet potřebné stávající sociální služby a služby související a na podkladě identifikace Vašich potřeb podpořit vznik služeb
nových. Pro vytvoření kvalitního komunitního plánu péče je tedy nezbytné znát Vaše potřeby a názory. Názor každého z Vás je pro nás
důležitý.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.
Bc. Lenka Lízlová
starostka
1. Jste:
a) Muž
b) Žena
2. Věk:
a)
b)
c)

do 18 let
19 – 26 let
27 – 50 let

d)
e)

51 – 64 let
65 a více

d)
e)

Vyšší odborné a nástavbové
Vysokoškolské

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?
a)
b)
c)

Základní
Vyučení a střední odborné bez maturity
Úplné střední odborné s maturitou

4. Využíváte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou z níže uvedených poskytovaných sociálních služeb na území města Lovosice?
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

Město Lovosice
a. pečovatelská služba
Šance o. s.
a. denní stacionář
b. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
c. pečovatelská služba
Farní charita Lovosice
a. azylový dům pro ženy a matky s dětmi
b. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
c. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
d. terénní programy
e. pečovatelská služba
KDP Sluníčko
a. odlehčovací služby
b. pečovatelská služba
K-centrum
a. terénní program
Žádnou službu nevyužívám
Jinou………………………………………………………………………………………………………………..jakou…………………………………………………………………………….

5. Kvalitu sociálních služeb ve městě Lovosice považujete jako:
a)
b)
c)

Zcela vyhovující
Spíše vyhovující
Spíše nevyhovující

d)
e)
f)

Zcela nevyhovující
Nemají návaznost
Nemohu posoudit

Název projektu: Tvorba 3. komunitního plánu péče Města Lovosice
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/97.00049
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

6. Které níže z uvedených problémů se Vám zdají být v našem městě nejzávažnější?
a) Nezaměstnanost
b) Kriminalita
c) Problémové chování menšin
d) Užívání drog
e) Malá snaha občanů aktivně řešit svoje sociální problémy
f) Agresivní mládež

g) Bezdomovci
h) Špatné zacházení s osobami se zdravotním postižením či seniory
i) Netolerance k menšinám, cizincům
j) Požívání alkoholu na veřejných místech
k) Jiné……………………………………………………………………………………………

7. Která z uvedených sociálních služeb Vám ve městě Lovosice chybí?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Centra denních služeb
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Domy na půl cesty
Zařízení pro krizovou pomoc
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Terapeutické komunity
Sociální poradny

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Sociálně terapeutické dílny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Pracoviště rané péče
Intervenční centra
Služby následné péče
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Sociální rehabilitace

8. Využíváte Vy nebo někdo z Vašich blízkých služby či volnočasové aktivity těchto organizací:
a)
b)
c)
d)

Svaz postižených civilizačními chorobami
Rodinné a mateřské centrum Mozaika o. s.
Svaz tělesně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

e)
f)
g)

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice
Jiné………………………………………………………………………………

d)
e)

Zcela nevyhovující
Nevím

9. Informovanost o sociálních službách ve městě Lovosice považujete za:
a)
b)
c)

Zcela vyhovující
Spíše vyhovující
Spíše nevyhovující

10. Jaká forma prezentace sociálních služeb Vám nejvíce vyhovuje?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prostřednictvím vývěsek
Prostřednictvím Lovosického dnešku, který chodí pravidelně do domácností
Na internetu
Z letáku
Z rozhlasu
V infocentru
Jiné……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyplněné dotazníky můžete odevzdávat na níže uvedených označených sběrných místech do 31. 5. 2013:






Městský úřad Lovosice
Informační centrum
Podatelna
Elektronicky vyplněné na e-mail: meulovo@meulovo.cz
Městská knihovna

Máte-li zájem se aktivně zapojit do komunitního plánování města Lovosice, zanechte nám prosím Váš kontakt u paní Libuše Borníkové, kancelář
č. 114, tel: 416 571 211, e-mail: libuse.bornikova@meulovo.cz . Budeme Vás neprodleně kontaktovat a domluvíme formu spolupráce s Vámi.

Název projektu: Tvorba 3. komunitního plánu péče Města Lovosice
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/97.00049
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

