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Aktuality
Přeměna centra
je v polovině
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Rozhovor
Cingr: Nový kotel
zlepší ovzduší

Tři víkendy, tři festivaly
po sobě na Osmičce
Pestrý a nabitý kulturní program
čekal na Lovosičany v srpnu. Kvůli
povodním došlo k tomu, že tři víkendy po sobě probíhaly na Osmičce různé festivaly. Prvním byl Žafest, týden
na to Altros a vše završil Hašmar.
„Oceňujeme snahu pořadatelů těchto
akcí udržet své aktivity ve městě. Chceme, aby lidé Lovosice vnímali nejenom
jako město, kde bydlí a pracují, ale také
jako místo vhodné pro kulturu. Proto
organizátorům těchto festivalů děkujeme," říká starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Lesoparku Osmička se letošní záplavy
nevyhnuly. Právě kvůli odklízení povodňových škod musely být hned dva festivaly přesunuty ze začátku prázdnin až na
srpen. „Lesopark je nyní už v pořádku,
nicméně povrch byl po povodních promáčený, a tak jsme museli čekat, až
bude pohyb po areálu bezpečný,“ doplnila Jana Hejdová z odboru vnitřních věcí
lovosické radnice.
„Lovosická Osmička a její festivaly už
mají mezi lidmi své příznivce. Nejvíce jich
přichází na Hašmar country, který je
zároveň také nejstarším festivalem, jenž
se v Lovosicích pořádá," dodal ředitel
Kulturního střediska Lovoš Martin Kohl.
Jeho slova potvrdil i hlavní pořadatel
zmiňovaného festivalu. „Celkem letošní
Hašmar navštívilo 1300 lidí. Fanoušky
našeho festivalu bych rozdělil na 3 skupiny. První z nich přichází ve čtvrtek,
v první den akce, podpořit místní kapely,
další si vybere některý ze tří dnů a pak je
tu jádro skalních, kteří tu jsou po celé tři
dny. Největší účast byla v sobotu, kdy
dorazilo 600 lidí,“ sdělil Vladimír Hieke,
hlavní pořadatel. Největší zájem byl o
vystoupení Ivana Mládka a jeho Banjo
Bandu. „Letos jsme maximálně spokojeni. V sobotu po produkci jsme vše uklidili
a až potom začalo pršet. Velké díky patří
městu za podporu. Myslím, že za ta léta
jsme již sehraný tým,“ dodal Hieke.
Fotoreporty z festivalů najdete na
stranách 6, 7 a 11.
(tuc)
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Téma
Jak to bude
s dostavbou D8
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Radnice historii neztratí

Stavební práce ve staré radnici jsou v plném proudu. Opravuje se hlavní historický sál i přilehlé prostory, přičemž jsou
zachovány prvky charakteristické pro tuto secesní stavbu.
V současné době se provádí obnova štukatérské výzdoby starého
sálu. Restaurována je stropní rozeta, provádí se repase původních
oken objektu. Práce jsou koncipovány tak, aby byla co nejvíce
zachována původní podoba staré radnice,“ vysvětluje investiční
technička lovosického úřadu Jitka Voláková.
Všechny stavební práce jsou navrženy tak, aby byla zachována
původní architektonická řešení. Budova ale získá moderní zázemí.
Součástí budou nové technologie, elektroinstalace, vytápění a
další. Instalována již byla nová vzduchotechnika. V sále je také nová
dřevěná podlaha, v přilehlých prostorách pak dvoubarevná dlažba.
„Architekt vše navrhoval tak, aby to co nejvíce odpovídalo dobové
skladbě,“ dodává Jitka Voláková. Tomu budou odpovídat i nově
osazené dveře, ve kterých bude využito spojení skla s kovem.
Projekt počítá i s bezbariérovým vstupem pro handicapované lidi
nebo seniory. Znamená to bezbariérový hlavní vchod a dále výtah
do prvního patra.
Pokračování na straně 5 >>>

Servis
Přehled uzavírek
na Lovosicku
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Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři, dětem
skončily prázdniny,
nám ostatním letní
období, nový školní
rok je tu a podzim
pozvolna přichází.
Lovosický dnešek prošel tento rok
zatím jen drobnými úpravami.
Netýkají se ani tak obsahové
stránky, jako spíše vyřešení problémů, které s sebou nese například
distribuce. Neustále se potýkáme
se stížnostmi, že Lovosický dnešek
někteří z vás nedostávají do schránek. Z tohoto důvodu jsme navýšili
počet výtisků na 4 000, což by již
měl být naprosto dostačující počet.
Distributor – Česká pošta – byl
zároveň upozorněn, že výtisk má
dávat i těm z vás, kteří mají na
schránkách informaci, že si nepřejí
reklamu. Lovosický dnešek není
reklama. V případě, že i nadále
nebudete
dostávat
zpravodaj
do schránky, můžete si stěžovat
přímo u distributora, a to na čísle:
954 390 601.
Dále vás chci upozornit, že
můžete prostřednictvím e-mailové
adresy: kulturalovosice@gmail.cz
prezentovat pořádání jakékoliv
společenské akce ať už hudební,
divadelní nebo sportovní. Vaše
informace zveřejníme v přehledu,
který vychází na vloženém listu.
Přeji vám všem příjemné podzimní dny.
Radim Tuček, šéfredaktor

Stromy na Osmičce byly zkontrolovány a ošetřeny
Dendrologické posudky stromů na Osmičce, kde v červnu
řádila povodeň, prováděl odborný arborista Ing. Miloslav
Wach z Liberce.
Cílem zadání bylo zhodnocení
provozní bezpečnosti a perspektivy jednotlivých stromů po povodni a určení havarijních, po-

tenciálně nebezpečných stromů
s vysokou pravděpodobností
statického selhání. Dále byl
vypracován
návrh
opatření
k zajištění provozní bezpečnosti
a nutné stabilizaci stromů a prognóza dalšího vývoje porostu
topolů.
„Závěrem hodnocení bylo kon-

statování, že je nezbytné pokácet
šest kusů dřevin (lípa, topoly,
akát, jasan) a u 19 kusů dřevin
provést bezpečnostní a redukční
řez, což se také stalo,“ sdělil
František
Budský,
vedoucí
odboru životního prostředí na
Městském úřadu v Lovosicích.
(tuc)

www.meulovo.cz

Aktuality

Mateřské školy se promění v ráj pirátů, indiánů a farmářů
Lovosická radnice uspěla s žádostí o dotaci na revitalizaci
zahrad u třech místních mateřských škol. Jejich přeměna bude
hrazena z rozvoje infrastruktury
pro environmentální vzdělávání.
„Náměty, jak vylepšit stávající
školní zahrady, vzešly z jednání
pracovní skupiny, která byla složena ze zástupců města a vedení
jednotlivých školek. Vzniklo přitom
několik konkrétních nápadů, které
jsme podpořili,“ říká místostarostka
Vladimíra Nováková.
Nejde přitom jen o kosmetické

úpravy, ale o komplexně nové
pojetí školních zahrad. Ty by se
mohly dočkat atraktivní stylizace
do různých období. Vyrůst by tak
mohla například pirátská loď nebo
indiánské týpí. „Naším záměrem
bylo, aby vznikl komplexní prostor
pro výchovu zaměřenou na životní
prostředí a to již v mateřských
školách,“ dodává Hana Bažantová,
ředitelka Mateřské školy Sady
pionýrů.
Návrhy proto obsahují terénní
úpravy, ale také zahradní práce
nebo novou výsadbu. Předškolní

děti by se mohly dočkat nových
pergol, ale také například bylinkových záhonů, na kterých by se
mohly učit. Realizací projektu přitom nezískají jen předškolní děti.
„Tematicky nově upravené zahrady
by mohly sloužit mateřským školám navzájem, ale také školním
dětem. I ty by mohly mít do nových zahrad, v rámci výuky, zajištěn
přístup,“ doplňuje místostarostka
Lovosic Vladimíra Nováková.
V rámci tohoto dotačního programu bude podpořena MŠ Resslova,
kde bude proinvestováno 4 958 tis.

Kč, tématem přeměny bude „Lodí
kolem světa". V Mateřské škole
Sady pionýrů se bude jednat o
4 708 tis. Kč a tématem bude
„Cvrčkova zahrádka", poslední MŠ
je Terezínská, kde bude školní
zahrada vybudována za 3 823 tis.
Kč a tématem bude „U ptačího
domu“. Ve všech případech bude
pokryto 90 % ceny ze získané dotace, zbývajících 10 % je spoluúčast
města. Z celého Ústeckého kraje v
případě tohoto dotačního programu uspělo 7 projektů, z toho tři
jdou právě do Lovosic.
(tuc)

Další opravy silnic a chodníků Přeměna centra je v polovině
Vedení města již podepsalo
lovosická starostka Lenka Lízlová.
zvýší bezpečnost ve městě
smlouvu s dodavatelem stavebVe městě skutečně vznikne zcela
Opravy už začaly v lokalitě
Sady pionýrů. Stavební práce se
týkají stávajících komunikací,
chodníků a osvětlení.
„Jedná se o lokalitu, kde veřejnost
dlouhodobě požadovala změnu
k lepšímu. Nové úpravy mají zajistit větší bezpečnost chodců, a to
zejména malých dětí,“ vysvětluje
lovosická starostka Lenka Lízlová.
Nejedná se jen o obytnou zónu.
V blízkosti se nachází i mateřská
škola, takže pohyb osob po
zdejších komunikacích je poměrně
velký. Stavební práce jsou rozlože-

ny do několika etap tak, aby
obyvatele Lovosic co nejméně
omezovaly. „Jsme především rádi,
že se podařilo získat způsob, jak
opravy financovat. Bez toho by
nebylo možné tak rozsáhlou investici zrealizovat,“ dodává Lenka
Lízlová.
Městu se na revitalizaci lokality
podařilo získat peníze od Ministerstva financí ČR. Dotace činí 8 milionů korun. 2,5 milionu přidá město ze své pokladny. Stavební práce
by měly být dokončeny ještě letos.
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atypické náměstí. Nejde o klasické
čtvercové náměstí. Podle plánů
vyroste přímo v centru města zelená plocha, která nemá obdobu
v žádném městě Ústeckého kraje.
Stavební práce v souvislosti
s přeměnou parku zaznamenala
veřejnost dvakrát. Poprvé, když
byly vykáceny poškozené stromy,

parku se objeví nové lavičky, vodní
tělesa, vznikne plánovaný amfiteátr
pro kulturní akce a upraven bude
prostor pro pořádání trhů.
„Jsme velice rádi, že se daří dodržovat naplánovaný harmonogram
stavebních prací. Věříme, že lidé
nový prostor v centru ocení. Veřejnost získá místo pro odpočinek,
město zcela nové centrum,“ říká

a podruhé, když byla o zhruba
35 metrů přestěhována třítunová
socha rudoarmějce.
Druhá etapa revitalizace centra
Lovosic vyjde na 9,5 milionu korun.
8 milionů dá město ze svého rozpočtu, 1,5 milionů je dar od Lovochemie. Druhá etapa by měla být
hotova do konce letošního roku.

Byrokratické nároky jsou tentokrát daleko větší a pojišťovny jsou
opatrnější. Ta, která vyřizuje záležitosti s Lovosicemi, dokonce městu
vypověděla pojistnou smlouvu.
Škodu po posledních povodních
uhradí, nicméně město se pro

pojišťovnu stalo tzv. rizikovým
klientem. Lovosice proto musejí
připravit novou veřejnou soutěž.
Očekává se, že i konečná cena,
kterou bude v budoucnosti město
platit na pojistném, se právě
z těchto důvodů zvýší.
(tuc)

(tuc, foto: Přemysl Zeman)

Nové předpisy zdržují opravy po povodni
Město Lovosice stále ještě řeší
následky po letošní povodni. Ani
dva měsíce po záplavách nejsou
vyřešeny některé pojistné události na městském majetku.
V provozu tak dosud nejsou
například postižená městská
sportoviště. Podle vedení Lovosic ale vyřizování pojistných
škod urychlit nelze.

ních prací pro druhou etapu
revitalizace parku. Ta by měla
být zahájena na začátku září a
plynule naváže na etapu první
tak, aby práce nebyly přerušeny.
Druhá část přeměny centrálního
prostoru bude znamenat zpevnění
cest pro pěší, doplnění veřejného
osvětlení a mobiliáře. V prostoru

„Vzniklé škody jsme začali odstraňovat hned po opadnutí vody.
Situace je dnes ale bohužel jiná
než po povodních v roce 2002. Od
té doby se změnila řada legislativních věcí, navíc i samotné pojišťovny přistupují k vyřizování pojistných událostí jinak než tehdy,“ říká
místostarostka města Vladimíra
Nováková.

(Text a foto: tuc)
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Cingr: Nový kotel zásadně zlepší ovzduší
Lovochemie městu Lovosice
dodává teplo desítky let, s kratší
několikaletou pauzou. V současné době je v závěrečné fázi příprava velmi podstatné změny
provozu energetiky. Z důvodu
„provázanosti“ s městem přiblížil generální ředitel Petr Cingr
celý tento projekt.
Jaké jsou důvody realizace tohoto projektu za více než 1 mld.
Kč?
Hlavním důvodem, který vedl
k rozhodnutí modernizovat zařízení podnikové energetiky, je výrazné snížení emisí SO2, NOX a pevných látek. Od 1. ledna 2016 totiž
začnou platit nové emisní limity,
které by současné zařízení ani při
instalaci dodatečných technologií
nebylo schopno dosahovat. Druhým, rovněž významným důvodem, pak je zlepšení provozní
spolehlivosti dodávek páry a elektrické energie do závodní sítě.
V současné době vyrábí energetika páru a elektrickou energii pro
potřeby areálu na zařízení vybudovaném převážně v sedmdesátých
letech. Dva uhelné práškové kotle
ČKD o hodinovém výkonu 40 a 50
tun páry pohání jednu protitlakou
a jednu kondenzační turbínu
s celkovým výkonem 14 MW.
K pohonu turbín je využívána rovněž zbytková pára z výrob kyseliny
dusičné. Po průchodu protitlakou
turbínou je část páry odebírána do
závodní sítě a zbytek páry prochází
kondenzační turbínou, pára následně zkondenzuje a kondenzát je
recirkulován do kotlů.
Záměrem společnosti je výstavba
moderního cirkofluidního (CFB)
kotle na uhlí o stejném hodinovém

výkonu (90 t páry) v nevyužívaném
prostoru bývalých roštových kotlů
2+3 a instalace výkonnější a účinnější turbíny s výkonem 25 MW.
Celkové investiční náklady jsou
odhadnuty na 1,35 miliardy korun.
Jde tedy o největší investiční
projekt, který v současné době
Lovochemie realizuje.

m3 a u pevných látek (prach) z 60
mg/m3 na 15 mg/m3. I z těchto
hodnot je patrné, že společnost
zvolila technologii, která patří ke
světové špičce.
Co se týče ekonomických parametrů, tak lze říci, že cena tepla
se v souvislosti s novou investicí
měnit nebude.

Jak se toto dotkne ekologie,
respektive ovzduší, a jak se to
projeví na ceně tepla pro obyvatele Lovosic?
Instalace CFB kotle bude mít
naprosto zásadní dopad na ovzduší v lokalitě Lovosic. Ze současné
hodnoty 2 300 mg SO2 /m3 se
Lovochemie dostane pod 400 mg/
m3, u oxidu dusíku bude dosaženo
snížení z 650 mg/m3 na 300 mg/

Kdy by měla být ukončena realizace projektu a nájezd do zkušebního provozu, což občané
v dodávce tepla jistě výrazněji
nepocítí?
Výstavba nových zařízení začne
na podzim 2013 a potrvá do
března 2015. Zkušební provoz
předpokládáme
šestiměsíční,
nicméně od konce června 2015
by již Lovochemii měl zásobovat

teplem i elektrickým proudem
moderní provoz.
Původní kotle budou po nájezdu
nového CFB kotle odstavené, ale
budou sloužit jako pojistka pro
případ jakýchkoliv problémů na
novém zařízení. Takové riziko tu
vždy je, kvalitním vedením projektu, výběrem kvalitních dodavatelů
a důslednou kontrolou kvality při
výstavbě bude v maximální míře
eliminováno.
Na otázku, zda obyvatelé města
nějak pocítí změnu technologie,
jednoznačně odpovídáme, že ne.
Při nájezdu nového kotle budou
původní kotle v provozu a k jejich
odstavení dojde až po stabilizaci
provozu nového CFB kotle.
K výpadku zásobování tak nedojde.
(jv, foto: Lovochemie)

Poplatková povinnost občanů města Lovosice za komunální odpad v roce 2013
v údajích, které souvisí s poplatníkem a výší

k platbě), aby se dostavili do kanceláře č. 233

jen „OZV“) s platností od 1. 1. 2013 o místním

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 (dále

poplatku.

Městského úřadu v Lovosicích, kde Vám rádi

poplatku za provoz systému shromažďování,

To se týká např:

vše potřebné sdělíme, a zkontrolovali si své

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-

- ohlášení změny doručovací adresy, pokud se

daňové účty.

ní komunálních odpadů.

neshoduje s místem TP

PŘIPOMÍNÁME VŠEM OBČANŮM,

Dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

- ohlášení vzniku nároku na osvobození

uvádíme, že když nebude poplatek zaplacen

- změna příjmení, adresy či stavu

poplatníkem včas

že se blíží termín splatnosti úhrady výše uvede-

- přihlášení cizinců, kteří mají ve městě Lo-

ného místního poplatku v celé výši a to do

vosice povolen trvalý pobyt

(poslední termín k úhradě 30. 9. 2013)
nebo ve správné výši, může správce poplatku

30. 9. 2013.

Městský úřad Lovosice vyměřit
Vyzýváme proto občany,

výměrem

nebo

hromadným

platebním
předpisným

Z výše uvedené OZV (Čl. 3) dále vyplývá pro

kteří do dnešního dne neuhradili poplatek, ať

seznamem navýšení poplatku až na trojnáso-

poplatníky ohlašovací povinnost, kterou jsou

už z jakýchkoliv důvodů (jako např. neobdržení

bek (navýšení místního poplatku za rok 2012

povinni splnit ohlášením veškerých

složenky

bylo odsouhlaseno ZM Lovosice na 50 %).

Září 2013

změn

či

neznalost

potřebných

údajů
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Další rána pro těžce zkoušenou dálnici D8
Je to snad osud této stavby, na
kterou čekají občané lovosického regionu velmi netrpělivě.
Tentokrát se však o další peripetie nezasloužili lidé, ale výjimečně příroda. Po letech sporů státu
s ekology, soudních tahanicích,
arbitrážích, odvolacích řízení,
změn územních rozhodnutí a
kdo ví ještě čeho, došlo při červnových deštích k sesuvu půdy,
asi půl milionu m3 zeminy, a
zavalení rozestavěné D8 v blízkosti Litochovic. Jedinou pozitivní zprávou je, že se nikomu nic
nestalo. Tato skutečná havárie
byla, vzhledem k povodním,
spíše na okraji mediálního
zájmu. Proto jsme požádali vedoucího stavby tohoto úseku
dálnice Františka Zukersteina,
lovosického občana a zastupitele, o informace.
Specifikujte prosím příčiny této
havárie a možnosti jejího řešení.
Jedná se o tzv. proudový sesuv v
místě starých fosilních sesuvů.
Vlivem poměrně nadměrných srážek (info z ČHMÚ: týdenní úhrn v
době těsně před sesuvem byl cca
60 mm srážek) se tato voda nakumulovala v partii území pod lomem Dobkovičky a iniciovala tento
sesuv, který má odhadem rozměr
600 x 150 – 200 m. Objem sesutých hmot odhaduji na 0,5 mil. m3,

celkový posun této hmoty je více
jak 50 m. Podle informací ČGS
(Česká geologická služba) jde patrně o největší historicky zaznamenaný sesuv na území ČR. ŘSD ČR
k dnešnímu dni (19. srpna) nebylo
pověřeno řešením vzniklé situace.
Můj osobní názor na způsob řešení
je oblast vyčistit od dřevní hmoty,
provést podrobný geologický průzkum, sesuv podle výsledku geologického průzkumu roztěžit, částečně odvézt na skládku a částečně

nechat na místě, celé zasažené
území velmi dobře odvodnit
hloubkovými drenážemi (voda je
příčinou sesuvu) a pro jistotu nad
místem sesuvu realizovat záchytnou pilotovou stěnu. Trasa dálnice
příliš poškozena není.
Jak se celá událost dotkne termínu dokončení dostavby? Jistě to
bude mít i značný důsledek na
výši čerpání financí?
Vliv sesuvu na termín dostavby

dálnice D8 nemusí být zásadní,
pokud budou rozhodovací procesy
rychlé. Finanční hodnota likvidace
sesuvu se obtížně odhaduje. Bude
záležet na tom, jak se vyřeší
poškozená trať ČD, neboť bude-li
zájem trať obnovit, bude cena
řešení přemostěním sesuvného
území okolo 120 – 150 mil. Kč.
Celkovou cenu komplexního řešení
sesuvu odhaduji na 400 – 500 mil.
Kč. Podotýkám, že je to můj soukromý odhad.
(jv, foto: J. Mendl)

Co bude se železniční tratí Lovosice – Teplice?
V červnu došlo k sesuvu asi
0,5 milionu metrů krychlových
zeminy v blízkosti kamenolomu
Dobkovičky po vydatných deštích na rozestavěnou D8, což
zasáhlo i železniční trať Lovosice
– Teplice. Tím zde došlo
k dlouhodobému přerušení provozu. Tato trať má velkou oblibu
u turistů, neboť nabízí zajímavou přírodní scenérii Českého
středohoří a některé stanice na
této trati jsou výchozí pro turistické trasy nejen v letním období.
Protože se proslýchá, že může
dojít ke zrušení trati, zeptali
jsme se na celkovou situaci a
výhled do budoucna na Ústeckém kraji (kam trať patří) a také
Správy železničních dopravních
cest (SŽDC). Od věci není také
vyjádření z podnikatelské sféry.
Magdalena Hanáčková, tisková
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mluvčí Ústeckého kraje
Ústecký kraj si je vědom důležitosti tratě nejen pro Lovosicko,
ale pro celý krajský systém veřejné
dopravy. Vzhledem k jinému trasování, nežli silniční komunikace, je
také velmi obtížné její nahrazování
autobusovou dopravou. Máme
informace od SŽDC, že škody a
situace spojená s rozsáhlým sesuvem (zasáhl i stavbu dálnice D8)
si vyžádá geologický průzkum,
projektování a opravu, což spolu
s příslušnými zákonnými lhůtami
veřejných zakázek může do obnovení provozu trvat do konce roku
2014, ale i déle. Považujeme situaci
za vážnou a ve své komunikaci
se SŽDC jsme jasně deklarovali
své stanovisko, že Plán dopravní
obslužnosti kraje i smluvně sjednaný provoz s dopravcem ČD, a.s.
s provozem na trati do budoucna
počítá, což by mělo SŽDC sloužit
jako stanovisko pro rychlou

obnovu.
Jakub Ptačinský, mluvčí SŽDC
Na poničené trati se po sesuvu
o rozměru cca 400 x 600 metrů
nyní pohybují geologové ze specializované firmy. Tato skupina odborníků připravuje pro SŽDC i
společnost Eurovia, která v místě
staví dálnici D8, detailní studii, jež
řekne, co bylo přesně příčinou
mohutného sesuvu i jaká jsou
možná technická řešení pro opravu
tratě a s tím spojená rizika. Teprve
na základě jejich odborné analýzy
budeme znát možnou variantu
řešení (pokud bude možné), její
cenu i termíny. Do té doby by šlo o
věštění z křišťálové koule.
Současně s tím probíhají jednání
s krajem o dalším možném využití
a objednávkách dopravy na této
trati. I vyjádření kraje bude hrát
svou roli v budoucím rozhodování
o osudu této poničené dráhy.

Zatím však o jejím rušení nikdo
nemluvil.
A jak se uvedená skutečnost
promítla do podnikatelské činnosti např. v nedalekém Oparně?
To sděluje majitel restauračního
zařízení Černodolský mlýn a
zastupitel
města
Lovosice
Vladimír John.
Samozřejmě uzavření trati je
smutné hlavně z důvodu její téměř
stoleté historie. Pokud mohu porovnat dopravu do Oparna vlakem,
anebo autobusem, tak jasně
vyhrává vlak. Je to určitá nostalgie
a romantika, pro děti nevšední
zážitek. Dopad na naše podnikání
zatím nevnímám, ovšem z dlouhodobého hlediska se jistě odrazí
ve snížené návštěvnosti ze vzdálenějších oblastí (Teplice). Pokud
bychom mohli nějakým způsobem
podpořit obnovu úseku trati, rádi
se o to přičiníme.
(jv)
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Město

Vzpomínka na chodce a novináře Juraje Puciho
Ráno 17. srpna zemřel v
84 letech v nemocnici v Praze
po delší nemoci chodec a
rekordman Juraj Puci, signatář
Charty 77. Novinář Puci uskutečnil řadu dálkových pochodů,
za celý svůj život nachodil přes
200 000 kilometrů. Poslední
dálkový pochod provedl v roce
2009 v rámci oslav svých
80. narozenin, kdy po svém rodném kraji nachodil za 24 hodin
122 km.
V Lovosicích besedoval v Kulturním středisku Lovoš poprvé v roce
1992, kdy jej přijal na radnici
starosta Ing. Petr Obruba. O Lovosicích napsal do deníku Noviny
s velkým N 20. 5. 1992:
13. května – Lovosice
Starosta tohoto města je velice
zapálený pro Euroregion Labe,

asociaci
Labe,
Hydro
Labe.
Ve spolupráci s německými partnery – investory budou naše města
podporovat výstavbu malých vodních elektráren moderního typu a
vybudování dvou stupňů na řece
tak, aby lodě mohly plout až do
Pardubic. Cílem je provést přesuny
těžkých nákladů ze silnice na řeku.
K tomu je také nutno v Lovosicích

2. letní Česko – německý tábor
Rodinné centrum Mozaika nadále pokračuje ve spolupráci
s organizací JUCO Soziale Arbeit
ze saského Coswigu. Tyto organizace
uspořádaly
společně
v týdnu od 20. 7. do 27. 7. 2013
Česko – německý letní tábor pro
děti z Lovosic a Coswigu.
Tábor se konal nedaleko města
Moritzburg v kempu Bad Sonnenland. Pro děti byl připraven program plný výletů, her a soutěží.
Děti poznaly okolí Moritzburgu,
navštívily lanový park i zámek,
nechybělo ani koupání v Bad Sonnenlandu a táborák. „Vše bylo
spojeno s hravou výukou němčiny
a češtiny, kterou
zajistila
Mgr.
Zdeňka Liscová z
lovosického
gymnázia,“ dodala Klára Pospíšilová, organizátorka tábora a
předsedkyně
sdružení Mozaika o.s.
Tábora se zúčastnily
děti

dvou zemí, dvou rozdílných řečí a
přesto mezi dětmi neexistovala
jazyková bariéra. Děti se zúčastnily
všech aktivit společně, vznikla mezi
nimi přátelství a každé se zdokonalilo ve znalosti jazyka svého
souseda.
Organizátoři i děti byli z letního
tábora nadšeni. Všichni pevně věří,
že se z táborů stane tradice,
pokračující v příštím roce již třetím
ročníkem.
Akce byla podpořena z projektu
Česko – německý tábor II, financovaného z programu Společného
fondu malých projektů (program
Euroregion Elbe/Labe, Ziel 3/Cíl 3).

Radnice historii neztratí
>>> Dokončení za strany 1
„Obnova staré radnice je obrovským úspěchem, neboť o zachování a opravení této stavby jsme se
dlouhodobě snažili. Budova se
nachází přímo v centru města a
bude tak důstojným místem pro
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kulturní a společenské akce,“ dodává starostka města Lenka Lízlová.
Opravu je možné realizovat jen
díky tomu, že město Lovosice
uspělo s projektem v rámci Cíle 3
a pro tento účel získalo evropské

vybudovat
překladiště
zboží,
podmínky jsou dány i železničními
poměry. (Současný kurs markakoruna je výhodný pro vstup cizího
kapitálu do řešení problémů.)
Zisk z provozu i z elektráren by šel
na vyčištění Labe. Moc hezky se
poslouchá tato vize o čisté, živé a
opět lososové vodě. Kráčel jsem
kolem ní, ale omočit se v ní jsem
nezatoužil, ani zeleninu vydatně
z Labe zalévanou jsem si nekoupil.
Raději pro jistotu banán…
Tolik citace z „Novin“.
Z dalších poznámek pana Puciho
o Lovosicích: „Lovosice ve mně
zanechaly dojem na úrovni kulinářsky výborné – pivo v Lovoši a hlavně jídlo a víno ve vinárně Tercier.“
Podruhé měl pan Puci zastávku
v Lovosicích při cestě „Pochod
českým státem“ 12. srpna 1993

a beseda s ním se opět konala
v přednáškové síni Kulturního
střediska Lovoš. V pátek 13. srpna
přijal Juraje Puciho starosta města
Lovosice Mgr. Roman Novák.
Dálkoplaz Puci se v našem městě
naposledy zastavil na cestě
„K sedmi křížkům přes šest zemí“.
Při svém nepřetržitém pochodu
navštívil v týdnu od 18. do
22. ledna 1999 také Litoměřicko.
Do Lovosic dorazil v pátek
22. ledna, byl přijat starostou
Janem Kulhánkem a zapsal se do
pamětní knihy Lovosic. Dostal také
potvrzení do etapové knihy – na
krokoměru měl v tomto okamžiku
10 233,5 km.
Jistě si na něj někteří z tehdejších
návštěvníků besed pamatují.
Čest jeho památce!
(hz, foto: archiv)

Přes den na táboře, večer doma
Příměstské dětské tábory jsou
v posledních letech velmi oblíbené. Jejich náplň je stejně pestrá jako u klasických táborů, výhodou je nižší cena. Tyto tábory
jsou určeny dětem od 6 let do 15
let.
V letošním roce připravil Dům
dětí a mládeže ELKO Lovosice pro
žáky základních škol příměstské
tábory v 5 turnusech; první turnus
proběhl od 15. do 19. července,
poslední od 12. do 16. srpna.
„V Lovosicích byla cena 50,- Kč/
den (v ceně je zahrnuto vstupné a
doprava na výlety). Jídlo a pití
rodiče dětem zajistí velkou svačinou,“ informuje ředitelka DDM
ELKO Lovosice Venuše Krčmářová.
„O tábory byl letos velký zájem,
všechny termíny byly už v květnu
plně obsazené,“ dodává.
Každý den příměstského tábora
měl v Lovosicích jiné zaměření –
v pondělí se hrály na Osmičce
různé hry a soutěže a odpoledni
patřila vycházka do okolí Lovosic, v
úterý čekalo děti koupaliště
v Litoměřicích, ve středu se konaly
celodenní výlety za krásami Českého středohoří. Čtvrtek byl věnován
keramické dílně a hrám v přírodě a

v pátek probíhal sportovní den
aneb „Malá táborová olympiáda“.
„Protože v prvních týdnech bylo
většinou opravdu vedro, dali jsme
často přednost koupání,“ uvedla
ředitelka DDM ELKO Lovosice
Venuše Krčmářová. „Čáru přes
rozpočet nám udělaly červnové
povodně a zavřené lovosické koupaliště, přece jen cesty do Litoměřic se prodražily,“ dodává Věra
Hamerníková, další z pracovnic
DDM ELKO Lovosice. Ale děti byly
spokojeny.
Děti navštívily plavební komory v
Lovosicích, prošly se Oparenským
údolím, v Litoměřicích si vyzkoušely geocaching a pátky byly každý
týden sportovní. Navštívily i kopec
Větruše v Ústí nad Labem – jelo
se na ni dokonce lanovkou!
Dopravní prostředky se denně
střídaly, jeden z výletů se konal
přívozem do Píšťan a vlakem
domů do Lovosic. Ve všech týdnech se vystřídaly výlety, kulturní
zážitky (návštěva litoměřického
historického sklepení a rozhledny
Kalich), spousta her v přírodě i
sport. Děti se rozhodně nenudily.
Každého běhu se zúčastnilo kolem
15 dětí.
(hz)

peníze. Prostředky na opravu jsou
poskytnuty v rámci projektu
„Centrum pro cestovní ruch a partnerství“, který je určen na podporu
přeshraniční spolupráce mezi ČR a
Svobodným státem Sasko. Díky
dotaci se objekt přemění na místo

setkávání a cestovního ruchu, které
bude využíváno pro společné akce
Lovosic a jeho partnerského města
Coswig. Oprava staré radnice vyjde
na zhruba 15 milionů korun a
dokončena by měla být na konci
tohoto roku.
(tuc)
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Festivalový měsíc zahájil Žafest
První z trojice prázdninových
akcí na Osmičce byl 9. – 10.
srpna osmý ročník multižánrového dvoudenního festivalu
Lovosický Žafest 2013. Ten
tradičně nabídl spoustu zajímavých aktivit, nebyl pouze o
kapelách.
První den patřil nejvíce stylům
ska a reggae, vystoupily například kapely Uraggan Andrew &
Reggae Orthodox, Skavare či
Gangnails.
Sobotní program zahájilo Biodivadlo Napříč.cz představením
Brain-Body-Bastards. Před hlav-

ním blokem kapel ještě proběhl
bubenický workshop v podání
Tokhiho, do nějž se zapojily desítky návštěvníků utvořením
velkého kruhu a společným bubnováním dle jeho instrukcí. Poté
již vystupovaly hlavní hvězdy
Žafestu: Posmrtné zkušenosti,
Xavier Baumaxa, Prago Union,
Skyline, Toxique nebo Marracash
Orchestra z Drážďan.
Kromě hudby zde nechyběla
čajovna, výtvarný stan či informační stánek o cestovním ruchu.
Na akci dorazilo přes tři sta
návštěvníků.
(tuc)

Bubenický workshop
Xavier Baumaxa

Bubenický workshop
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5x foto: Radim Tuček

Posmrtné zkušenosti

Malování na obličej
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Dorazí příště Wanastowi Vjecy?
Další ročník má za sebou
také, co se hudby týče,
nejtvrdší lovosický festival –
Altros. Ten byl kvůli povodni
přesunut na srpnový termín.
Hlavní pořadatel Jan Štok je s
jeho průběhem spokojen. „Celá
akce proběhla v pohodě, bez
problémů. Jsem moc rád, že nám
vyšlo počasí, a doufám, že se lidé
dobře pobavili,“ uvedl Štok.
Fanoušci metalu či punku vyslechli například kapely Volant,
JZD, Destroyself nebo stálici
festivalu – partu Krleš. Na Osmičku si našly cestu zhruba tři stov-

ky návštěvníků. „Toto číslo jsme
očekávali,“ sdělil pořadatel Štok,
který prozradil i plány na příští
ročník. V nich nechybí ani vize
přilákat do Lovosic opravdu
zvučné jméno. „Všechno je o
penězích. Pokud jich bude stejně,
proběhne příští Altros v podobném duchu jako letos a v předchozích letech. Pokud by se
ovšem větší obnos financí podařilo sehnat, dal by se v budoucnu
zrealizovat můj sen, pozvat větší
metalovou kapelu nebo třeba
Wanastowi Vjecy,“ usmívá se
Štok.
(tuc)

Destroyself
Soutěž v pití tupláků

JZD
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5x foto: Radim Tuček

Altros 2013

JZD
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Servis
Informace pro drobné podnikatelské
subjekty
Dle rozhodnutí Rady města
Lovosice číslo RM – 307/2011
bylo umožněno drobným podnikatelským subjektům zapojit se
do systému města při sběru
komunálních odpadů a využít
jednotlivé kontejnery rozmístěné na území města. Zapojení do
tohoto systému je možné za
předpokladu sepsání smlouvy o
zapojení do systému města zavedeného pro sběr komunálních
odpadů (směsný komunální
odpad, papír, plast a sklo).
Vzhledem k uvedeným skutečnostem mají drobní podnikatelé
možnost naplnit ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech
a zajistit minimální třídění ostatních odpadů (papír, plast a sklo)
bez vysokých nákladů. Další výhodou sepsané smlouvy je i skutečnost, že podnikatelský subjekt
nemusí vést evidenci o předaném
množství odpadů oprávněné osobě. Tato skutečnost se nevztahuje
na nebezpečné odpady a další i
ostatní odpady produkované organizací, které nejsou uvedené ve
smluvním vztahu. Tyto odpady je
nutné předávat oprávněným osobám a vést o tom evidenci dle
zákona.
Rada města svým rozhodnutím
určila postup a ceny v rozdělení na
jednotlivé komodity (směsný komunální odpad, papír, plast a sklo)
k zapojení do systému sběru města:
1. Zpracovat žádost: Formulář
žádosti je k dispozici na internetových stránkách Města Lovosice

v doméně podnikatel – informace
pro podnikatele, kde jsou uvedeny
i ceny za kilogram vyprodukovaných jednotlivých druhů odpadů.
Podnikatelský
subjekt
vyplní
základní údaje o vlastní organizaci
vyspecifikované v žádosti a
provede odhad vyprodukovaného
množství za určené období – viz
žádost.
2. Městský úřad odbor životního
prostředí vyhodnotí dle velikosti
organizace jednotlivá navržená
množství produkovaných odpadů
uvedené v žádosti. Provede porovnání s jinými podobnými organizacemi. Dle výsledku projedná
s žadatelem případné změny a
zajistí zpracování vlastní smlouvy.
Po zpracování smlouvy vyzve žadatele k podpisu.
Zapojení do systému města pro
sběr komunálních odpadů a složek
z něho vytříděných poskytuje podnikatelským subjektům několik
výhod:
 Zajištění zákonných norem –
třídění odpadů
 Pro zajištění třídění nemusí podnikatel zajišťovat vlastní sběrné
nádoby
 Podnikatel nevede evidenci produkovaných odpadů, na které je
sepsaná smlouva s Městem
 Další zákonné normy
Další informace v oblasti odpadového hospodářství a možnosti
zapojení do systému města poskytne odbor životního prostředí
MěÚ Lovosice.
František Budský, vedoucí odboru

< U Z AV Í R K Y S I L N I C A U L I C >
Uzavírka silnice I/30 Lovosice – Ústí n/L pro nákladní dopravu
V termínu od 12. 8. 2013 do 8. 12. 2013 bude uzavřena silnice I/30
z Lovosic do Ústí nad Labem pro nákladní dopravu nad 10 tun. Důvodem uzavírky je výstavba protipovodňových opatření v Ústí n. L. pod
Větruší. Objízdné trasy jsou značené.

Uzavírka silnice Lovosice – Libochovice
Z důvodu rekonstrukce povrchu silnice III/00817 z Lovosic směrem na
Libochovice je tato silnice v úseku od kapličky v Lovosicích až ke křižovatce k nájezdu na dálnici D8 před Siřejovicemi uzavřena. Objízdná trasa je
vedena z Lovosic po silnici I/15 směrem na Litoměřice, přes okružní křižovatku u Prosmyk, přes nájezd na dálnici D8 až ke křižovatce před Siřejovicemi. Uzavírka je plánovaná do 30. 9. 2013.

Uzavírka ulice Ústecká
SčVK a.s. jako investor i zhotovitel stavby bude v termínu 2. 9. – 30. 11.
2013 realizovat opravu kanalizace v ulici Ústecká, která je v havarijním
stavu. Stavba bude probíhat za provozu a je umístěna v zeleném pásu
mezi pozemní komunikací III/24713 a stávajícím chodníkem. Ukončena
bude u křižovatky ulic Ústecká a Lovošská.
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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:

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

37.

11. 9. – 12. 9.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

38.

18. 9. – 19. 9.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

39.

25. 9. – 26. 9.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

40.

2. 10. – 3. 10.

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

Datum:

Ulice:

10. 9.
11. 9.

Okružní, P. Holého, Mírová
Osvoboditelů parkoviště u sochy

17. 9.
18. 9.

Krátká, Tovární, Resslova
Vodní, Hluboká, Dlouhá parkoviště (u garáží)

24. 9.
25. 9.

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

1. 10.
2. 10.

Osvoboditelů parkoviště před DSL, Husova
Terezínská,Nádražní, Wolkerova

Možnost zvýšení daně z nemovitostí
Rada města Lovosice ve svém
usnesení 352/2013 ze dne 14. 8.
2013 doporučuje zastupitelstvu
města NEZVYŠOVAT od roku
2014 daň z nemovitosti, nevyužít tuto zákonnou možnost. Zastupitelstvo města bude na svém
dalším zasedání rozhodovat, zda
tuto možnost využije, či nikoliv.
Pokud by v roce následujícím
došlo ke změně místní vyhlášky
z důvodu stanovení místního
koeficientu např. ve výši dvojnásobku, ceny nemovitostí by se
zdvojnásobily, tj. do rozpočtu města by přišlo o cca 5 – 6 mil. Kč více
(nyní činí příjem z daně z nemovitostí cca 12 mil. Kč).
Případná vyhláška by musela
nabýt platnosti nejpozději do 1.
října 2013 a účinnosti od 1. 1. 2014
dle § 16 a) zákona č. 338/92 Sb. o
dani z nemovitostí v platném znění. Poplatníci by nemuseli podávat

znovu daňové přiznání, vše by
přepočítal finanční úřad.
Pro informaci uvádím, že současná průměrná daň z nemovitostí
ve městě Lovosice činí např.:
 Rodinný dům jednopodlažní,
zastavěná plocha 100 m2: cca
280,- Kč/rok
 Rodinný dům dvoupodlažní,
zastavěná plocha 100 m2: cca
400,- Kč/rok
 Garáž samostatná o výměře
20 m2: cca 150 Kč/rok
 Byt o 70 m2: cca 150 Kč/rok
Podnikatelská činnost:
 Průmyslová výroba: 10,- Kč x 1,5
koef. města = 15,- Kč/m2
 Ostatní
činnosti
(prodejny
apod.): 10,- Kč x 1,5 koef. města
= 15,- Kč/m2
 Zemědělství: 2,- Kč x 1,5 koef.
města = 3,- Kč/m2
Ing. Dagmar Wágnerová
vedoucí ekonomického odboru

Uzavírka ulice Jabloňová alej a oprava „kruháče“ u LIDLu
Majetkový spráce silnic I. třídy, ŘSD ČR, správa Chomutov, oznámil, že
dne 15. 8. 2013 bylo zhotoviteli, Eurovia CS a.s., závod Ústí nad Labem
předáno staveniště pro stavbu „I/30 Lovosice ul. Tovární“ dle rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 18037/2013/KUUK ze dne 13. 2. 2013.
Předmětem stavby je celková oprava okružní křižovatky u prodejny LIDL.
Stavba bude probíhat po etapách. V průběhu stavby dojde i k úplné uzavírce ulice Jabloňová alej. O termínech uzavírky a objízdných trasách
bude město investorem stavby včas informováno. Dokončení opravy
křižovatky se předpokládá do konce roku 2013.
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Zakladatel lovosické chemičky Adolf Schram

V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok 2013
je uveden Adolf Schram, chemik
a zakladatel lovosické chemičky
(* 23. 9. 1848 v Sokolově, † 26. 4.
1927 v Německu) – 165 let od
narození.
Adolf Schram se narodil 23. září
1848
v
rodině
obchodníka
Adalberta Schrama v Sokolově.
Stejně jako jeho starší bratr August

(1843 – 1891) vystudoval reálku
v městečku Loket a pak byl na
obchodní praxi v Lipsku a
v pražské továrně na výrobu
chemikálií. Ve studiích chemie
pokračoval na technice ve Vídni
a v Praze, studia ukončil v roce
1869. Poté pracoval až do roku
1875 v chemické továrně Adolfa
Jordana v Kralupech nad Vltavou,
v jejímž programu byla i minerální
hnojiva. S nabytými zkušenostmi
vstoupil posléze Adolf do služeb
svého bratra jako vedoucí chemik
a technický poradce. Současně
zastával i funkci prokuristy firmy.
V roce 1871 založil August
Schram u Roztok první českou
výrobnu ledku vápenatého. Odpadající kyselinu dusičnou, vznikající
při výrobě dynamitu v továrně
v Zámkách, nevypouštěl do Vltavy,
ale vázal na vápno. Vzniklý ledek
vápenatý se později objevil na trhu
také pod názvem ledek norský.
V roce 1884 založila pražská firma
A. Schram další továrnu na super-

fosfát v Poštorné u Břeclavi.
Předností zvolené lokality bylo
napojení na železniční trať. Když
August Schram v roce 1891 zemřel,
stal se Adolf coby jeho dědic jediným majitelem celé firmy.
Adolf Schram byl významným
podnikatelem v Rakousko –
Uhersku v oblasti hnojiv. Byl nositelem řádu Františka Josefa I.,
zástupce vedoucího chemickotechnologické fakulty Vysoké školy
technické v Praze, generální ředitel
zastoupení Nobelovy firmy na
dynamit, člen správní rady několika
bank a jiných společností, členem a
pozdějším prezidentem rakouské
Společnosti pro podporu chemického průmyslu. V roce 1908 ho
František Josef I. vyznamenal diplomem za zásluhy v zásobování
rakousko-uherského trhu hnojivy.
Pro Lovosice je ale nejdůležitější,
že v roce 1904 jeho pražská
německá podnikatelská firma zahájila ve městě výrobu superfosfátu a kyseliny sírové. V roce 1902

podal Schram na základě projektu
stavby žádost o živnostenské
povolení na okresní hejtmanství.
Podle výnosu z 29. ledna 1903,
č. 1060, c. k. okresního hejtmanství
v Litoměřicích mu bylo uděleno
oprávnění k výstavbě továrny na
kyselinu sírovou a superfosfát
v Lovosicích. Podle dalšího výnosu
hejtmanství č. 12071 z 21. dubna
1904 bylo povoleno uvedení do
provozu. Továrna na kyselinu
sírovou byla vybudována jako
první v tehdejším Rakousko –
Uhersku podle tangenciálního
systému Meyer a zahájila výrobu
na podzim 1904.
V celém podniku (závody Praha,
Lovosice a Poštorná) bylo v roce
1908 zaměstnáno 40 úředníků a
350 dělníků. Po smrti Adolfa
Schrama v roce 1927 převzali firmu
jeho dva synové – technickým
ředitelem se stal Ing. Adolf Schram
a obchod měl na starosti Albin
Schram.
(hz, foto: archiv)

Nástup rodu Schwarzenbergů do Lovosic (1. část )
V roce 1783 postoupila Alžběta
Augusta markraběnka z Baden
Badenu celé své dědictví strýci
knížeti Janu Schwarzenbergovi,
vévodovi v Českém Krumlově,
který byl povinen vyrovnat
všechny dluhy ve výši 419 864
zlatých a vyplácet markraběnce
doživotní roční rentu ve výši
7000 zlatých; markraběnka zůstala neprovdána a zemřela 7. 1.
1789 ve věku 63 let.
Prvním majitelem lovosického
panství z rodu Schwarzenbergů se
stal tedy v roce 1783 Jan I. Nepomuk Antonín Josef Jáchym Prokop
kníže Schwarzenberg (* 3. 7. 1742
v Postoloprtech, † 5. 11. 1789
v Hluboké nad Vltavou). Měl celkem 13 dětí, z nichž jen 8 se dožilo
plnoletosti.
Panství lovosické po něm zdědil
jeho syn Josef II. Jan Nepomuk
Antonín Karel kníže Schwarzenberg (1769-1833), který se kromě
jiných jazyků naučil také česky;
vlády nad rodinným majetkem se
ujal po smrti otce v roce 1789.
Josef založil tzv. českokrumlovskou
větev rodu (viz erb), jeho bratr
Karel Filip větev orlickou podle
panství a zámku Orlík.
Před 230 lety získali českokrum-
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lovští Schwarzenbergové celé panství Lovosice s Kamýkem. V té
době probíhaly osvícenské reformy
Josefa II., zrušení nevolnictví, toleranční patent a další, např. označování domů čísly popisnými. Lovosický zámek dostal číslo popisné 1.
V roce 1805 měly Lovosice už 131
domů a 827 obyvatel (do počtu
nebyli zahrnutí příslušníci židovské
obce). Lovosice ale bohužel stíhaly
často živelné pohromy, hlavně
požáry. V roce 1796 shořely masné
krámy, stará radnice a celá židovská čtvrt včetně synagogy.

Ještě horší byly požáry v roce
1809. Hořelo v lednu a únoru celkem 7x, likvidační pro město byl
požár 17. února. Požáry se v té
době rychle šířily, střechy domů
byly až na výjimky (zámek a několik málo domů, například restaurace Zlatá loď) z dřevěných šindelů
nebo slaměných došků. Tehdy
lehlo popelem téměř celé město
včetně zámku. Kníže Josef Schwarzenberg ho nechal poté obnovit
v prostší formě. Odstraněno bylo
6 renesančních štítů a lunetová
římsa; střecha byla snížena. Nesloužil už jako šlechtické sídlo, v
přízemí byl archiv a kanceláře,
odtud se řídilo hospodářství Lovosické domény. V prvním a druhém
patře byly služební byty. Škody na
knížecím majetku se pohybovaly
kolem 200 000 zlatých.
Byla to těžká doba, i Lovosic se
dotkly napoleonské války. V letech
1805, 1806 a 1808 byli ve městě
v některých měsících ubytováni
vojáci pěšího pluku Erbach. Vojáci
různých
armád
se
střídali
v Lovosicích až do roku 1813 a
přinášeli s sebou tyfus a další infekční choroby. V bojích proti Napoleonovi se vyznamenal Karel
Filip Schwarzenberg, mladší bratr

majitele
lovosického
panství.
V dubnu 1813 byl jmenován
polním maršálem a podílel se i na
porážce Napoleona v bitvě národů
u Lipska.
Za prvních Schwarzenbergů byly
pěstovány na panství některé nové
plodiny (jetel, čočka, vikev aj.), což
umožnilo zavést moderní střídavé
polní hospodaření. Rozšiřovalo se
ovocnářství a dělaly se první pokusy s hnojením. Existovala ale ještě
robotní povinnost, často byla ale
již převedena na peníze. Když
kníže Josef Schwarzenberg v roce
1833 zemřel, ujal se dědictví jeho
syn Jan Adolf, který měl velké
pochopení pro technický rozvoj
a vědecké bádání. V době jeho
správy panství došlo v Lovosicích
k významnému rozvoji města.
(hz)

(Pokračování – Lovosice v letech
1833 – 1888)
Pokud se někdo hlouběji zajímá o
osudy Schwarzenbergů, v městské
knihovně je v jednom vyhotovení
k dispozici ke studiu překrásná
kniha Jihočeské dominium; mimo
knihovnu se nepůjčuje. Krátce je
tam zmíněno i lovosické panství.

9

Seriál

Lovosické hudební skupiny:
Karavana – Chceme hrát dál, dokud nám nepraskne ta nejposlednější struna...
Skupina Karavana hraje hlavně
country, trampské a folkové
písničky, občas i trochu vybočí
z téhle muziky. Hraje především
písničky známé, i když ani tohle
není možné brát doslova.
„Nejčastěji je nás možné slyšet
na nejrůznějších akcích v restauracích a hospůdkách, na country
bálech nebo na nějakém tom
festiválku. Občas zavítáme třeba
i do domu seniorů apod. Prostě
zahrajeme si rádi všude tam, kde
mají tuhle muziku rádi…,“ vysvětluje kapelník skupiny Vláďa
Kočí.
„Kdysi dávno jsme si jen tak brnkali u ohně a tam nás napadlo, že
to zkusíme dát dohromady. Tak se
taky v roce 1996 stalo,“ pokračuje.
Z počátku hrála Karavana v jiné
sestavě, před časem změnila
svůj zvuk. „Odjakživa jsme hráli
s mandolínou, jejíž zvuk byl právě
pro Karavanu hodně typický. Po
odchodu Martina „Rika“ Kočího
jsme nového mandolínistu nesehnali. Do naší party jsme proto
přibrali druhou kytaru v rukách
kamaráda Stojana,“ doplňuje Kočí.
Kapela v současnosti hraje ve složení Vláďa Kočí – kytara, zpěv,
kapelník, Jitka Kočišová – zpěv,
příležitostně flétna, Martin Burian –
baskytara, zpěv, Vašek Poskočil –
housle, zpěv, Stojan Stojanov –
kytara, foukací harmonika, zpěv,

Evka Mišalko Fertáľová – zpěv.
I v tomhle složení by Karavana
ráda našla ještě hráče na mandolínu a vrátila se ke svému původnímu zvuku.
Do výčtu všech členů Karavany
neodmyslitelně patří ještě Vašek
Baumruk, obor zvuk, dobrá nálada
a tisíc dalších dovedností, který je
s námi „od nepaměti“ (přesněji od
roku 2000). V neposlední řadě
nesmím zapomenout na naše drahé manželky a blízké, které nám to
všechno (viz výše) trpí...




Z historie kapely (významné
události uvádí kapelník Vláďa
Kočí):
 2001 – Natočili jsme si pro ra-




dost demáček CD „To se ví“. Na
jeho křtu s námi začala zpívat
Evka Fertáľová.
2002 – Byl dalším důležitým
rokem, to jsme si pořídili vlastní
aparaturu. Jo a taky jsme si natočili druhé CD „Ještě je čas“. Mimo
to jsme celou tu dobu samozřejmě hráli a hráli – kde se jen dalo
a kam nás pozvali. Nejčastěji
v restauraci Chemik, později
Sarajevo (Lovosice), ale dost
často i jinde. Občas nějaký ten
festiválek – prostě tak normálně.
2005 – Natočili jsme CD „Třetí
šance“. A ještě vyměnil Martin
kontrabas za baskytaru.
2007 – Končí zpěvačka Evka.
2008 – Na Hašmarovské hospo-

dě (díky perfektní atmosféře
velmi vydařené vystoupení) se
nám, zcela náhodou, povedlo
natočit čtvrté CD „Živáček“.
V tomto roce k nám také přichází
zpěvačka Jitka Kočišová.
 2009 – Rozhodujeme pro variantu hraní s druhou kytarou. Stojan
Stojanov k tomu ještě zvládá
foukačku (harmoniku). Ke kapele
se vrací Evka, ale díky pracovnímu vytížení bývá s námi jen
sporadicky.
 2011 – Objevuje se naštěstí pár
nových příležitostí k hraní.
V závěru roku se nám velmi vydařil vánoční koncert v pro nás
zvláštním prostředí – v Mírovém
kostele Církve československé
husitské…
 2012 – Karavana si ke svým patnáctinám pořídila konečně vlastní webové stránky
A co Karavanu čeká v letech dalších? Chceme hrát dál, dokud nám
nepraskne ta nejposlednější struna...
Ptáte se, kde je možné se
s Karavanou setkat? Stačí se
podívat na její webové stránky
www.countrykaravana.cz, kde jsou
fotografie a všechny informace,
včetně těch, kde je možné kapelu
vidět. Neváhejte a přijďte si
s Karavanou zazpívat!
(hz, foto: hv)

• • • Letem lovosickým světem 2012 (3. část) • • •
Duben
 První dubnový den vyplula Porta
Bohemica na svou letošní první
plavbu, zastavovala i v Lovosicích. Labská paroplavební společnost tak zahájila turistickou
sezónu.
 Novou e-mailovou schránku na
dotazy info@meulovo.cz., elektronický informační panel a další
novinky přichystalo od dubna
2012 pro občany vedení města.
Městský rozhlas v Lovosicích
vysílá své pravidelné informační
bloky vždy v úterý a v pátek.
 Pořad „Splněné sny“ s Kristýnkou
Slavíkovou ze ZŠ Antonína
Baráka byl vysílán na TV Barrandov 6. dubna; přítomni byli i
spolužáci, třídní učitelka Mgr.
Alena Zukersteinová a ředitelka
školy Mgr. Daniela Deusová.
 8. dubna se konala v KS Lovoš za
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účasti Roberta Zimmermanna,
rady pro kulturní a tiskové
záležitosti Velvyslanectví USA
v ČR, oslava Mezinárodního dne
Romů.
O Boží hod velikonoční proběhla
v kostele sv. Václava slavnostní
mše (Missa Brevis in C Maior,
J. N. Škroup – Terra Tremuit
a František Picka – Regina Coeli).
11. dubna vystoupil v Kulturním
středisku Lovoš orchestr SWINGTET Roudnice pod vedením Tomáše Kopáčka s programem
„Když mladí hrají swing“.
V soutěži „Česko zpívá“, jejíž
finále proběhlo 20. dubna
v Trutnově, si vyzpíval Ruda
Zuziak 2. místo v kategorii 9 – 14
let a desetiletý Pepík Fečo získal
Cenu internetu.
33. ročník putování OKOLÍM
LOVOŠE se uskutečnil poslední

dubnovou sobotu 28. dubna.
Tento ročník věnovali pořadatelé
neobvyklým výhledům na královnu Středohoří – Milešovku a její
komornou – Kletečnou. Všechny
trasy končily v chatě na vrcholu
Lovoše, účastníků bylo přes velké
vedro 448.
 DDM ELKO připravil 30. 4. tradiční Pálení Čarodějnic. Po volbě
Miss Čarodějnice byl zapálen
táborák a byla upálena čarodějnice. Za zvuku kapel NESTEL
POSTEL a PARADOX se zpívalo a
tancovalo až do půlnoci. Opět
velká návštěva – přes 2 000
osob.
Květen
 V květnu vyhrál žák MgA. Jiřího
Lhotského
Jonáš
Kopáček
(trubka) z lovosické ZUŠ ve své
kategorii Ústřední kolo Národní

soutěže ZUŠ. Jeho bratr klarinetista Matouš Kopáček rovněž ve
své kategorii zvítězil (učitel MgA.
Tomáš Kopáček).
 Májové oslavy pořádané ve
spolupráci Českého rybářského
svazu a KS Lovoš proběhly
1. máje opět na Osmičce
(Hry rybářské mládeže, koncert
skupiny MARACAS a Poutníci).
 2. května se konalo slavnostní
otevření nové České pošty
v Lovosicích v přízemí domu
Orbis. Zároveň došlo ke zrušení
pošty u nádraží Českých drah a
pošty v „Centru“.
 Od 2. května začalo v Lovosicích
po více než 10 letech promítat
Minikino v Čajovně Bez Názvu –
1x týdně pro dospělé (promítání
zahájil kultovní film Casablanca)
a 1x týdně promítání pro děti.
(hz)
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Dobrý prázdninový nápad – Hravé úterky na Osmičce

Kulturní středisko Lovoš připravilo v srpnu nové akce – sérii
Hravých úterků pro děti. První
programový úterek pod patronací Kulturního střediska Lovoš
proběhl v lesoparku Osmička
6. srpna. Zábavný a veselý program, do kterého se zapojily děti
i jejich rodiče, všechny mile překvapil.
Z důvodu velmi nepříjemného
vedra se pestrý program Divadla Z

Bedny musel odehrát ve stínu, ale
rodiče i děti byli spokojeni. Kdo
z dětí chtěl, mohl si zazpívat a
konaly se i sportovní soutěže a
odehrála se pohádka O veliké řepě.
Jedna z přítomných dam byla dokonce svezena na koštěti.
Druhý programový úterek se
uskutečnil v režii Divadelního Ansámblu BezeVšeho a program byl
podobný – pohádka, hudba a hry
pro děti. Rodiče i děti byli spokoje-

ni. Děti si již mohly zaskákat ve
skákacím hradu. Návštěvnost byla
podstatně vyšší, o akci se již více
vědělo. 20. srpna se návštěvníkům
představila skupina Crazy Action a
DJ Majkl ze Žatce, návštěvníků už
bylo 92. „Konala se i soutěž Miss
hodně oblečení – vítězka na sebe
navlékla 11 kusů a všichni se
opravdu srdečně zasmáli,“ komentoval vystoupení ředitel KS Lovoš
Ing. Martin Kohl. Hravé prázdnino-

vé úterky zakončil 27. srpna opět
Divadelní Ansámbl BezeVšeho
s principálem Jaromírem Vápeníkem, který vyhrál výběrové řízení a
„Úterky“ na klíč připravil.
Vystoupení se konala v době od
16 do 18 hodin, vstup byl volný.
Pro zájemce byl k dispozici skákací
hrad. „Akce se bude pravděpodobně konat i příští rok, i když třeba
s jinými aktéry,“ plánuje ředitel KS
Lovoš.
(hz, 2x foto: hv)

Hašmar country 2013

I. Mládek a Libuna
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I. Mládek a Kalamity Jane

4x foto: Miroslav Hvorka

Návštěvníci Hašmaru
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Házenkáře čeká těžký vstup do sezony
Do nové extraligové sezony
vstupují lovosičtí házenkáři. Jen
těsně čtvrtý tým uplynulého
ročníku otevírá soutěž s velkými
změnami. Elitní mužská sestava
dostala nového trenéra, povodně navíc odnesly palubovku,
takže výrazně ztížená byla nejen
samotná příprava, ale absence
domácí haly se podepíše i na
utkáních. Prvních několik kol
totiž Lovosičtí budou muset
odehrát na hřišti soupeře. Čeká
je tedy velmi těžká prověrka.
Velkou změnou týmu byla dopředu ohlášená výměna trenéra.
Po sezoně na postu skončil
úspěšný Vojtěch Srba, kterého
nahradí jeho asistent Vladimír
Šuma. „Žádné zásadní změny ode
mě nečekejte. To, jak se v Lovosicích v posledních osmi letech
hrálo, bylo vyzkoušené a fungovalo

to. Jako hráč jsem byl s tímto
stylem spokojený a chtěl bych v
něm nadále pokračovat,“ řekl nový
trenér HK .A.S.A. Město Lovosice
Vladimír Šuma, který svoji roli
pomalu od Srby loni přebíral, takže
úplným začátečníkem nebude.
Vojtěch Srba týmu sbohem nedal,
stal se jeho sportovním ředitelem.
Fanoušci mohou mít radost především z faktu, že kádr lovosických
mužů nezaznamenal citelných
změn. Odešel pouze Jakub Škvařil,
který zamířil do Plzně. Z FrýdkuMístku přišel Tomáš Hes. „Tomáš
je levoruký hráč, menší postavy,
velmi dobrý na nohou. Patřil k
nejlepším střelcům soutěže,“ podotkl Šuma.
Do přípravy týmu se připojili také
odchovanci Dominik Miko a Jiří
Semerád. Z dorostu pak Pavel Mikš
a Jan Dlouhý, který se ale hned

zranil a po operaci křížového vazu
je jasné, že pro něj sezona jen tak
nezačne. V přípravě byl zkoušen i
Chorvat Emil Golič. O definitivní
podobě úzkého kádru ale bude
teprve rozhodnuto. Vyvrácen byl
však odchod tahouna Jiřího Motla.
„Jirka by si za všechny služby, které
v Lovosicích odvedl, odchod za
dobrým zahraničním angažmá
zasloužil, ale takhle jsem rád, že tu
zůstal a i nadále bude jedním z
pilířů mužstva a nositel výkonnosti,“ netajil radost Šuma.
Značné problémy přinesla červnová velká voda, která házenkářům
silně poničila jejich halu a zcela
odnesla palubovku. Vysoká vlhkost
v hale dlouho neumožňovala
přikročit k nutné rekonstrukci.
„Pokud vše půjde dobře, tak v
polovině září bychom se už mohli
nastěhovat,“ sdělil sportovní ředitel

Vojtěch Srba.
Extraliga Lovosicím startuje 8. září
na brněnské palubovce. První čtyři
kola jsou naplánovaná na hřišti
soupeře. Po Brně přijde nováček ze
Zlína, Plzeň a Kopřivnice. „Věřím,
že zápas s Hranicemi 28. září už
podle plánu odehrajeme doma,“
doufá Srba.
Jak se změny v týmu a problémy
s vytopenou halou projeví na
herním projevu a úspěšnosti, ukáže
až samotná liga. „Absence haly
byla pro přípravu hodně nepříjemná a těžko se hodnotí, jaký to
bude mít dopad. Já věřím, že díky
zhoršeným podmínkám se tým
ještě víc semkne a celkově si víc
budeme vážit našeho prostředí a
že to prostě zvládneme,“ snaží se
být stále pozitivní sportovní ředitel
lovosického týmu Vojtěch Srba.
(pp)

Plavci zůstali tentokrát
na suchu
Po dlouhých letech opět pořádal Plavecký klub Lovosice sportovní týdenní soustředění pro své plavce
v úštěckém kempu.
Plavečtí trenéři a dobrovolníci připravili pro své svěřence
náročný program suché přípravy na nadcházející závodní
sezonu. Cílem akce byla sportovní příprava, pěší výlety,
hry a soutěže, ale i odborné přednášky pro zdokonalení
plaveckých stylů. Důležitým faktorem soustředění bylo i
posilování týmového ducha a přátelství. „A právě společné zážitky mladé sportovce motivují a dávají jim další
chuť aktivně trávit volný čas,“ dodal trenér a vedoucí soustředění Jiří Willner.
Projekt s názvem Plavci na suchu byl spolufinancován
Ústeckým krajem a organizátoři věří, že tím byla opět
úspěšně obnovena tradice týdenních soustředění
Plaveckého klubu Lovosice.
Mgr. Alena Ptáčková

Lovosické házení bude letos až koncem září
Každoročně se závody Lovosického házení konaly začátkem
září, loni se 5. ročník uskutečnil
už dokonce 1. září. „Pět let po
sobě jsem dělal mítink první
víkend v září, což je velmi dobrý
termín, letos to kvůli nevůli fotbalistů nejde,“ sděluje organizátor závodů Jaroslav Smělý.
„Závody Lovosické házení zařazené do Vrhačské tour 2013 se budou letos konat na našem stadionu
až 21. 9. od 11 hodin. Nevím, jaká

bude účast,“ smutně konstatuje
Smělý.
„Mohl jsem mít závodníka, který
má čerstvou bronzovou medaili
z mistrovství světa v Moskvě, a to
kladiváře Lukáše Melicha, ale i
finalisty v kouli z letošního MS
v Moskvě. Dozvěděl jsem se ale, že
můžeme udělat podzimní mítink až
takhle pozdě, což Lovosickému
házení velmi ublíží. Nevím zatím
ani, kdo a jestli přijede. V minulých
ročnících zde byl třeba Tádžikistá-

nec Dilshod Nazarov, vítěz vrhačské tour 2011, a také právě zmíněný bronzový kladivář Melich, vítěz
1. ročníku vrhačské tour 2010.
Přijel by i letos, ale 21. září už bude
zřejmě na dovolené, jak mi při
osobním rozhovoru sdělil,“ lituje
organizátor.
Závody pořádá Asociace sportovních klubů Lovosice, ředitelem
závodů je Miroslav Pavlík a hlavním rozhodčím Ing. Ivan Galia.
Přihlášky zasílejte elektronicky

(e-mail:
Jara.Smely@seznam.cz),
telefonem nebo smskou na číslo:
737 42 16 75 (Smělý). Startovat
mohou všechny věkové kategorie
mužů i žen. Startovné je 30 korun
za disciplínu přihlášenou e-mailem
a 50 korun za disciplínu přihlášenou v den konání závodu. Rozsah
disciplín: muži: koule, disk, oštěp,
kladivo, ženy: koule, disk, oštěp,
kladivo. Atletický oddíl Lovosice
srdečně zve závodníky i návštěvníky.
(hz)
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Kulturní středisko Lovoš
Pátek 6. září – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Pondělí 9. září – Dr. MARTIN KRATOCHVÍL,
HUDEBNÍK A CESTOVATEL – ZEMĚ KADIDLOVÉ
STEZKY
(Etiopie, Sýrie, Saudská Arábie, Omán, Jemen)
Scénář, režie a hudba: Martin Kratochvíl
Filmy a průvodní slovo autora přiblíží 5 000 let
trvající obchod s kadidlem, vzácné plantáže kadidlovníků v ománském Dolaru, v Etiopii i v dalších
oblastech. Vydáme se po stopách tisíce let staré
karavanní stezky spojující naleziště kadidlovníkové
pryskyřice se západním světem. Dokument přiblíží
život současných obyvatel měst, městeček, vesnic
a tržišť.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

Úterý 10. září – 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 14 hodin, vstup volný.
Pátek 13. září – SPCCH POŘÁDÁ TANEČNÍ
ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
Sál KS Lovoš, od 17:00 do 22:00 hodin. K tanci a
poslechu hraje Jitka Dolejšová, vstupné 65 Kč.
Neděle 22. září – Sváťovo loutkové dividlo
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Pohádka pro děti. Sál KS Lovoš, od 14 hodin,
vstupné 20 Kč.
Úterý 24. září – 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 14 hodin, vstup volný.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz
Středa 11. září – Terapie pomáhá – „Dětský park, ovečky,
opékání buřtů”. Sraz v 15.00 na dětském hřisti u herny v
Malých Žernosekách (buřty s sebou).
Sobota 21. září – přednáška „Možnosti integrace dítěte s
postižením do ZŠ”
Mgr. Šárka Pailová, RC Mozaika Lovosice od 10.00.
Pondělí 23. září – Otevření RC Mozaika Lovosice po
povodni
Bohatý program pro miminka, batolata, předškoláky,
školáky i dospělé! On-line přihláška na kurzy. Více na
www.rcmozaika.cz.
Sobota 5. října – Přednáška „Agresivita u dětí, její příčiny
a možnosti řešení”
Mgr. Kateřina Hlaváčová, RC Mozaika Lovosice od 10.00.
Chystáme: 19. – 27. října – Podzimní bleší trh
Placená inzerce

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

Navštivte výstavu
„Výtvarníci Českého středohoří“
ve Vlastislavi
V zámku Skalka se koná výstava „Výtvarníci
Českého středohoří“. Na výstavě jsou k
vidění fotografie kladenského Jaroslava
Vyšína z cyklu Pod hromovou horou,
lovosického Miroslava Hvorky, Ing. Jana
Barka z obce Klapý nebo Zdeňka Šiplera z
Jenčic, malířů Zázvorky, Františka Hory a
dalších. Expozice bude přístupná až do
poloviny října. Zároveň je možné navštívit
výstavu věnovanou historii hradu Skalka a
okolních hradů, připravenou občanským
sdružením Hrady Českého středohoří.
Zájemci mohou zámeckou expozici
navštívit o víkendu od 10 do 16 hodin, ve
všední den od 10 do 15 hodin. Na zámku je
k dispozici turistická známka Hrad Skalka.

Sobota 28. září – VÁCLAVSKÁ POUŤ
Václavské náměstí
09:30 Dechový orchestr Kulturního střediska
Lovoš
10:30 Gymnázium Coswig
12:00 Cimbálová muzika Slovácko mladší
a Jožka Šmukař
13:30 Věra Martinová & Jamie Marshall
a Lenka Slavíková
15:30 Relax
17:00 Komplett
18:30 No Headache
Moderují: D. A. BezeVšeho z Postoloprt Jára a Jiří
Lesopark Osmička
12:00 ZUŠ Lovosice
13:30 Mefisto
15:30 Vitamín
17:30 TAM

19:00
20:30
22:00

JaksiTaksi
Noble Crops
Vintage Retro

Lesopark Osmička
Historická scéna – Valdštejnské slavnosti
Denní a noční program u Benziny – SHŠ Lepus, Ohnivé růže
Kostel sv. Václava
10:30 Mše svatá
MISSA brevis in D op. 33 – Jaromír Hruška
Varhanní doprovod Ing. Martin M. Kaiser
13:00 Vystoupení sborů GYMLOVO
Laeta Nota, In Flagranti
DDM Elko
10:00 Areál Osmička – kolečkiáda
13:00 budova DDM Elko – Sváťovo loutkové dividlo
Gymnázium Lovosice
14:00 GYMLOVO COUNTRY scéna
Sebranci, MUDrIng, Karavana, Lást Kafe
20:00 GYMLOVO ALTERNATIVE NIGHT scéna
Střední škola technická a zahradnická
prodej výrobků a propagace školy
Škvárové hřiště
09:30 Kolotoče a ostatní atrakce
Radniční věž bude zpřístupněna pro veřejnost od 09:30
do 16:00 hodin. Občerstvení, prodejní stánky, vaření
pravého maďarského guláše a další atrakce.

Akce SPCCH Lovosice
Plavba s celebritou – každou sobotu od
14 hod. Praha, molo na Františku. Program,
foto, zpěv. Cena 250,- s občerstvením.
Přihlášky: 603 230 513
9. září – přednáška Václav Vít
Litoměřice, ul. Kosmonautů, od 13 hod.
Diagnostiku nahlásit předem,
tel.: 603 230 513
13. září – Taneční zábava s překvapením
KS Lovoš od 17 hod., vstupné 65,Javůrková: 790 403 536
20. – 22. září – Víkend Doksy
Hotel Kamýk, plná penze, přednášky, večer
s hudbou, cena 1.200,- pro členy 750,Přihlášky s platbou Žamberská: 603 230 513
26. září – Augustusburg / Německo
Odjezd z LTM v 6:30 dolní nádraží, Lovosice
6:45 nádraží, 6:50 centrum. Cena 350,- pro
členy 250,Přihlášky Vaňková: 603 188 139
27. září – lV. Lovosická Olympiáda
aneb „Hýbeme se v každém věku“
Od 14 hod., Lesopark Osmička, Lovosice

Svaz Maďarů v Čechách,
pobočka Lovosice Vás zve:
Dny maďarské kuchyně v
Lovosicích
Dny Maďarské kuchyně se uskuteční
v restauraci Pod Palubou
20. – 22. září 2013.
Akci zahájí v pátek 20. září
v 18 hodin Jakub Koch.
Menu:
Polévka:
Gulášová polévka
Předkrm:
Paštika z husích jater
s višňovou omáčkou
Hlavní jídlo:
Vepřový perkelt s
haluškami
Dezert:
Višňový štrůdl

28. 9. – 5. 10. – Luhačovice hotel Havlíček
Polopenze, cena 3.300,Přihlášky Lániková: 604 890 052

26. září od 19. hod
koncert maďarské zešťové skupiny
FOUR BONES QUARTETT

Počítačová gramotnost, keramika, ruční
práce
Pravidelné schůzky v LTM v ul. Kosmonautů.
Pondělí od 13 hod. Dům s peč. službou.

28. září – Václavská pouť
pozvánka na maďarský perkelt
vaří maďarští kuchaři

Záměry prodeje majetku
města Lovosice
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. č. 170 o výměře
862 m2, parc. č. 171/1 o výměře 685 m2, parc. č. 172/1 o výměře 671 m2 a
parc. č. 174/1 o výměře 692 m2 v Kmochově ulici k výstavbě 4 rodinných
domů. Pozemky jsou zasíťované a po dokončení hrubých staveb RD
bude dokončena finální vrstva pojezdové a pochozí komunikace.
Prodej proběhne nabídkovým řízením, minimální cena byla stanovena
2
částkou 1.319,- Kč/m .
Dotazy, návrhy a připomínky
lze podávat písemně na
odboru majetkosprávním,
kancelář č. 143, tel.: 416 571
191 nebo na e-mailu:
vladimira.palkova@meulovo.
cz. Záměr bude uveřejněn na
úřední desce do odvolání.
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje domu čp. 418/2
v ul. Karla Maličkého stojícího na pozemku parc. č. 197
v k. ú. Lovosice.
Minimální cena je 4 500 000,- Kč.
Prodej nabídkovým řízením.
Záměr bude uveřejněn na úřední desce
do odvolání. Formulář žádosti o prodej
lze získat na internetových stránkách
MěÚ Lovosice nebo na podatelně úřadu.
Zájemce bude písemně vyzván majetkosprávním odborem k účasti na
nabídkovém řízení.
Prohlídka domu je možná po předchozí domluvě s majetkosprávním
odborem.
DALŠÍ INFORMACE: Majetkosprávní odbor MěÚ Lovosice, kancelář
č. 143, tel. 416 571 191 nebo na e-mailu: petra.buriankova@meulovo.cz

Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky
nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 3 v domě čp. 115/39 (druhé nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,50 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 430 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39 (třetí nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,91 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 470 000,- Kč.
Prohlídky bytů jsou možné ve dnech: 23. 9. od 10:00 do 10:30
hod. a 16. 10. od 15:00 do 15:30 hod. na místě 115
Bytová jednotka č. 9 v domě čp. 115/37 (druhé nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 61,97 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 530 000,- Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech: 23. 9. od 10:30 do 10:45
hod. a 16. 10. od 15:30 do 15:45 hod. na místě 115
Bytová jednotka č. 15 v domě čp. 115/35 (druhé nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,40 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 530 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 115/35 (třetí nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 61,74 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 450 000,- Kč.
Prohlídky bytů jsou možné ve dnech: 23. 9. od 10:45 do 11:15
hod. a 16. 10. od 15:45 do 16:15 hod. na místě 115
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na
odkoupení prodávané jednotky, a to nejpozději do 21. 10. 2013.
Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem vyzván k
účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE:
www.meulovo.cz – úřední deska nebo na tel. 416 571 197 – Nováková
Renata – Městský úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410
30 Lovosice, e-mail: renata.novakova@meulovo.cz.
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inzerce.dnesek@email.cz

Pokud Vás nebaví stále měnit brýle
na dálku a na blízko,
nevidíte na přístrojovou desku
při jízdě autem
nebo na ovladač u televize,
přijďte si pro bifokální,
nebo pro multifokální brýle.
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VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
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čky
• kontaktní

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

dvedeme,
Rádi Vám poradíme a předět.
jak byste mohli vi

Na září jsme pro Vás připravili mnoho
nových modelů, přijďte se podívat.

AKCE

V září ke každým novým
brýlím dostanou děti dárek.

dárek 150
0 - 2000 K
č
za Vaše a
uto
(doprava
možná)

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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ě na LPG
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ZDARMA

Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701

Obchod KVĚTINY KOSKUBOVÁ
oznamuje, že se z prostor za kostelem
(vedle Hotelu Lev) přestěhoval
na ulici 8. května mezi optik
a Obchůdek pro radost!

provozovna: Prackovice nad Labem 23

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Internet

Televize

Balíčky Internet + TV

100Mbit za 379,-Kč
instalace ZDARMA

60 TV programů
již za 139,-Kč

již od 300,-Kč měsíčně
Set-top-box ZDARMA

Tarify

Nabídka

Balíčky Internet + TV

Tarify pro optické připojení k internetu jsou symetrické
tzn. že rychlosti stahování a odesílání dat jsou shodné.

K dispozici jsou 3 základní programové balíčky, ale
je možné si složit vlastní programovou nabídku
vhodnou kombinací TV Mini, TV Standard a tematických balíčků.

Pokud si nyní objednáte některou z níže uvedených
kombinací Internetu a TV, dostanete je jako balíček
za zvýhodněnou cenu.

Kontakty a objednávky připojení

email:obchod@ltnet.cz

Obchodní zástupce: +420 773 111 108
V případě zájmu volejte, nebo zašlete SMS a my Vám obratem zavoláme
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Denně 9:00 - 20:00 hodin

www.ltnet.cz
inzerce.dnesek@email.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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