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Lovosická radnice má
nového tajemníka
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Počet kontejnerů se rapidně snižuje,
prioritou je využívat více sběrový dvůr

Již více než čtvrt roku úspěšně
funguje v Lovosicích sběrový
dvůr v areálu technických služeb
města v ulici Terezínská 1123
(vedle OKIMu). Otevřen je šest
dní v týdnu včetně soboty.
Od pondělí do pátku od 9 do
17.30 hodin a v sobotu od 8 do
13 hodin.
Nekopíruje tedy pracovní dobu
technických služeb. „Tato otevírací
doba byla zvolena do odpoledních
hodin a soboty proto, aby mohli
služeb sběrového dvora využívat
všichni občané města,“ uvedl Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje města Lovosice.
Velkou změnou je, že s ohledem
na funkčnost sběrového dvora
byl pro tento rok rapidně snížen
počet přistavování velkoobjemových
kontejnerů
umístěných
v průběhu roku po městě. Nebude
organizován ani jarní a podzimní
svoz
nebezpečného
odpadu.
Zachována zůstanou jen všechna
stanoviště pro přistavení kontejnerů o vánočních svátcích.
Důvodem tohoto rozhodnutí
městských radních je finanční
úspora. „Prioritou města do budoucna je větší využívání služeb

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v roce 2015
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu
odpoledne a odváženy budou ve čtvrtek v průběhu dne.
Část města
Teplická - zahradnictví

6. • 21. • 36.

Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

9. • 24. • 39.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

12. • 27. • 42.

Vodní - parkoviště za Besedou

15. • 30. • 45.

sběrového dvora a třídění odpadů.
Náklady na odpad nám za rok
2014 dosáhly téměř na hranici
11 milionů korun, což je velmi
významná položka v rozpočtu
města,“ vysvětlil starosta města
Milan Dian.
Pravdou navíc je, že lidé do velkoobjemových kontejnerů vyhazují
i nebezpečné odpady, jako jsou
barvy, pneumatiky, ledničky, pračky a na skládce potom s touto
skladbou odpadů nastává pro-

Co nového v olejně?
V polovině ledna došlo vlivem poryvu větru
k uvolnění zábrany proti opadávání omítky a
částí zdiva na římse hlavní administrativní budovy olejny. Aby se zabránilo možnému poškození
vozů parkujících v ulici Tovární, došlo k vyznačení prostoru pod římsou s upozorněním na možný
pád zdiva.
Stavební úřad vyzval současného majitele olejny,
aby stavbu zabezpečil, ale ten tak neučinil. Zabezpečení tedy provedli pracovníci technických služeb
města (viz foto).
Pokračování na straně 6 >>>
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týden

blém. Řidič nákladního vozidla,
který tento kontejner přiveze, musí
následně z této „haldy“ odpadů
vybrat ten, který tam nepatří, znovu ho naložit a odvézt. „Věříme,
že občané se naučí sběrový dvůr
využívat v hojné míře a společným
úsilím docílíme úspory financí,
které pak budeme moci použít
jinde,“ doufá starosta města Milan
Dian.
(tuc)
Více informací k tématu se dozvíte
na straně 6 (Servis).

Sport
Mládežnický fotbal
čekají velké změny
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 29. 1. 2015 se
uskutečnilo
první
letošní
zasedání
zastupitelstva. Mile
mne překvapila účast
občanů. Jsem rád, že
se lidé nestaví k
problémům města netečně a věřím,
že jejich zájem není jen očekáváním
senzací, ale opravdovým zájmem o
řešení palčivých otázek. Je ovšem
vždy zapotřebí dívat se na věci z širší
perspektivy, mít dostatečné množství relevantních informací a dokázat
najít pochopení i pro druhou stranu.
Občané se mohli dozvědět o
průběhu řešení pro město významných kauz. Jedná se zejména o
zabezpečení 103 000 m3 zeminy
potřebné k dokončení projektu
skládky v Travčicích, projekt obnovy
lávek a mostů přes Modlu poničených povodní, dokončení oprav
zimního stadionu a s tím spojené
provozní testy, výběrové řízení a
schválení nového tajemníka pana
Ing. Františka Budského či úspěšné
dokončení dalšího výběrového řízení
tentokrát na vedoucí centrální školní
jídelny, kterou se stala paní Jana
Dreieckerová.
Aktuálním tématem je příprava
rozpočtu a v blízké budoucnosti
systému elektronického zadávání
veřejných
zakázek,
zefektivnění
nákupu a příprava výstražného
varovného systému.
Závěrem bych se chtěl se čtenáři
podělit o zážitek z návštěvy partnerského města Coswigu. Byli jsme zde
spolu s panem místostarostou vřele
uvítáni paní Ulrike Tranberg a primátorem města panem Frankem
Neupoldem, který v novoročním
projevu shrnul výsledky práce radnice za uplynulý rok. Následující
koncert vážné hudby byl slavnostní
tečkou za uplynulým rokem. Myslím,
že by stálo za úvahu obdobnou akci
realizovat i v našem městě.
Milan Dian – starosta

www.meulovo.cz

Aktuality

Otázka pro… Františka Budského

Vedoucí odborů informují…

Novým tajemníkem MěÚ Lovosice se stal na základě výběrového řízení dosavadní vedoucí
odboru
životního
prostředí
František Budský. V nové rubrice
Otázka pro... tak nemohl dotaz
směřovat k nikomu jinému.
Co Vás v prvních dnech v nové
funkci čeká a co považujete za
své priority ve vedení městského
úřadu?
Vzhledem k tomu, že jsem oznámení ředitele krajského úřadu
s mým jmenováním obdržel až
29. 1. a výkon funkce tajemníka je
nutné zastávat již od 1. 2., je minimum času pro zabezpečení chodu
odboru životního prostředí do
doby jmenování nového vedoucího. Je potřeba dokončit některá
správní řízení řešená mou osobou
a delegovat je na kolegy z odboru.
Současně je potřeba rozdělit další
úkoly vyplývající z funkce vedoucí-

František Budský (odbor životního prostředí)
o historii skládky Počaply (Travčice)

ho odboru.
V prvních dnech po nástupu do
funkce mě čekají jednání s vedením města a nastavení priorit
v chodu úřadu, aktivní zapojení do
některých významných kauz, které
mohou mít vliv na chod i obraz
města, vyřešení některých případů
z období, kdy na úřadě tajemník
nebyl přítomen, vyhlášení výběrového řízení na vedoucího odboru
životního prostředí a vzhledem
k tomu, že začíná únor, je nejvyšší
čas zapojit se do připravování a
tvorby rozpočtu na rok 2015.
Mezi své priority řadím transparentnost a otevřenost úřadu, náležitou součinnost s vedením města
a spolupráci úředníků při běžném
chodu úřadu. Domnívám se, že
pokud budou tyto priority splněny
současně, bude výsledkem to nejdůležitější a tím je spokojenost
veřejnosti.
(tuc)

Tříkrálová sbírka v Lovosicích
vynesla téměř 33 tisíc korun
Tříkrálová sbírka je dobročinnou akcí, kterou každoročně
pořádá Charita Česká republika.
Do koledování se letos ve
dnech 2. – 14. ledna 2015 již
podvanácté zapojila i Farní charita Lovosice.
Díky štědrosti dárců, dobré spolupráci s Městským úřadem Lovosice a pracovnicím České spořitelny se podařilo vykoledovat rekordní částku 32 996 korun, za což
chceme všem moc poděkovat.
Koledovalo 21 dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Amicus, Azylového domu a Sulejovic. Vedoucími skupinek byli jak

dobrovolníci, tak i zaměstnanci
Farní charity Lovosice. Celkem do
ulic vyšlo 20 skupinek, které koledovaly do dvaceti úředně zapečetěných kasiček. Koledování proběhlo jak v samotných Lovosicích,
tak i v přilehlých obcích – Sulejovicích, Lukavci, Čížkovicích, Malých
Žernosekách, Keblicích a Lhotce
nad Labem.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat za výnos sbírky nejen dárcům, kteří letos byli opět velmi
štědří, ale i všem koledníkům a
dobrovolníkům.
Bc. Ondřej Marek,
vedoucí a sociální pracovník

Místo: k.ú. Počaply u Terezína – provoz skládky
zajišťoval Podnik technických služeb (PTS) Lovosice v Prosmykách.
24. 1. 1977 – Skládka povolena – územní rozhodnutí o využití území – Okresní národní výbor (ONV)
Litoměřice.
29. 6. 1993 – OkÚ Litoměřice – Pozemkový úřad –
rozhodnutí o navrácení pozemků pod skládkou na
základě restituční dohody o vydání nemovitosti.
23. 12. 1994 – Majetek OkÚ Litoměřice, resp. PTS Lovosice byl
rozhodnutím o privatizaci státního subjektu č.j. 1040/94-370
bezúplatně převeden na obce (Lovosice, Litoměřice, Roudnice n. L.).
Výše uvedeným rozhodnutím byla na město Lovosice převedena mj.
centrální okresní skládka komunálního odpadu Travčice.
31. 8. 2011 – RM schválila vítěze výběrového řízení (usnesení RM
č. 440/2011) na zpracování rizikové analýzy spol. CZ BIJO a.s.
12/2011 – Zpracována riziková analýza – CZ BIJO a.s. – dle Metodického
pokynu Ministerstva životního prostředí ČR pro analýzu rizik kontaminovaného území z ledna 2011, jejíž součástí bylo rozšíření hlavních monitorovacích vrtů ze 3 na 5.
20. 6. 2012 – Doporučení RM (usnesení č. 338/2012) pro ZM souhlasit se
zahájením přípravných prací a podáním žádosti o dotaci na Státní fond
životního prostředí (SFŽP).
20. 3. 2013 – Souhlas RM s přijetím dotace na rekultivaci skládky
(usnesení RM 107/2013).
25. 4. 2013 – Souhlas RM s uzavřením kupních smluv (usnesení RM
154/2013) k pozemkům pod tělesem skládky.
11. 6. 2014 – Schválení vítěze výběrového řízení na rekultivaci skládky
spol. s názvem Sanace skládky Travčice, pod vedením fy AQUATEST a.s.
za cenu 40 261 837 Kč s DPH.
30. 6. 2014 – Byla se spol. Sanace skládky Travčice podepsána smlouva o
dílo.
1. 10. 2014 – Bylo ze strany města předáno staveniště fy AQUATEST a.s.
pro provádění prací.
01/2015 – Navážení zemin od spol. KRAUN s.r.o., jejich rozhrnování a
úprava povrchu terénu. Terénní práce potrvají cca do přelomu ledna a
února.
Po navození poloviny množství zemin (cca 37 000 m3) dojde k terénním
úpravám na povrchu skládky, k úpravě sklonu tělesa skládky a úpravě
odvodňovacích příkopů. Poté dojde k položení drenážní vrstvy a odplyňovacího systému a položení biofiltru. Poté proběhne položení nepropustné fólie, na kterou se naveze 90 cm podorničí a 10 cm vrstva ornice.
Poté proběhne biologická rekultivace, tzn. osetí a osázení plochy skládky.

Bruslení ještě tuto zimu není utopie

Koledníci na začátku své pouti zavítali na městský úřad. Po zazpívání
písničky jim první příspěvky do kasiček vložili starosta Milan Dian
s místostarostou Vladimírem Šumou. Následně se jejich zpěv nesl radnicí ještě několikrát.
(Foto: tuc)
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Opravený zimní stadion byl
předán městu v řádném termínu
30. ledna. V průběhu února by
se zde tedy mohlo začít bruslit
na nové ledové ploše.
Nyní probíhá komplexní zkouška
elektrosystémů, měření a regulace
a chlazení pro zajištění funkce
ledové plochy. „Zkouška
bude
zhruba čtrnáctidenní. Pokud vše
dopadne dobře, můžeme následně
s vedením města probrat další
možnosti. Zda se bude či nebude
ještě tuto zimu bruslit, však nyní

nemohu stoprocentně říci,“ sdělila
Dana Berková, tajemnice ASK Lovosice.
Vedení města zájem veřejnosti o
bruslení eviduje. „Dost občanů se
nás na to ptá. Byli bychom rádi,
kdyby se bruslit mohlo. Záleží však
na výsledku zkoušky,“ doplnil Vladimír Šuma, místostarosta města.
Po provedení komplexních zkoušek bude celé dílo předáno bez
vad a nedodělků a od tohoto data
začne běžet záruka za dokončené
dílo.
(tuc)
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Rozhovor

Šuma: Rád bych pomohl k dalšímu rozvoji lovosických škol
na starosti a jaké máte v současné době
nastavené priority?
Rád bych se věnoval oblasti školství. Po návratu ze zahraničí jsem měl možnost zapojit se do
výuky žáků na druhém stupni ZŠ Antonína Baráka. Prostředí školy mě velmi zaujalo a rád bych
pomohl k dalšímu rozvoji a zlepšení možností
v lovosických školách. Dále pak budu dohlížet
na majetek ve správě města, péči o zeleň a
jednou z priorit bude i udržení či zlepšení vztahů s naším partnerským městem Coswig.

Novým místostarostou Lovosic se stal po
výsledku podzimních komunálních voleb
Vladimír Šuma. Lovosický dnešek jej proto
požádal o jakýsi „vstupní“ rozhovor.
Máte za sebou téměř tři měsíce v nové funkci. Jaké byly?
Po téměř třech měsících působení na městském úřadu se nebudu tajit tím, že se neustále
nacházím ve fázi seznamování. Nejde pouze
o prostředí či zaměstnance, ale především
o pohled na naše město z jiné perspektivy.
Dalo by se to přirovnat k opaku, kdy místostarosta přestoupí do sportovního odvětví.
Na první pohled se od sebe možná obě zaměstnání liší, ale mají jedno společné – týmovou
práci.
Můžete občanům sdělit, jaké oblasti máte

Co z Vašeho pohledu Lovosice nejvíc trápí?
Již dlouho diskutovaným a v současné době
nejzávažnějším problémem zůstává dostavba
úseku na dálnici D8, s čímž je spojeno znečištění ovzduší. Tranzitní doprava je tak vedena
naším městem. Jsem otcem tří dětí, a i proto
z mého pohledu Lovosicím již dlouhou dobu
chybí pohotovostní služba. S dětmi a nezletilými
je také spojena problematika heren a výherních
automatů. Samozřejmě je mnohem více věcí,
které stojí za zamyšlení.
Co bylo hlavním důvodem Vašeho vstupu do
politiky?
Do politiky jsem vstoupil až po oslovení členy
hnutí ANO. Ve vizích a změnách, které byly
později nastíněny ve volebním programu, jsem
cítil určitou čistotu a slušnost. Právě v tom vidím
důvod pozdějšího úspěchu a vítězství v komunálních volbách. Domnívám se, že občané našeho města byli již dlouho nespokojeni, řekl bych
až otráveni chováním jiných politických stran.
Stejně jako pana starosty v prosincovém
vydání se i Vás zeptám, jak hodnotíte přeměnu centrálního parku v náměstí, která vzbudila v Lovosicích hodně emocí?
Podle samotného hodnocení a kritiky, kterou

jsem slýchával od některých obyvatel a návštěvníků města, ne zcela všichni pochopili záměr
tohoto díla. Pokud vím, již od prvopočátku
se hovořilo o náměstí, což bylo myslím splněno
a uskutečněno. Mnozí z nás si toto místo spojují
s městským parkem, který tu dlouhá léta býval.
Účelem „zeleného náměstí“ je umožnit obyvatelům se právě zde scházet. Oživit centrum města
v podobě koncertů, různých akcí a atrakcí.
Sám osobně hodnotím tento nápad kladně.
Druhou věcí je však historie a průběh stavby,
který byl v Lovosicích hodně diskutován a kritizován.
Lovosičané Vás samozřejmě znají zejména
ve spojení s házenou. Jak z pohledu trenéra
místních Lovců hodnotíte vystoupení českého národního týmu na mistrovství světa
v Kataru?
Hodnocení mistrovství bych rozdělil na dvě
části. Nebudu hovořit o úspěchu našeho týmu.
Na samém konci jinak velice kvalitně obsazeného turnaje na nás zbyla pouze sedmnáctá
příčka. Dnes je to už pouhá historie, ale
dle mého názoru také důvod k zamyšlení,
kde se stala chyba. V budoucnu se bude vzpomínat jen a pouze na umístění a celkový
výsledek. Na pocity z průběhu turnaje si již
nikdo nevzpomene.
Mrzí mě zranění našeho odchovance Jiřího
Motla, který již dlouhou dobu patří k lídrům
lovosického týmu a je jedním z nejkvalitnějších
hráčů extraligy. I když se jedná o sport kolektivní, kladně musím hodnotit výkony jednotlivých
hráčů – Zdráhala, Babáka, Jurky, Štochla, Horáka, ale i Jíchy. Za velmi důležité považuji nejen
výsledky posledních dvou utkání, ale hlavně
přístup hráčů po nevydařeném vstupu do turnaje. Na takhle položených základech musíme
v budoucnu stavět.
(tuc)

Svaz tělesně postižených má na Lovosicku 325 členů
V úterý 13. ledna se opět po
roce zaplnil sál v Kulturním středisku Lovoš členy místní organizace Svazu tělesně postižených
Lovosice (dále STP) na výroční
schůzi, aby zhodnotili svoji činnost za rok 2014. Schůze se zúčastnili jako hosté místostarosta
Lovosic Vladimír Šuma, předseda
okresní organizace STP Jiří Charvát a Libuše Žamberská, předsedkyně spolku Úsměv pro zdraví.
Lovosická organizace je jednou ze
7 organizací na Litoměřicku a má
v Lovosicích a okolí 325 členů.
Schůzi zahájil předseda Václav
Betka, přivítal přítomné členy STP
i hosty. Minutou ticha byla uctěna
památka zesnulých členů.
Poté přednesl předseda zprávu o
činnosti STP v roce 2014. Třináctičlenný výbor zajišťoval ozdravné
pobyty (např. hotel Bohmann Ba-
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Upozornění pro občany města Lovosice a okolí
Členem STP se může stát každý občan ČR, který má zájem o činnost a
bude výborem STP schválen. Podmínkou není věk, pracovní činnost ani
tělesné postižení. Přihlášky a průkazy jsou k dispozici v kanceláři STP za
členský příspěvek 80 Kč/1 rok. Výbor STP
bylon), kulturní akce i jednodenní
výlety (zámek Nelahozeves a zahrady u zámku Veltrusy, nákupní
zájezd v Polsku). Výbor se schází
pravidelně každé úterý v kanceláři
STP v DPS v ulici 28. října. Svaz
také nabízí řadu služeb, například
odborné sociální poradenství, a
zajišťuje servis a zapůjčení řady
zdravotních pomůcek (opravy
sluchátek, čištění brýlí), a to nejen
v Lovosicích, ale i v okolních DPS.
Na vstupenky do městského bazénu přispívá organizace 10 Kč. STP
se také zúčastňuje jednání koordinační skupiny Městského úřadu
Lovosice „Péče o seniory a zdravotně postižené občany v Lovosi-

cích“. Členem komise životního
prostředí, dopravy a veřejného
pořádku byl i člen výboru STP
František Kruml, který zde zastupuje zájmy zdravotně postižených a
starších občanů.
Mirona Hartová přečetla zprávu o
hospodaření, revizní a pokladní
zprávy a plénum všechny zprávy
schválilo. Projednán a přijat byl
plán práce a rozpočet na rok 2015.
Všechny informace o akcích jsou
uváděny ve vývěsní skřínce v ulici
Osvoboditelů u bývalého infocentra. Nový místopředseda Miroslav
Kučera seznámil všechny přítomné
o konání kulturních akcí a zájezdů
připravovaných pro rok 2015. Bylo

podrobně informováno o týdenních ozdravných zájezdech do lázní
Libverda, Babylonu a Želené Rudy i
o jednodenních poznávacích zájezdech do Klášterce nad Ohří, Nového Boru a Jičína. Zájemci se mohou
přihlásit pouze osobně každé úterý
v kanceláři STP. Člen výboru František Kruml pak informoval přítomné
o výměně průkazů osob se zdravotním postižením (OZP) v roce
2015 a o změnách Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR (zrušení
poplatků ve zdravotnictví, změna
daní aj.).
Vystoupili také hosté, předseda
OV Svazu tělesně postižených Jiří
Charvát informoval přítomné o
novinkách v činnosti. Do konce
roku 2015 sdružení musí změnit
svůj název, který má obsahovat
buď slovo spolek, zapsaný spolek
či zkratku z.s. Přítomným se představil i nový místostarosta Lovosic
Vladimír Šuma a popřál Svazu
mnoho zdaru v činnosti.
(hz)
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• • Bezpečnost na lovosických školách • •
Po hrůzném činu na střední škole ve Žďáru
nad Sázavou, kdy na podzim schizofrenní
osoba připravila o život studenta, vyvstala
do popředí otázka bezpečnosti na školách.
Lovosice nevyjímaje. Občany a rodiče dětí
jistě zajímá, jak tomu na lovosických školách
je. Oslovili jsme proto ředitele škol, aby tuto
problematiku lovosické veřejnosti přiblížili
a osobně se vyjádřili, jak jsou jimi řízené
školy zabezpečeny.
Daniela Deusová
ZŠ Antonína Baráka
 omezení
vstupu
dospělých osob do
objektu školy
 posílení dozoru při
vstupu do školy
 zavedení
knihy
návštěv
 proškolení
všech
pedagogických
i
nepedagogických pracovníků školy
 na všechny vstupní dveře bylo vyvěšeno upozornění, kterým se žákům přísně zakazuje
otevírat dveře
 rozhlasovou relací a náplní třídnických hodin
jsme žáky o těchto krocích informovali a neustálým opakováním je seznamujeme s obezřetností k cizím osobám
Do budoucna uvažujeme o zakoupení technického zabezpečení a koupi kamerového systému, kterým bychom zajistili vyšší stupeň bezpečnosti odpolední školní družiny.
Monika Zemanová
ZŠ Všehrdova
Dovolte mi malé
zamyšlení. Jak odpovědět na otázku, jak je
zajištěna bezpečnost
školní budovy? Ano,
po tragické události
to je otázka číslo jedna. Ale všechny lovosické školky i školy
měly kamerový systém už dávno před
touto událostí. Vedení školy jsem přebírala po
své předchůdkyni Heleně Buškové a už dávno
jsme měli Intercom u vchodu školy i školní družiny. Nejméně spolehlivý je ovšem lidský faktor!
Můžete mít stokrát napsáno na dveřích školy, že
vstup je pouze po nahlášení Intercomem, ale
vždy se najde někdo, kdo nebude dodržovat
různá nařízení a předpisy. Děti ve své dětské
slepé naivitě otevřou komukoli, kdo je o to
požádá.
Po této otřesné záležitosti byli žáci poučeni o
zákazu otevírání školního vchodu. Při vstupu
před vyučováním nyní dozoruje školník a to
také provozuje i při odchodu žáků po vyučování. Zamykáme i vstup na školní hřiště. Dovoluji
si tvrdit, že je škola z této stránky dobře zabezpečena.
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Jarmila Višňovcová
ZŠ Sady pionýrů
Zabezpečení
školy,
bezpečnost žáků a
ochrana majetku –
toto je řešeno podrobně
směrnicí
školy
„Ochrana majetku“. Po
události ve Žďáru a
výzvy MŠMT se zabezpečení výrazně nezměnilo, pouze jsme upravili – zpřísnili režim zabezpečení školy dodatkem k této směrnici.
Opatření k zajištění zabezpečení školy: podle
možností řešit technické zabezpečení vstupů do
budov proti vniknutí cizích osob
 trvale dbát na dohled u vstupních prostor tak,
aby bylo zamezeno přístupu cizím osobám
 zajistit technické zabezpečení v kombinaci
s kontrolou osob pracovníky školy
 pravidelně seznamovat žáky s bezpečnostními
opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy.
Žáci před vyučováním přicházejí do budovy
školy zadním vchodem přes dvůr. Bránu otevírá
školník v 7.45 hodin a v 8.00 ji opět uzamyká.
Po celou dobu u brány koná dozor službu konající uklízečka. V šatnách zajišťují dozor vyučující, kteří provádějí kontrolu v případě, kdyby do
budovy vstoupila cizí osoba.
Bránu odemyká uklízečka až v 11.45, kdy odcházejí žáci domů, poté každou přestávku. Vždy
u brány bude konat dozor. Po ukončení vyučování, nejpozději v 15.30 bránu uzamyká školník.
Odchází-li učitel se žáky na školní hřiště, požádá
uklízečku o odemčení a uzamčení, má-li přidělený klíč od vrat, vždy vrata uzamyká.
Režim vstupu do školy v době konání zájmových kroužků (třídnických hodin mimo rozvrh): vedoucí kroužku poučí žáky, kde se mají
shromáždit a v kolik hodin a poté celou skupinu
přivádí hlavním vchodem do šaten a do učebny.
Po ukončení kroužku odvádí žáky do šaten a
hlavním vchodem odcházejí žáci ze školy.
Vstup rodičů a dospělých do budovy školy:
rodiče doprovází žáky před budovu, před bránu.
Na školní dvůr, poté do šaten vstupují žáci sami
(vyjma žáků 1. tříd na začátku školního roku).
Před bránou na své děti také po ukončení vyučování budou čekat.
Rodičům bylo toto oznámeno prostřednictvím webu, žákovské knížky a úřední desky
následovně:
 Budova školy je trvale uzamčena
 Vstup do objektu je povolen návštěvám a
cizím osobám jen s vědomím ředitelky školy
 Hlavní vchod je určen rodičům a návštěvníkům školy. Otevírá jej dálkovým ovládáním
sekretářka z kanceláře. Každá návštěva je
povinna prokázat svoji totožnost a sdělit účel
návštěvy.
 Zadní vchod je určen pouze pro žáky. Otevírá
se v 7.45 a uzamyká v 8.00 a dále od 11.45
každou přestávku. Trvale je uzavřen od 15.30
hodin.

 Rodičům je vstup do školy zadním vchodem
zakázán. Rodiče doprovází své děti před bránu zadního vchodu a tam na ně také čekají po
ukončení vyučování.
 Vstup rodičů na školní dvůr a do šaten není
dovolen.
Marek Bušek
Gymnázium Lovosice
Jak a v čem se změnila bezpečnost školy
po události ve Žďáru?
Předně je třeba říci, že
žádná konkrétní opatření ohledně bezpečnosti vstupu do škol
nemohou
podobné
tragédii zcela zabránit,
to zkrátka není v praxi uskutečnitelné. Navíc,
kdo zamezí třeba tomu, aby k podobné události
nedošlo třeba přímo před školou či jinde,
to opravdu bohužel nelze. Úroveň zajištění bezpečnosti naší školy se tedy v tomto smyslu nijak nezměnila, nicméně znovu byla důkladně prověřena a aktualizována všechna stávající opatření, pokyny a vnitřní směrnice, které
s tím bezprostředně souvisejí. Také kolegové
učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci byli mj.
znovu upozorněni, jak v případě přítomnosti
neznámých osob postupovat.
Zjistila školní inspekce nějaké nedostatky
a navrhla opatření?
Víme, že také některé školy na Litoměřicku
inspekce v této souvislosti navštívila, v budově
našeho gymnázia však za tímto účelem zatím nikdo nebyl. Některé informace proběhly
i médii, já sám si ovšem nejsem zcela jist,
zda pouhé formální doporučení či návody od
inspekce či ministerstva mohou mít pro školy
a jejich ředitele nějaký konkrétní hmatatelný
přínos a význam. Když už, tak mnohem účinnější by případně bylo přímé poskytnutí prostředků s jednoznačným pokynem, jak přesně bezpečnost budov posílit či zkvalitnit.
V čem zajištění bezpečnosti spočívá po organizační a technické stránce?
Jak jsem již uvedl, máme dlouhodobě nastaveny ve škole provozní a organizační mechanismy,
které specifikují režim, bezpečnost a pohyb
lidí v budově školy. Mj. kantoři i studenti disponují vstupními čipovými kartami, jejichž prostřednictvím se do školy dostanou. Zvenčí
hlavního vchodu není na zámku klika, vchod
je po celou dobu uzamčený. Návštěvy se dole
hlásí sekretářce zazvoněním, ta je po telefonu
prvotně prověřuje a následně chodí do přízemí
i osobně přivítat. Co se týče technického zajištění, v nejbližší době uvažujeme alespoň ještě
o dozabudování tzv. videotelefonu. A v neposlední řadě kvitujeme i skutečnost, že máme
obydlen i byt školníka, v budově školy je tak
stále někdo přítomen.
Jiří Veleman
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Kauza
Vyjádření Občanského sdružení Nové Klapý:

Nové Klapý bez Volva

Občanské sdružení Nové Klapý
(OSNK) uspělo v odvolání a krajský úřad zrušil územní rozhodnutí o umístění stavby firmy
Volvo Truck Czech s.r.o.
„V Lovosicích je dostatek pozemků v průmyslových zónách, je tedy
iracionální zatěžovat autoservisem
pro nákladní auta lokalitu určenou
k bydlení. Potřebnější by zde byly
spíše malé obchody a kulturní
zařízení. Volvo má v ČR 11 provozoven, všechny v průmyslových
zónách. Proč se nepostupuje v
Lovosicích podle stejného vzoru,“
konstatuje předseda OSNK Milan
Rygl.
OSNK kritizuje nejen zřízení autoservisu, ale také plánované mytí
kamionů a autobusů. „Obáváme
se, že dojde ke snížení kvality bydlení a cen nemovitostí v Novém
Klapý vlivem otřesů od jedoucích
vozidel, zvýšení hlučnosti a prašnosti,“ uvádí členka OSNK Jarmila
Berešová.
Lovosičtí občané by navíc podle
nás nezískali ani žádná pracovní
místa. Zástupce firmy Volvo se na
zastupitelstvu netajil svým záměrem, že zaměstnance do dvousměnného provozu bude dovážet
z Prahy.
OSNK upozorňovalo na všechny
zmíněné problémy na několika
jednáních bývalého Zastupitelstva
města Lovosice. „Předali jsme bývalé starostce města petici obyvatel Nového Klapý s nesouhlasným
stanoviskem na umístění stavby.
Byli jsme také přítomni u veřejného projednávání na lovosickém
stavebním úřadě, kde jsme uvedli
důvody, proč nesouhlasíme se
stavbou,“ vysvětluje Milan Rygl.
OSNK požádalo krajský úřad o
přezkum územního plánu Lovosice
poté, co minulé zastupitelstvo

územní plán změnilo na návrh
firmy Volvo, a to bez následného
projednání s veřejností. Krajský
úřad uznal námitku, ale přesto
přezkumné řízení zastavil. OSNK se
obrátilo s upozorněním na chybný
postup krajského úřadu k Ministerstvu pro místní rozvoj, které souhlasilo s názorem OSNK a zrušilo
rozhodnutí
krajského
úřadu.
V současné době probíhá přezkumné řízení.
V Lovosickém dnešku byl v březnu 2014 otištěn článek „Volvo –
spor o výklad stavebního zákona“,
kde byly uveřejněny názory představitelů města a následně bylo
zabráněno OSNK uveřejnit opoziční názor i přes sliby redakce novin,
že se tak stane (vysvětlení redakce
níže). OSNK se obrací na současné
zastupitele města, aby nezapomínali na své sliby, které zazněly
v době voleb, a hájili zájmy obyvatel města.
Dále žádáme:
• zlepšení životních podmínek ve
městě výstavbou zelených pásů
a protihlukových stěn v místech
zvýšené dopravní zátěže u obytných zón
• spolupráci zodpovědných představitelů města s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,
která v nedávné minulosti prováděla měření kvality ovzduší
v Lovosicích
• vybudování měřící stanice obsahu nebezpečných látek v ovzduší, s pravidelným vyhodnocením
a sledováním zdravotních dopadů na obyvatelstvo
• spolupráci zodpovědných představitelů města s lékaři, kteří
mohou referovat o zdravotním
stavu občanů v Lovosicích v
souvislosti s kvalitou ovzduší
MVDr. Milan Rygl (OSNK@atlas.cz)

Původně bylo opravdu panu Ryglovi redakcí slíbeno publikování
článku. Bývalé vedení města však po konzultaci s redakcí toto nedoporučilo z důvodu nevhodného a nepravdivého obsahu. Redakce

Vyjádření stavebního úřadu
Dne 12. ledna 2015 vydal krajský
úřad (KÚ) po dlouhých 18 měsících
rozhodnutí o odvolání občanského
sdružení Nové Klapý proti územnímu rozhodnutí na stavbu „Volvo
Truck Czech, Regionální a obchodní
centrum Lovosice“. Územní rozhodnutí KÚ zatím nepravomocně zrušil
a vrátil stavebnímu úřadu k novému
projednání.
Dle vyjádření stavebního úřadu
bylo hlavním důvodem rozhodnutí
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o podjatosti v rámci územního
řízení a nikoliv samostatně jako o
předběžné otázce. Odvolatel namítal tzv. systémovou podjatost, tedy
že nejen všichni pracovníci stavebního úřadu, ale i tehdejší vedení
MěÚ i zastupitelé jsou podjati.
O této námitce bude rozhodnuto
samostatně před vlastním územním
rozhodnutím (dále ÚR). Teoreticky
je možné, pokud by nadřízený orgán požadavku vyhověl, že řízení
bude probíhat u některého ze sousedních stavebních úřadů, popř. si

Zamyšlení zastupitele:

Tomáš Rotbauer o spolupráci s občany
Myslím, že jedním z hlavních rysů
dobré komunální politiky je jasná
představa o tom, čeho chceme
dosáhnout a také to, jakými prostředky k tomu chceme dojít.
Žádný veliký a dobrý cíl nemůže
být dosažen nečistými prostředky.
Tato cesta se vždy dříve nebo
později vymstí a dokáže pokazit
i jiné mnohé dobré věci, které
s tím ani přímo nesouvisejí.
Domnívám se, aby bylo dosaženo
optimálního výsledku, je žádoucí
zapojit do řešení jednotlivých cílů
co možná nejvíce občanů. Proto,
aby byla překonána nechuť lidí
k obecním záležitostem, vyplývající
z jejich frustrace z dosavadní praxe
a míry korupce, je nezbytné poskytovat jim co nejširší možnou paletu
informací. Faktů o tom, v čem je
problém, jaké jsou překážky, kolik
na to je peněz a hlavně, k čemu to
bude dobré a jaký je kýžený cíl,
jaký z toho bude prospěch.
Je nutné si vyslechnout mínění
občanů i za cenu toho, že mnohé
názory nejsou relevantní, nemůže
každý rozumět všemu. Pokud lidé
získají přesvědčení, že do věcí
mohou mluvit a že jsou slyšeni,
bude práce zastupitelů daleko
úspěšnější. Pokud se občané budou nadále chovat pasivně, nahrávají tím všem těm, kteří chtějí lovit
v kalných vodách a kteří si tento
stav pěstují, neboť je pro ně vý-

hodný. Nelze neustále na něco
nadávat a nechat věci, které mohu
ve svém okruhu ovlivnit, jen na
jiných. Je nezbytné, pokud chceme
veřejné věci zlepšit, abychom se
o ně zajímali a ptali se těch, kterým
jsme jejich řešení svěřili.
Zastupitelé dělají práci pro voliče,
jsou za ni nějak placeni a musejí
bohužel vydržet i výpady těch,
pro které není dobré nic a kteří
mají všechny šmahem za podvodníky a zloděje. Obec bude tím
úspěšnější, čím větší důvěra bude
mezi zastupiteli a občany nastolena. Za delší konec provazu dnes
však tahají zastupitelé. Roční rozpočet obcí je různý podle jejich
velikosti, ale vždy jde o značné
společné prostředky, určené k
řešení problémů nebo zlepšení
prostředí, v němž žijeme, nikoliv
pro kapsy šikovných manipulátorů.
Mít peníze znamená mít moc
a po moci touží mnozí. Nedostanou se k ní ovšem jen tím, že ji
chtějí, musejí ji verbálně maskovat
při volbách veřejným prospěchem.
Pojďme jim to tedy znepříjemnit
tím, že jim budeme koukat na
prsty a věci budeme nazývat
pravým jménem. Je potřeba také
říci, že nejsou všichni v obecní
správě špatní a že odvádějí velký
kus práce. Ty je třeba ocenit, ale je
jasné, že bez aktivní účasti občanů
příliš věcí nenapravíme.

• Strážníci začali s měřením rychlosti •
Řidiči v Lovosicích by si měli
začít dávat pozor na dodržování
rychlosti. Strážníci městské policie totiž znovu začali s měřením,
ke kterému mají k dispozici
vlastní radar.
Zkušební akci již mají za sebou.
„Rychlost měříme na úsecích urče-

ných Policií České republiky na
katastrálním území města Lovosice. Měřit můžeme kdykoliv s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,“ potvrdil informaci velitel
lovosických
strážníků
Jaroslav
Janovský.
(tuc)

řízení na sebe stáhne a provede
odvolací orgán. Pokud rozhodnutí o
odvolání nabude právní moci, stavební úřad bude pokračovat ve
zrušeném řízení. To se vrátí v podstatě do období po podání žádosti,
tedy do roku 2012.
V novém řízení bude stavební úřad
vázán názorem odvolacího orgánu,
tedy bude doplněn soupis pozemků
v žádosti, bude prověřeno, zda
žádost je podepsána statutárem
stavebníka, budou upřesněny nároky na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Odvolací orgán dále vyčítá, že nebylo lépe odůvodněno,
proč některé podmínky z tzv. EIA
nebyly do podmínek ÚR zapracová-

ny – šlo zejména o podmínky provádění a užívání stavby, které se do
ÚR skutečně nezapracovávají.
Zajímavým názorem je požadavek,
aby v podmínkách rozhodnutí byly
citovány podmínky ze samostatných podkladových rozhodnutí
odboru dopravy a životního prostředí. V jiném řízení, kde tak stavební úřad učinil, byly podmínky
krajem zrušeny jako nadbytečné a
do rozhodnutí nepatřící. Je to spíše
dáno nejednoznačností českých
předpisů než zlým úmyslem odvolacího orgánu.
Ing. Petr Soldon, Městský úřad Lovosice,
vedoucí odboru stavebního úřadu a
územního plánování
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích se uskutečnilo ve
čtvrtek 22. ledna první slavnostní
vítání nových občánků Lovosic
v tomto roce s jejich rodiči a příbuznými. Z patnácti pozvaných
novorozenců se dostavilo sedm

kluků a tři holčičky.
Občánky mezi nás přivítal zastupitel Milan Šramota a matrikářka
Hana Beránková. Svým vystoupením přivítaly novorozence děti
z MŠ Terezínská.
(hv, foto: Trend Fleischer)

– – Sběrný dvůr Lovosice – –
Sběrný dvůr v Lovosicích byl otevřen 25. 9. 2014.
Adresa:
Kontakt:

Terezínská 1123, 410 02 Lovosice
725 871 654

Provozní doba: Po – Pá:
9.00 – 17.30 hodin
Sobota:
8.00 – 13.00 hodin
polední přestávka: 12.00 – 12.30 hodin
Specifikace rozsahu služeb:
Sběrný dvůr odpadů je určen ke sběru, manipulaci, skladování a soustřeďování odpadů vznikajících od občanů města Lovosice.
Druhy odpadů přijímaných na sběrném dvoře:
Bez poplatku:
• nebezpečné odpady
• objemný odpad
• biologicky rozložitelný odpad
• plasty
• kompozitní obaly

• dřevo
• směsné kovy
• textilní materiál
• vyřazené elektronické zařízení

S poplatkem:
• pneumatiky: 20,00 Kč/ks (4 ks pneu na občana a rok zdarma)
• odpady obsahující azbest: 6,00 Kč/kg
• směsné stavební a demoliční odpady: 1,50 Kč/kg
(50 kg na občana a rok zdarma)
Zleva: Adam Valenta, Tomáš Pazdera a Radek Bačkovský.

Sběrný dvůr slouží pouze občanům s prokazatelným trvalým pobytem v Lovosicích. Odpad z podnikatelské činnosti nelze na dvoře
odevzdat.

Stručně z Lovosic
• Cena pitné vody s 15 % DPH
(vodné) v roce 2015 činí 49,20 Kč/
m3, voda odkanalizovaná (stočné)
– 46,83 Kč/m3, celkem 96,03 Kč/
m3. Nárůst ceny proti roku 2014
celkem 3,9 %.
• V užší nominaci 22. ročníku ankety o nejoblíbenějšího kantora je
učitel chemie a přírodopisu Miroslav Pražienka, kterého přihlásili
studenti z Gymnázia Lovosice.
• Nejlepším dopravcem Ústeckého

Co nového v olejně?
Zleva: Lukáš Fišer, Aleš Tóth, Vojtěch Holubec a Alexandr Prošek.

Zleva: Hana Švamberová, Eliška Joštová, Kristýna Pakanová.
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>>> Dokončení ze strany 1
Město Lovosice nyní plánuje
vydat nápravné opatření. Na jeho
základě bude vlastník rizikových
látek (chemikálií) povinen je zabezpečit tak, aby nemohlo dojít
k ohrožení kvality povrchových ani
podzemních vod. Má to však jeden
háček. „V případě, že vlastník nečiní, vykoná jeho povinnost na jeho
náklady ten, kdo nápravné opatření vydal (tedy MěÚ Lovosice).
To znamená, že v případě nečinnosti povinného subjektu budou
látky odstraněny městem a exekučně vymáhány po povinném
subjektu. Bohužel v současné době
povinný subjekt nevlastní žádné
nemovitosti, ani nic nevyrábí, proto může nastat situace, že exekuční plnění nebude možné uplatnit,“
vysvětluje František Budský, vedoucí odboru životního prostředí.

kraje roku 2014 určila cestující
veřejnost společnost BusLine a.s.,
která mimo jiné v Lovosicích provozuje MHD.
• Anketu Spokojený zákazník pořádá Ústecký kraj spolu se Sdružením českých spotřebitelů. Jednu
z cen získala provozovna ELLAU,
spol. s r.o., v ulici Svatopluka
Čecha (montáž, opravy a revize
elektrických zařízení, výroba rozdělovačů). Cena byla udělena za
odbornou práci a velmi dobrou
poradenskou činnost.
(hz)
„Město vyjednává o spoluúčasti
na zabezpečení části nejnebezpečnějších chemikálií a rizikových
látek s Ústeckým krajem tak, aby
v případě nečinnosti povinného
subjektu bylo možné finančně
pokrýt odstranění zmíněných látek.
Situace je o to komplikovanější,
že se jedná o majetek soukromého
subjektu, jehož odklizení by bylo
financováno z veřejných zdrojů
a je potřeba hledat hranici, kde
může být uplatněn institut veřejného zájmu,“ dodává starosta
města Milan Dian.
Jak jsme již občany informovali
v minulém vydání, v současné
době probíhá zpracování rizikové
analýzy, která je zhruba v polovině.
Provedeny jsou vrtné práce, odebrány vzorky a probíhají rozbory
v laboratořích. Zpráva o rizikové
analýze by měla být hotova dle
harmonogramu prací do konce
března.
(tuc)

Únor 2015

Akce

Duchovní poutníci dorazili do Česka (i do Lovosic)
Čtyřdenní
setkání
mladých
křesťanů s bratry z Taizé se po
24 letech podruhé konalo
v Praze ve dnech 29. 12. – 2. 1.
pod heslem pokoj a smíření.
Do Prahy přijelo na 30 tisíc
mladých lidí z celé Evropy
a z celkem 65 zemí světa. Uskutečnilo se 37. Evropské setkání
mladých Taizé Praha 2014.
Komu-nita Taizé je křesťanské
eku-menické společenství klášter
-ního typu nacházející se v
burgundské vesnici Taizé ve
Francii. Byla založena v roce
1940. Dnes komunita čítá kolem
100 bratrů, katolíků, i různých
protestantských vyznání, kteří
pocházejí z více než 25 různých
národů.
„Do hlavního města to není daleko, proto na podzim vznikl nápad,
že by mohli být poutníci ubytováni
i v Lovosicích. Nevěděli jsme,
z jakých států k nám přijedou – to
nebylo až tak důležité. Jako římskokatolická farnost sv. Václava
v Lovosicích jsme se ale zavázali,
že najdeme 45 míst v rodinách
našeho města a okolí. Farníci nezklamali. V patnácti domácnostech
našlo srdečné přijetí 10 osob
z Běloruska, 14 z Itálie, 10 z Polska
a 10 ze Slovinska. Dominantní
většinu tvořili katolíci. Podle nepřesných informací patřila do té
skupiny milých a otevřených lidí
i jedna baptistka,“ informuje lovosický farář Roman Depa. „Ať litují
ti, kteří je neměli doma,“ řekl jeden
z farníků, který mladé lidi ubytoval.
Krásu těchto mladých bylo vidět
také na duchovní a společenské
úrovni. Když probíhala v kostele
sv. Václava ranní modlitba (30., 31.

prosince a 2. ledna), bylo vidět, že
oni se skutečně modlí – zpívali, pak
byli zticha, rozjímali a opět zpívali.
Věděli, kam přišli a proč přišli. Je to
plné naděje. Byla to přece pout`
důvěry. Po modlitbách probíhaly
tzv. workshopy ve čtyřech skupinách. V každé z nich bylo několik
osob různé národnosti. Diskutovaly
a hovořily o různých záležitostech.
„Nechyběla i překvapení – pro
nás i pro poutníky. Když k nám
29. prosince přijeli poprvé, hned
po vystoupení z autobusu jsme je
přivítali a nabídli české domácí
cukroví od farníků. Následně
v kostele jsme zjistili, že všichni
ovládají angličtinu. Ulehčilo to
vzájemné porozumění. Stačilo, že
překládala paní učitelka z Lovosic.
Pak probíhalo rozdělení mladých
do rodin a všichni mohli na chvíli
odejít do svých domácností, nechat svá zavazadla a vrátit se ke
kostelu, aby odcestovali do Prahy
na program prvního dne. Neočekávaným bodem programu byla také
návštěva Pfannschmidtovy vily.

Díky vstřícnosti zaměstnanců infocentra a knihovny jsme mohli ukázat mladým prostory této zajímavé
budovy,“ vyslovuje poděkování
farář Depa.
Největší překvapení – Lovoš
Někteří se už první den dozvěděli,
že máme v plánu vzít je na kopec
Lovoš. Oficiálně jsme to vyhlásili
v úterý 30. prosince. Řidič autobusu nás odvezl na parkoviště u Bílinky. Začal silvestrovský výstup na
náš slavný kopec. Na samotném
vrchu ještě před půlnocí začala
zábava. Nechybělo i společné
tancování. Těsně před půlnocí
mladí udělali velký kruh. Ztišili se.
Každý národ se pomodlil ve své
mateřštině Otče náš... „Udělil jsem
jim požehnání,“ říká otec Roman.
Za chvíli zazněla půlnoc a následovalo novoroční přání.
Mezinárodní mše na Nový rok
„1. ledna jsme prožili mši
v kostele sv. Václava. Byla krásná.
Koncelebroval padre Luca – kněz

z Itálie. Zpívaly se písně z Taizé.
Během bohoslužby zaznělo několik
jazyků: I. čtení četla slečna za Slovinska, žalm zazpívala animátorka z
Běloruska, II. čtení jsme uslyšeli
v polštině, evangelium v italštině a
češtině, pak kázání v angličtině a
češtině. Posledními větami bylo
latinské oznámení a poděkování:
„Ite, Missa est“ a „Deo gratias“.
Nejvýznamnější bylo ale to, že
hodně mladých přistoupilo ke
svatému přijímání. Dalo se pozorovat, že děkují Ježíšovi za tento dar.
Je to velice pozitivní znamení –
jejich víra je přátelstvím s Bohem,“
končí své vyprávění Roman Depa.
Farníci se sešli ještě 8. ledna
s dobrovolnicemi z přípravné skupiny v Praze a podělili se o zážitky
a zkušenosti z krásných dnů. Prohlédli si také fotografie.
Z Facebooku Gymnázia Lovosice
S poutníky se setkali i studenti
lovosického gymnázia. V závěru
loňského roku gymnázium (ve
spolupráci s P. Romanem Depou)
zprostředkovalo zajímavé setkání
studentů s dvěma děvčaty (Uli
z Německa a Veronika z Polska),
které působily v přípravném týmu
pro Novoroční evropské setkání
mládeže v rámci aktivity Taizé.
Hlavní program uvedené akce se
na přelomu roku uskutečnil v Praze
a jejím blízkém okolí. Jednacím
jazykem neformální debaty a diskuze mladých lidí na našem gymnáziu byla tentokrát výhradně
angličtina.
V roce 2015 se Evropské setkání
mladých Taizé bude konat ve španělské Valencii.
(hz, foto: Jaroslav Veselka)

Otevření turistické sezony 2015 – KČT Lovosice

Pořádáte akci „s alkoholem“?
Požádejte o výjimku

Již po sedmatřicáté
začal kalendář akcí
lovosického
Klubu
českých turistů Novoročním výstupem na
Lovoš. Tradice novoročních výstupů byla
zahájena v roce 1979,
kdy se sešla na Lovoši parta
nadšenců, kteří se v letech 1977
a 1978 podíleli na obnově zchátralé vrcholové chaty.
Mezi prvními se na vrchol již
dlouhá léta vypravuje předsedkyně
KČT Lovosice Milena Šiklová.
Tentokrát ale patřilo prvenství
46 účastníkům pražského ekume-

Zastupitelé města schválili na
svém zasedání 29. ledna Obecně
závaznou vyhlášku 1/2015 o
zákazu požívání alkoholických
nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích. Původní vyhláška z roku 2009 byla zrušena a
nahrazena novou.
Úprava se týká výjimky ze zákazu
požívání alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích. Tu doporučil ve vyhlášce
učinit Ústavní soud ČR. Rada města nyní bude udělovat výjimky ze
zákazu pro konání kulturních,
sportovních a jiných společenských akcí, a to na základě žádosti
pořadatele podané na MěÚ. (tuc)
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nického setkání Taizé.
Ti na vrcholu oslavili
příchod Nového roku
půlnoční modlitbou a
ještě v časných ranních
hodinách odjeli do
Prahy. Krátce po sedmé
hodině ranní byli připraveni přivítat v turistické chatě
první turisty pan Skoupý a paní
Šafratová. Východ slunce tentokrát
pro oblačnost neviděli, i tak si
chvílemi mohli připadat jako na
ostrově nad bílou hladinou.
Po dvanácté hodině – to už bylo
rozdáno ke třem stovkám pamětních „péefek“, převzali štafetu

pořadatelů KČT Lovosice Trnkovi,
paní Hromadová a Zettlitzerová.
Slunce a bílá pohádka vykouzlená
čerstvým sněhem vylákala do přírody mnoho lidí, kolem čtvrté
hodiny již mělo své majitele všech
tisíc pamětních „péefek“. Příjemnou odpolední náladu dokreslila
hudební produkce skupiny Karavana. O spokojené žaludky účastníků
se starali provozovatelé chaty
rodina Buriánkova. Všichni účastníci mohli mít i přes trochu náročný
sestup po zasněžené cestě dobrý
pocit nejen ze sportovního výkonu, ale i z příjemného setkání s
přáteli.
Ing. Miloš Vodička, KČT
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„V hudbě život Čechů“ – Představuje se pěvecký sbor ŠKOLÁČEK
Pěvecký sbor Školáček, jak již
z názvu vyplývá, zahrnuje malé
školáčky, žáky od 1. do 5. třídy
na ZŠ Všehrdova v Lovosicích.
Ve školní kronice je první zmínka
o tzv. pěveckém a recitačním
souboru v roce 1970. Letos by
tudíž sbor oslavil 45 let.
Již pátým rokem funguje Školáček
pod vedením Radky Vosické. Těchto 5 let má také nové sborové
oblečení podle barvy fasády školy
– světle zelené šaty s výšivkou
hlavy dívky a chlapci mají černý
oblek s vestičkou s výšivkou hlavy
chlapce. Letos nám také přibudou
nové halenky díky sponzorskému
příspěvku.
Jsme žáci z I. stupně a podle toho
je přizpůsobený repertoár sboru.
Zpíváme písně blízké našemu věku.
Tedy hlavně písně z pohádek a
filmů, často od Šípa a Uhlíře, lidovky, někdy i populární písně. Zpíváme jednohlasně, s doprovodem

kláves či CD přehrávače. Občas
zařadíme sólové písně, o ty je mezi
zpěváčky vždy boj, protože zpíváme hlavně s radostí a tu radost se
snažíme předávat dál. Velice rádi
chodíme zpívat na setkání důchodců, kteří si s námi také rádi zanotují.
Významnou událostí v průběhu

Čím se zabývá Základní umělecká
škola Lovosice
Základní umělecká škola, učitelé a její žáci absolvovali 1. pololetí
školního roku 2014/2015 v osvědčeném pracovním rytmu. Vedle
vlastní individuální výuky nástrojové hry, zpěvu a kolektivní výuky
výtvarného oboru byla pozornost věnována nácviku nových skladeb
v souborové hře a sborovém zpěvu.
Pěvecký sbor Happy Voices a vokálně instrumentální skupinu Enkláva
za tímto účelem čekala víkendová soustředění. Některé nově nacvičené
skladby byly provedeny na veřejných koncertech v sálech KS Lovoš, Bratrské jednoty baptistů a staré secesní radnice v Lovosicích.
Pedagogové absolvovali seminář na téma „Co čeká absolventy ZUŠ
v praxi“. Hlavní myšlenky byly věnovány aktuálnímu vnímání hudby dnešní mládeže, tedy od zvuků elektrofonických nástrojů a barev rockových
skupin a stylu zpěváků, přes vývojová období hudby minulých staletí.
Pozornost byla též věnována skladatelské produkci a její kvalitě.
V praxi z terénu uvádím 4 skupiny, které s činností naší školy úzce
souvisejí na základě Dohod o partnerství a spolupráci, ale nejsou
přímou součástí její náplně:
1. Pěvecký sbor dospělých Vocal Friends, který zkouší v prostorách
školy a je jejím patronem, klavíristou a sbormistrem je Jakub Koch,
učitel ZUŠ,
2. Polabská sluníčka, folklorní sdružení dětí a dospělých, které zkouší
v prostorách KS Lovoš, v sálech v Čížkovicích a Třebenicích, jejichž
patronkou je Venuše Klupáková, zástupkyně ředitele ZUŠ pro ekonomiku a personalistiku,
3. Sbor trubačů církve evangelické, farnost Třebenice, který navazuje
na podobné velké soubory žesťových nástrojů v Německu, patronem je Vlastimil Barák, učitel ZUŠ,
4. Komorní sdružení Medvědice, které je soustředěno kolem rodiny
Mičkových, pěstuje nástrojovou hru, patronem je Jiří Holeček, učitel
ZUŠ.

roku se již počtvrté stal náš vánoční koncert v kostele svatého Václava. Velmi se na něj vždy těšíme a
také touto cestou velice děkujeme
panu farářovi Romanu Depovi,
který nám vždy s ochotou vyhoví.
Všechny písně se učíme zpaměti,
takže sestavit repertoár do půlky
prosince je vždy velká dřina. Každý

vánoční koncert jsme měli zpestřený něčím jiným. Jednou zpíval host
Pepča Fečo, náš bývalý zpěvák,
jednou hrály varhany, jednou byl
nástup s písní a letos jsme zahájili
zpěvem koled s varhanami na kůru.
Pokaždé koncert obohatí učitelský
sbor zpěvem několika vícehlasých
písní. Každý rok také koncem května pořádáme tzv. závěrečný koncert, kdy se loučíme se školním
rokem a předvedeme hlavně rodičům, co jsme se za ten rok vše
naučili.
„Chtěla bych touto cestou popřát
mým malým Školáčkům – zpěváčkům hodně síly a radosti do budoucna, ať jim to zpívá alespoň
jako doposud a všem našim příznivcům – posluchačům ať přineseme alespoň trochu té radosti ze
zpívání,“ končí zprávu o sboru
Školáček Radka Vosická, sbormistryně.
Mgr. Radka Vosická, ZŠ Všehrdova

S písničkou Maličká su vyhrála
Poupátka 2015 sedmiletá Viktorie

V úterý 20. ledna se v Domě
dětí a mládeže Elko Lovosice
uskutečnil již 16. ročník soutěže
Miss Poupátko. Zúčastnilo se ho
12 děvčátek z Lovosic i okolí,
která navštěvují 1. stupeň základní školy. Z obcí byly zastoupeny Lovosice, Malé Žernoseky,
Vchynice, Podsedice a Třebenice.
Dívenky absolvovaly rozhovor
s moderátorkou soutěže, ředitelkou Elka Venuší Krčmářovou, volnou disciplínu, zkoušku zručnosti a
„módní přehlídku“. Soutěžící byly
ve věku od 6 do téměř 12 let,
některé byly výřečné, některé spíš
stydlivé. Ve volné disciplíně se
představila flétnistka, poslechli
jsme si sólový zpěv, vyslechli pohádku, viděli břišní tanec a hlavně
všechny okouzlilo vystoupení malé

členky Třebenických sluníček s
písničkou Maličká su, husy pasu ve
starodávném oblečení. Ve zkoušce
zručnosti (háčkoval se řetízek)
uspěly čtyři holčičky výborně, čtyři
chvalitebně a dvě opravdu neuspěly. Poté se děvčátka předvedla
v oblíbeném oblečení, některá se
usmívala a předvedla i pukrlátko.
Titul Miss Poupátko získala sedmiletá Viktorie Poláková z Třebenic, 2. místo obsadila Aneta Chládková a 2. vicemiss se stala Vendulka Pošvová, obě z Lovosic. Miss
Publikum se stala Anežka Honzíková. Vítězka a obě vicemiss i Miss
Publikum obdržely korunky, šerpy
a velké plyšové medvědy. Všechna
ostatní děvčátka dostala pamětní
listy a dárky od města Lovosice.
(hz, foto: archiv DDM Elko)

Činnost uvedených souborů, vedoucích a členů je ryze nevýdělečná a
má za cíl vyplnit citelné vakuum v dnešním hudebním světě, plném komerce a honbou jeho aktérů za finančním ziskem. To je ostatně též cílem
práce pedagogů naší školy s malými či dorůstajícími žáky.
MgA. Jiří Lhotský, ředitel ZUŠ Lovosice
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• • • Víčka pro Lukáška • • •
4. B z 1. ZŠ Lovosice od třetího
ročníku sbírala víčka od plastových lahví. Nejvíce jich přinesla
Lenka Randáčková, která celkem
nasbírala téměř dva pytle.
I ostatní děti přispěly aspoň
malým sáčkem s víčky.
Zjišťovala jsem, kam bychom
mohli víčka poslat, abychom někomu pomohli. Všechna místa byla
ale na Moravě, tedy moc daleko.
Kromě toho nebylo nikde adresně
dáno, komu by víčka pomohla.
Na konci školního roku 2013/
2014 jsme se rozhodli, že pokud
nebude možnost víčka někomu
dát, uděláme si z nich obraz, nebo
znak naší školy a víčka jsme sbírali
dále.
Zhruba před měsícem jsem viděla
v televizi pořad o Lukáškovi Drdlovi, který je po mozkové obrně a

plastová víčka potřebuje. Řekla
jsem to dětem a společně jsme se
rozhodli, že víčka pošleme právě
jemu. Je to sice také na Moravě,
ale pro nás je to určitý člověk,
takže víme, komu pomáháme.
Sbírali jsme víčka o to více. Hodně
pomohl i Lukáš Novák, který svému jmenovci pomohl dvěma pytli
víček.
Víčka jsme nasypali do pytlů,
pořádně je uvázali, připevnili adresy, naložili víčka do auta a odvezli
na poštu, aby mohla být odeslána
do Žďáru nad Sázavou. Celkem to
bylo 30 kg víček. Napsali jsme
Lukáškovi dopis, nakreslili obrázky
a poslali malý dárek. Snad mu tím
aspoň trochu uděláme radost.
Moje děti, tedy čtvrťáci, radost
měly.
Mgr. Venuše Havlíková,

Gymnázium má za sebou první
maturitní ples
V příjemné společenské atmosféře se odehrál v pořadí první
z letošních maturitních plesů
lovosického gymnázia, který byl
na programu v zaplněném sále
litoměřického domu kultury ve
druhé polovině ledna.
Svůj bál si tentokrát připravila
třída Oktáva v rámci osmiletého
studia a nutno dodat, že organizace, program i zajištění byly bez-

problémové a předtančení či nástup maturantů stylové, spokojenost a reakce velmi příznivé. Stylizace do tajemného příběhu Zorro
mstitele se tentokrát povedla a
hostům líbila.
Další dva maturitní plesy (poslední čtvrté ročníky ve čtyřletém studiu) uvedené školy jsou na programu v závěru února.
Foto: Jaromír Zubák

třídní učitelka 4. B

ZŠ Všehrdova se změnila na
„Sněhulákov“

Děti ze speciální školy byly v Horním Maršově
Žáci Speciální základní školy
a Praktické školy Lovosice byli
na ozdravném pobytu. Celkem
12 žáků plnilo environmentální
výchovu v rámci projektu
„Vítejte v Krakonošově království“ s lektory Severu Rýchory.
Celý projekt byl z většiny uhrazen
z finančních prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR. Žáci
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si užili 10 dnů v zasněžených Krkonoších. Mimo jiné spřádali len, tkali
na stavu, psali husím brkem, navštívili kozí farmu a užívali zimních
radovánek na sněhu.
Velké poděkování patří učitelkám
Naděždě Malecové a Jaroslavě
Panochové, které se o děti staraly
24 hodin denně.
Mgr. Jana Malá

V úterý 20. ledna se ZŠ Všehrdova úderem 16. hodiny změnila
na městečko Sněhulákov. A jako
kdyby počasí vědělo, co chystáme, těsně před začátkem akce
začalo sněžit.
Již při příchodu do vestibulu
uvítali všechny předškoláky sněhuláci různých velikostí a tvarů. Věřte
nebo ne, někteří sněhuláci byli i
živí.
Paní učitelky čekaly na všechny
děti ve třídách, kde vznikly oblíbené dílny, ve kterých si děti vyráběly

sněhuláky z různých materiálů.
V každé třídě si budoucí školáci
mohli vyzkoušet kreslení na interaktivní tabuli a moc je to bavilo.
Putování po dílničkách zakončili
v tělocvičně, kde si vyzkoušeli
chůzi po ledových krách, házení
sněhovou koulí a užili si i další
zimní radovánky.
Příjemně strávené odpoledne
bylo druhou akcí pro předškoláky
před zápisem do prvních tříd.
Martina Provinská
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V Pfannschmidtově vile proběhlo autorské čtení Mileny Štráfeldové
z vyprávění, zemřela před mým
narozením. Tato hostinská z jihomoravských Židlochovic skutečně
vařila guláš pro prvního československého prezidenta a rumunského krále. Druhou linií jsou velké
dějiny od bitvy u Hradce Králové
přes obě světové války po proces
s Miladou Horákovou,“ říká spisovatelka. Její přítomnosti v Lovosicích jsme využili k tomu, abychom
ji trochu vyzpovídali.

V úterý 20. ledna se v obřadním
sále Městské knihovny Lovosice
uskutečnilo setkání se zajímavou
osobností, spisovatelkou a dlouholetou redaktorkou Českého
rozhlasu Milenou Štráfeldovou.
Její cesta do Českého rozhlasu
vedla přes studia teorie a dějin
umění na Univerzitě Karlově,
práci ve vědecké knihovně, muzeu, na ministerstvu kultury i
spolupráci s Českou televizí a
různými rozhlasovými stanicemi.
Paní Milena nás v úvodu seznámila se svým názorem, že historie
vypadá jinak, než je oficiálně hlásaná. Své stanovisko v praxi vtělila do
románu Guláš pro Masaryka, ze
kterého přečetla tři úryvky. O požáru Vyškova v roce 1917 z části
Blouznění o republice, o skutečném vaření guláše pro prezidenta
Masaryka v Židlochovicích a ten
poslední o tom, jak Poldinka nechtěla slyšet o procesu s Miladou
Horákovou.
„Osou příběhů jsou osudy mé
prababičky, kterou znám jen

V Radiu Praha se věnujete tématu Čeští krajané a exulanti ve
světě. Které osudy Vás nejvíce
zaujaly a jak si své hrdiny vybíráte?
Problematikou exilu jsem se
v rozhlase zabývala celých patnáct
let až do loňského roku, kdy jsem
v zahraničním vysílání ČRo přešla
k externí spolupráci. Exilu se ale
věnuji dál, pro krajanské rozhlasové stanice ve světě připravuji nabídku pořadů pro jejich vysílání.
Pořady Českého rozhlasu tak mohou poslouchat krajané od Spojených států a Austrálie až po Rumunsko nebo Ukrajinu. Nově také
připravujeme rozhlasový magazín
pro české školy v zahraničí, kterých
jsou už více než čtyři desítky. Měla
jsem možnost poznat zahraniční
Čechy opravdu z celého světa,
nejvíce se mne ale dotýkají jejich
příběhy z Ukrajiny a dalších zemí
bývalého Sovětského svazu. Tam
byli naši krajané vystaveni opravdu
všemu zlému, co s sebou moderní
dějiny přinesly. Uchovali si přitom
velmi blízký vztah k vlasti svých
předků, i proto by se dnes Češi

z Ukrajiny tak rádi vrátili do Česka.
A myslím, že by si zasloužili, aby
jim to český stát umožnil.
Co Vám nejvíce vadí na národním obrození?
Neřekla bych vadí. Národní obrození u nás probíhalo v kontextu
podobných procesů v celé Evropě
a je otázka, zda by vůbec mohlo
proběhnout jinak. Při studiu různých historických materiálů jsem
si ale uvědomila, že během obrození jsme se jako národ vymezili
hlavně negativně, tedy proti něčemu. Konkrétně proti Němcům,
kteří tu s námi ve společném prostoru žili po staletí. Hledání společného nepřítele je vždycky lákavé,
v Guláši píšu, že nic lidi nespojí tak
jako společný nepřítel. Do budoucna nás to však poznamenalo.
Došlo k odsunu Němců, který byl
sice důsledkem válečných událostí,
v hlavách našich vlastenců se ale
připravoval už na konci 19. století.
A navíc jsme se v našem českém
dolíčku zapouzdřili. Hlavně starší
generace se dosud na mnohé
z toho, co k nám přichází ze světa,
dívají s nedůvěrou. „Co je české,
to je hezké! A nám přeci nikdo
zvenčí nebude radit, co máme
dělat, my sami víme všechno nejlíp!“ To jsou myslím postoje, které
nám zbyly jako dědictví společenského pohybu v 19. století. Stojí za
připomenutí, že tyto postoje kritizoval už T. G. Masaryk.
Co připravujete pro čtenáře nového?
Pustila jsem se do dalšího romá-

nu, tentokrát z novější historie.
Ráda bych alespoň trochu splatila
dluh vůči prof. Růženě Vackové,
dlouholeté politické vězeňkyni,
která v nacistických a komunistických věznicích prožila celých 16 let.
Odmítla dokonce přijmout amnestii, pokud by ve vězení měli zůstat
další političtí vězni. Byla tak propuštěna až v roce 1967! Byla zakladatelkou K 231 i jednou z prvních
signatářek Charty 77. Přitom ji
dnes v Čechách už téměř nikdo
nezná… Ráda bych proto ji i její
dobu připomněla v románu, který
by měl vyjít v roce 2016, v roce
115. výročí jejího narození.
Při práci na rozhlasovém dokumentu o Boženě Němcové, který
k 150. výročí jejího úmrtí vysílala
stanice Vltava, zaujal autorku osud
její dcery Theodory (1841 – 1920),
které doma říkali Dora. Napsala
o ní monodrama Osamělé večery
Dory N., které má za sebou víc než
padesát repríz a v březnu ho
v premiéře nové inscenace uvede
i Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Monolog dcery Boženy
Němcové se dočkal i rozhlasové
úpravy, herečka Taťána Medvecká
za ztvárnění Dory získala rozhlasovou Thalii. 6. února má v pražském
Divadle Troníček premiéru nová
hra Mileny Štráfeldové Sestry B.,
tentokrát o Lídě Baarové a její
sestře Zorce Janů.
Besedu se spisovatelkou Štráfeldovou sledovalo kolem 40 návštěvníků – ona sama uvedla, že ji
tak hojný počet překvapil. Doufejme, že besedy v knihovně budou
oblíbeny i nadále.
(hz, foto: hv)

Ivo Šmoldas navštívil Lovosice a dvě hodiny bavil publikum
Ve čtvrtek 29. ledna se představil v sále Kulturního střediska
Lovoš spisovatel, překladatel,
básník,
publicista,
ironický
glosátor aktuálních témat a krmič koček Ivo Šmoldas.
Kromě jiného pracoval v nakladatelstvích Český spisovatel a Columbus, později spoluzaložil vydavatelství Apsida. Na rádiu Impuls
glosuje hlavní témata dne a v Českém rozhlase 2 Praha uvádí vlastní
show Lenoška Ivo Šmoldase.
Je sice muž mnoha zaměstnání,
třeba moderátor nebo publicista,
ale dle vlastního vyjádření je nejraději krmič koček. O kočkách jsme
se dozvěděli mnohé, třeba, že
se na směny střídají u myší díry.
Když vyprávěl o tom, kterak kupo-
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val a posléze opravoval chalupu a
taky krmil ty kočky, působil jeho
neotřelý a inteligentní humor jako
koření a balzám na duši. Taky se
zmínil o tom, jak hrál v jedné politické hře excelentního blba, strýce
Vika. Návštěvníci se měli stále
čemu smát. Nikdo se ten večer
nenudil.
Dvě hodiny povídání utekly jako
voda. Jeho mluvený projev je
prostě kouzelný a nezaměnitelný.
Máme ale štěstí, veselý a sympatický Ivo Šmoldas se nám brzy vrátí,
lovosičtí občané se na jeho návštěvu mohou těšit znovu 24. února,
kdy vystoupí ve hře Liga proti
nevěře. Už se na Vás těšíme, pane
Šmoldasi.
(hz, foto: hv)
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Basketbal čeká letos výročí
V letošním roce oslaví lovosický
basketbal 60. výročí založení
oddílu. Zatím ale čas k bilancování rozhodně není, neboť právě
probíhající sezona je v plném
proudu.
Lovosičtí muži hrají již několik let
Oblastní přebor a dosavadní výsledky, kdy v základní skupině
Západ skončili na 3. místě, je nasměrovaly v rámci nadstavbové
části do skupiny o 5. – 8. místo.
Postupně sehrají systémem doma/
venku svá utkání s Varnsdorfem
(doma 30. 1.), Děčínem (doma
6. 2.) a Mostem (doma 20. 3.).
Po dvou letech se dal dohromady

opět tým žen, kde některé bývalé
ligové hráčky splnily své mateřské
povinnosti, některé chtěly znovu
navázat na úspěchy z minulých let,
a když byla možnost doplnit tým
hráčkami z Mostu, mohl se začít
hrát Krajský přebor středních Čech.
Nutno podotknout, že po odehraném 12. kole základní části figurují
Lovosice na prvním místě s bilancí
11 výher a jedné prohry.
Lovosický basketbal již dlouho
staví svoji činnost hlavně na mládeži. Žákyně věkové kategorie U15
posílené hráčkami z bývalé U17
hrají Oblastní přebor a rozhodně
si nevedou špatně. V základní sku-

Lovosičtí karatisté dostali pozvánku
na ME do Neapole
Již podruhé startovali závodníci
lovosicko – ústeckého karate
SKR Sport Union na Národním
poháru
mládeže
organizace
karate Fudokan ČR. Tentokrát
vyjelo na soutěž do Prahy – Troje bojovat v disciplíně kata 35
malých závodníků (včetně ústeckých cvičenců).
Nejmenší závodníci trenérů Rajcherta a Zemana dokázali nejen
vybojovat 14 medailí, ale i prosadit

se do nominace na mistrovství
Evropy
mládeže
v
Neapoli.
„Startovali jsme na této trochu
odlišné soutěži ve smyslu cvičení
sestav podruhé a dařilo se nám.
Musíme ještě více vstřebat odlišnosti systému hodnocení,“ okomentoval start závodníků trenér
Zeman, který výpravu doprovázel.
Mezi nejmladšími se dařilo bronzovému Martinu Studničkovi. Pochvalu si za své cvičení zasloužila

čtvrtým místem Adéla Čepičková.
Mezi staršími si zlato vybojovala
L. Magda Husáková a bronz Tereza
Filipová.
„V možnosti zúčastnit se soutěží
této organizace jsme získali další
příležitost k rozvoji našich malých
závodníků. Konkurence v těchto
kategoriích je obdobná a vzájemné
poměřování svých kvalit přispívá
k našemu růstu,“ pochválil akci
šéftrenér Josef Rajchert.

„Dostali jsme nabídku pro celkem
deset našich nejlepších dorosteneckých a žákovských závodníků
ke startu na ME v italské Neapoli
(za lovosické středisko L. M.
Husáková jako vítězka NP a Petr
Marschall mezi seniory na divokou
kartu reprezentace). Tyto starty
zvažujeme, protože ač jako reprezentanti, museli by si výjezd hradit
ze svého,“ dokončil Rajchert úvahy
o možném startu na ME.
(tuc)

pině skončily na 3. místě a
v nadstavbě je postupně čeká
Chomutov, Liberec, Zákupy a Ústí.
Nejbližší utkání na domácí palubce
sehrají 14. 3. s Libercem. Další
věkovou kategorií, kterou lovosický
oddíl letos obsadil, je minižactvo
U12. V této kategorii v rámci
Oblastního přeboru je povoleno
ještě hrát jako mix, a i když lovosický oddíl staví svoji činnost hlavně na dívkách, tak na soupisce je
možno najít i několik chlapců.
I tento tým si vede velmi dobře a
v konkurenci osmi týmů doposud
zaujímá 4. místo. Stejné složení,
tj. mix dívek a chlapců, je možno
zhlédnout i v nejmladší kategorii,
která může hrát soutěž, tj. v kategorii U11. Hrací formát tohoto

družstva je rozdílný od vyšších
věkových kategorií, zde se hraje
systém malých miniturnajů (za
účasti tří týmů). Hlavním cílem
těchto turnajů není samotný výsledek, ale hlavně radost z pohybu.
Aby bylo vůbec na co navazovat,
má lovosický basket i přípravku,
kdy každé pondělí a čtvrtek ve
sportovní hale a v úterý na ZŠ Sady
pionýrů učí trenérky ty nejmenší
sportovce základy pohybu a basketbalové dovednosti.
Všechny další informace včetně
toho, kdo zrovna bude aktuálně
hrát v nově opravené basketbalové
hale, je možno zjistit na webových
stránkách www.lovobasket.cz.
Ing. Jiří Puchar, předseda klubu

Mládežnický fotbal v Lovosicích
projde velkými změnami
Lovosický mládežnický fotbal
čekají velké změny. Po jmenování Antonína Marčaníka do funkce šéftrenéra mládeže se mění
postupně chod mládežnického
fotbalu. Byla nastavena nová
koncepční práce s mladými fotbalisty, šéftrenér si sehnal licencované trenéry, kteří chtějí být
součástí nově nastoleného trendu.
„Chtěli bychom změnit tréninkovou morálku jednotlivých mládežnických mužstev, přilákat nové
mladé fotbalisty a postupně posunout mužstva do nejvyšších krajských soutěží tak, abychom dobře
reprezentovali město Lovosice,“
říká Antonín Marčaník.
Změny se nedotknou jen tréninkových procesů, ale rádi bychom
navázali opětovnou spolupráci se
zahraničními kluby (Chemnitz –
dříve spolupráce byla) a nově bychom za podpory města Lovosice
navázali větší fotbalové vazby
s partnerským městem z Coswigu.
Pověstnou první vlaštovkou by měl

být plánovaný zahraniční turnaj
v Salzburgu (Mozart Trophy).
Rádi bychom také zapracovali na
lepší spolupráci s okolními kluby.
Cílem je, aby nejen pro ně byl
mládežnický fotbal v Lovosicích
zase tím nejlepším pojmem a aby
na naše trávníky kluby s oblibou
jezdily k přátelským zápasům. Dále
bychom chtěli začít s novinkami
v podobě turnajů školek a škol,
a to takovým způsobem, abychom
mladým položili základy ke sportování a ne potloukání se po parcích
a samozřejmě tím i přilákali nové
fotbalisty do našich řad.
V neposlední řadě bychom chtěli
poděkovat Aleně Schejbalové a
dalším lidem, kteří podporují mládežnický fotbal v Lovosicích a není
jim chod mládežnického klubu
lhostejný. Vážíme si i velké pomoci
od města Lovosice, dobrou spolupráci bychom rádi oplatili slušnou
reprezentací města.
Lovosický mládežnický fotbal má
v současné době 120 členů.
Jan Kunert, trenér starších žáků

Smělý má první letošní zlato
O víkendu 24. – 25. ledna se v
německém Chemnitzu uskutečnilo mistrovství Saska mládeže a
veteránů. Celkem se sešlo na 600
atletů z více jak 100 oddílů. Veteránů bylo stejně jako mládeže
kolem 300.
Již čtvrtým rokem závodím za SG
Weissig 1861, a tak jsem se mohl
opět zúčastnit mistrovství Saska
veteránů. Závodil jsem tentokrát

jen ve dvou disciplínách v kategorii
M40, a to ve vrhu koulí a hodu
diskem. V kouli jsem i přes špatný
výkon získal stříbrnou medaili,
náladu jsem si vylepšil v hodu
diskem, když jsem hodil i v chladném počasí skvělých 40,78 metrů.
Tento výkon stačil s přehledem na
limit pro mistrovství Německa
a samozřejmě na zlatou medaili
z mistrovství Saska. Jaroslav Smělý
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Kulturní středisko Lovoš
Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/
Pondělí 9. února – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA – Karel Starý, geograf a cestovatel – Plavba Indickým
oceánem – Mauritius, Seychely, Réunion a Madagaskar
Na návštěvu lákavých tropických ostrovů se v rámci okružní plavby po Indickém oceánu vydejte s Karlem Starým,
průvodcem CK Nomád. Mauritius s kosmopolitní směsicí obyvatel, pestrými trhy a všudypřítomnými doteky
vzdálené Indie. Seychely – ostrovy snů o luxusní dovolené s nejkrásnějšími plážemi na světě, obřími želvami
a unikátními palmami. Reunion s aktivními sopkami, dechberoucími soutěskami, impozantními vodopády
i kontrastem měsíční krajiny a bujné zeleně. Madagaskar – přírodní div světa s početnými endemity: ostrov lemurů, barevných chameleonů, šikovných řezbářů a krásných lidí. Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 17. února – 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 15 hodin, vstup volný.
Středa 18. února – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA – Lenka Procházková, spisovatelka – Kuba, jak ji neznáte
Paní Lenka Procházková, dcera spisovatele Jana Procházky, navštívila padesát let po svém otci „Ostrov svobody”
a na základě svého putování napsala reportážní román „Za Fidelem na Kubu.” Uslyšíme její vyprávění a promítání
digitálních fotografií o Kubě, jak ji neznáte. Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 20. února – ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová. Sál KS Lovoš, od 17.00 do 22.00 hodin, vstupné 65 Kč.
Neděle 22. února – Sváťovo loutkové dividlo – MATĚJ A ZOUBKOVÁ VÍLA
Pohádka pro děti. Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 24. února – Divadelní představení – LIGA PROTI NEVĚŘE
Jedna z nejúspěšnějších her Zdeňka Podskalského, ve které si občas i sám zahrál. Hra Liga proti nevěře je zvláštní
tím, že zde nejde popsat obsah hry, protože by se prozradil její konec. Divák si tedy musí počkat až na samotné
představení, kde se dozví, o čem hra je a jaký je její konec. Můžeme jen prozradit, že se jedná o konverzační komedii s detektivním nádechem, řešící téma manželské nevěry. Hrají: Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Veronika Arichtev Nová. Režie: Boris Arichtev. Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 150 Kč.
Pátek 27. února – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje orchestr KS Lovoš. Sál KS Lovoš, od 17 hod., vstup 50 Kč.

Městská knihovna
Osvoboditelů 48/55, Lovosice, e-mail: knihovna@lovosice.com, www.knihovna.lovosice.com

Úterý 24. února – Přednáška Václava Větvičky, botanika a vědeckého populizátora, od 17 h., vstup 30 Kč
2. – 8. března – Týden čtení aneb „čtení sluší každému”, vždy od 14 hodin (mimo čtvrtka)
Úterý 10. března – Host Irena Fuchsová, spisovatelka a nápověda v Činoherním klubu v Praze, www.kdyz.cz
Od 17 hodin, vstupné 30 Kč.
Středa 11. března – Velikonoční dílna – od 14 hodin
V souvislosti s plánovanou výstavou fotografií a dalších materiálů o historii Pfannschmidtovy vily, současném
sídle knihovny, bych chtěla čtenáře požádat o jakékoliv poznatky a předměty vztahující se k uvedené vile. Může
se jednat o novinové články, fotografie, obrázky, ale i příběhy ze života majitelů a dalších obyvatel vily.
Za projevenou snahu či zapůjčení věcí předem děkuji.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

únor - program akcí
Pátek

6.2.

FOLK & COUNTRY
JAZZ & SWING
PETRA BAND a ÁDA ŠKARDA BAND

Každé PONDĚLÍ – Relaxace od 8.30 hodin v DDM Elko, Počítačová gramotnost
Zdravotní cvičení každé pondělí od 10.00, úterý od 8.30 a 10.00 v DDM Elko Lovosice a od 13.00
v DPS Lovosice. Cena 300 Kč pro členy na čtvrtletí.

MR. COCOMAN

Pátek

13.2.

kterému na tÉTO reggae PARTY bude
dělat support

Sobota 7. 2. – Relaxační seminář, DDM Elko od 9.00 do 14.00 hodin, cena 100 Kč, pí. Lásková: 720 206 398
Pondělí 9. 2. – Přednáška o zdraví Václava Víta, od 13 h., DPS kosmonautů
Čtvrtek 12. 2. – ERGOTERAPIE – práce s hlínou, DDM Elko od 9.00 hod., cena 20 Kč, pí. Janoušková: 723 727 207
Středa 18. února – MC Mozaika – samovyšetření prsu, od 16.00 hodin

NA STOJÁKA

Pátek

20.1.
Pátek

Selector Boldrick

na stojáka

oblíbená stand up comedy show
Tentokrát s Ester Kočičkovou,
Jakubem Žáčkem a Markem Danielem

PUNK REVUE
PUNKOVÝ VEČÍREK S KAPELAMI:

Středa 18. února – ZUŠ Lovosice – Koncert komorní hudby, od 17 hod. v sále Bratrské jednoty baptistů

27.1.

Čtvrtek 19. února – DDM ELKO – Karneval pro nejmenší s klaunkou Pipi, od 14.30 hodin.
Předprodej vstupenek od 3. února do vyčerpání míst, vstupné 20 Kč.

Připravujeme: 13.3. - mini Žafest

BRAJGL / speed - punk ÚL
Tryskáči / punk dance ÚL
Švindl / punk rock LTM

Od 21:00
Vstup:
30 Kč

Od 21:00
Vstup:
100 Kč
Od 20:00
Vstup:
230 na místě
200 předprodej
Od 21:00
Vstup:
50 Kč

www.podpalubou.cz

Nová kolekce slunečních
polarizačních brýlí
již v prodeji.
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VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do
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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
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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

Zabarvovací plastové
brýlové čočky
Transitions za výhodné ceny.
Vadí vám neustále měnit brýle
na dálku a na blízko?
Pořiďte si multifokální brýle.
Rádi vám poradíme a vše vyměříme
na nejnovějších přístrojích.
Na vaši návštěvu se těší
optici z firmy OPTIK PRUDKÝ

inzerce.dnesek@email.cz

Prodej majetku města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami prodeje bytových a
nebytových jednotek v Lovosicích,
nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 62,91 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 470 000 Kč.
Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 115/35
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,74 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 450 000 Kč.
Prohlídka bytů je možná po předchozí domluvě
na telefonním čísle 416 571 197.
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávané jednotky. Formulář žádosti si může žadatel stáhnout na
webových stránkách úřadu, a nebo si ho může vyzvednout na
majetkosprávním odboru. Zájemce bude písemně majetkosprávním
odborem vyzván k účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: na tel. 416 571 197 – Nováková Renata – Městský úřad
Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice, e-mail:
renata.novakova@meulovo.cz.

Práce studentů krášlily budovu senátu.
Nyní jsou k vidění v litoměřickém hradu.

Den

Až do konce února se mohou návštěvníci litoměřického hradu
pokochat pohledem na umělecké výtvory studentů místní Střední
školy a Mateřské školy Litoměřice, o. p. s. A že se nejedná o ledajakou
akci. Vernisáž, kterou výstava začala, navštívil i senátor Hassan Mezian,
jenž se školou spolupracoval již v minulosti.
Studenti oborů grafický design a aranžér předvádí svou tvořivost
v prostorách gotického hradu, kde můžete zhlédnout jejich práci –
zejména obrazy a fotografie. Kromě kreseb osob jsou zde k vidění
také zajímavé fotografie či grafické práce s nádechem pop-artu.
Se studenty se na výstavě podílela také čtveřice pedagogů Barbora
Novotná, Petr Kubelka, Vladimír Polák a Vladimír Polesný, kteří
užitečnými radami pomáhali při realizaci celého projektu.
Vernisáž výstavy proběhla v úterý 20. ledna od 16 hodin. „Líbí se mi,
že studenti mají možnost se takto prezentovat. Především mládí by
se mělo více podporovat. Navíc podobné akce, které škola pořádá,
jsou vždycky velice povedené,“ uvedl senátor Mezian.
Úvodní slovo si na vernisáži vzal Vladimír Polesný, který přivítal
všechny přítomné a představil v kostce projekt celé výstavy. „Učíme
naše studenty být odvážnými a pracovitými. Můžete sami posoudit,
jak se nám naše společná práce daří,” sdělil
návštěvníkům a oficiálně zahájil výstavu.
Litoměřičtí studenti již dříve vystavovali
například v prostorách Senátu ČR v Praze
a jejich díla jsou proto velice oblíbená.
Ovšem kromě prací uměleckých oborů si
na výstavě můžete prohlédnout také ukázky
práce začínajících kadeřnic a kadeřníků a
dozvědět se více o předškolním životě těch
nejmenších z mateřské školy.
Výstavu můžete navštívit kdykoliv v
otvíracích hodinách a najdete ji v prvním
patře hradu. O škole se dozvíte více na
otevřených dveří 10. 2. 2015
webových stránkách: www.stredni.eu.

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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