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zastupitele města
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Zájemci o SMS informační službu přibývají denně
Od června je občanům města
zdarma k dispozici SMS informační služba, která informuje
o aktuálním dění v Lovosicích.
Zájemců o tuto službu každým
dnem přibývá.
„V této chvíli máme zhruba 150
registrací. Zprávy jsou zasílány
průběžně, dle dění ve městě.
Informace se týkají termínů čištění
ulic, sečí zeleně, konání zastupitelstev, koncertů a dalších významOpravy v krytém bazénu začaly
Práce na opravě Městského krytého bazénu v Lovosicích začaly.
Ve stīedu 24. června bylo staveniště pīedáno společnosti TAG Ústí
nad Labem s.r.o. Bazén je mimo
provoz od února letošního roku
kvůli požáru vzduchotechniky.
„Nejprve bude zhotovitelem objednána vzduchotechnická jednotka a následně začnou demontáže
zaīízení. Termín dokončení je záīí
2015, kdy by po pīedání stavby
mělo dojít k otevīení pro veīejnost,“ sdělil Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje
města MěÚ Lovosice.
(tuc)
MHD zajistí opět BusLine a.s.
BusLine a.s. bude i nadále provozovatelem městské hromadné
dopravy v Lovosicích. Společnost
byla jediná, která se pīihlásila do
výběrového īízení. Platnost nové
licence je od 1. 7. 2015 do 30. 6.
201Ř. MHD vyjde město ročně na
cca 1,28 milionu korun, na jízdném
se vybere 270 000 korun, cena za
jeden ujetý kilometr je 34,8Ř korun. „Měnit se nebude ani cena
jízdného,“ sdělil Jiīí Bouček, vedoucí odboru dopravy MěÚ Lovosice.
V období let 2012 – 2014 bylo
MHD pīepraveno celkem 172 610
osob. Z toho bezplatně 7Ř 802, za
cenu 10 korun pak 92 808.
(tuc)
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ných akcí. Službu bychom využili
i pīi krizovém īízení pīi pīípadných
povodních,“ informoval František
Budský, tajemník Městského úīadu
Lovosice.
Pīihlášení k odběru novinek je
možné registrací na telefonní číslo
724 180 508 tak, že zašlete textovou zprávu ve tvaru REG LOVO
z mobilního telefonu, na který
chcete informační SMS zasílat.
Vítěznou nabídku na tuto službu

podala společnost Puhy.cz z Chocně. Služba je zprovozněna prozatím dočasně do konce letošního
roku a město za ní zaplatí 4 235
korun. „Ke konci letošního roku
vyhodnotíme její pīínos a rozhodneme, zda budeme s rozesíláním
SMS pokračovat. Nicméně už v
těchto chvílích je zīejmé, že zájem
občanů o aktuální informace neustále roste,“ doplnil František Budský.
(tuc)

Dotace na likvidaci nebezpečných
odpadů v olejně je velmi blízko
Město Lovosice uspělo v prvním kole s žádostí u Státního
fondu životního prostředí o
přidělení dotace na likvidaci
nebezpečných odpadů v areálu
bývalé olejny. Úspěch je o to
cennější, že v rámci České republiky prošly do druhého kola
pouze 4 projekty. Rozhodujícím
faktorem byl v tomto případě
dobře zpracovaný projektový
záměr.
Město mnohými dokumenty
dobīe doložilo, že se již dlouhou
dobu snažilo situaci v bývalé olejně īešit, a to jak vlastní kontrolní
činností, tak v součinnosti s ostatními orgány státní správy (ČIŽP,
Krajský úīad ÚK, SÚJB, HZS UK).
„V důsledku toho mělo město již
pīed vypsáním dotačního titulu
na odstranění akutních havarijních
stavů množství dokumentů, které
bylo povinno k žádosti doložit,“
uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí
odboru životního prostīedí na
Městském úīadě v Lovosicích.
„Jednalo se pīedevším o studie
sanačních prací, analýzu rizika,
harmonogram odvozů a množství
analytických prací, které prokazo-

valy nutnost odstranění některých
chemických sloučenin a odpadů.
Mnohé z těchto prací jsou finančně i časově náročné na zpracování
a jejich pīedpīipravenost vedla
k úspěchu v prvním kole a postupu do druhého,“ doplnil. Žádost
do druhého kola byla podána
pīed několika dny.
V současnosti probíhají jednání
s krajským úīadem, který městu
pīislíbil finanční spoluúčast na
krytí projektu. Mělo by jít o pokrytí
cca poloviny částky z vlastních
zdrojů města. Na práce bude vypsáno výběrové īízení, kde je ještě
pīedpokladem mírné sražení celkové ceny za provedení sanačních
prací.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 6 011 653 korun, požadovaná výše podpory ze Státního
fondu
životního
prostīedí
4 749 206 korun. Vlastní zdroje
města Lovosice pak 1 262 447
korun. Za tyto finance by mělo být
odvezeno cca 700 tun nebezpečných odpadů a chemikálií různého
skupenství. Na práce je dle projektu vyhrazeno šestnáct týdnů.
Pokračování na straně 9

Kultura
Výstava nevidomé
malíīky v Lovosicích
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zvolna jsme se pīehoupli do letního
období prázdnin, a
tak je každý již patrně
myšlenkami na dovolené. Dovolte mi se
v těchto īádcích na
okamžik vrátit k uplynulým událostem. Na posledním zastupitelstvu
města se po zmatečných a iracionálních výstupech některých zastupitelů
konečně podaīilo schválit nové členy
finančního a kontrolního výboru, a to
i pīes nezájem opozice. Ta by dle
logiky věci měla právě tato místa
obsadit. Každého občana tak jistě
musí napadnout, co je vlastně náplní
práce těchto zastupitelů a čím ve
svých funkcích pīispívají k rozvoji
města. Zastupitelstvo dále schválilo
Strategický plán města do roku 2020,
poskytovatele MHD, účetní závěrku,
rozpočtové změny a prodloužení
projektu meziobecní spolupráce.
Město se posunulo do dalšího kola
pīi likvidaci eko-zátěže v areálu
bývalé olejny a dokončení skládky
v Travčicích, která je jedním
z neblahých odkazů minulosti.
K těmto pro město a obyvatele
významným bodům kupodivu neproběhla žádná diskuze a nevzbudily
nejmenší zájem a reakci pīítomných.
Důležitým krokem byl start programu
na podporu pīeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, uskutečněný
v Drážďanech na lodi Niké. Projekt
umožní a prohloubí další spolupráci
na poli kultury, sportu, životního
prostīedí, vzdělávání a zefektivnění
veīejné správy mezi Českou republikou a Saskem. Věīím, že i Lovosice
mohou z tohoto projektu mnoho
získat. Závěrem pīeji, užijte nadcházející čas dovolených s rodinami a
pīáteli co nejlépe, ať již zvolíte exotiku ciziny, českou chalupu nebo
některou z prázdninových kulturních
akcí v Lovosicích.
Milan Dian, starosta

www.meulovo.cz

Aktuality

Odbory informují…
Obecní živnostenský úřad
Městu Lovosice byla nabídnuta služba od firmy GLE o.p.s. Praha, která
nabízela služby spotīebitelského poradenství, jako napī. telefonické
poradenství týkající se problémů spotīebitelů (občanů) souvisejících
s poctivostí prodeje zboží a služeb, vyīizování reklamací, problematikou
nákupu na internetu, podomním prodejem, zájezdovými akcemi a dalšími otázkami týkajících se práv a povinností spotīebitelů. Rada města
nabídku z finančních důvodů odmítla s tím, že tyto informace jsou
schopni podat pracovníci obecního živnostenského úīadu.
Hlavní činností obecního živnostenského úīadu je registrační a kontrolní činnost podnikatelských subjektů a činnost Centrálního registračního
místa, kdy pīedáváme některé údaje týkající se podnikatelů ostatním
státním orgánům, jako napī. finančním úīadům, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, čímž snižujeme administrativní zátěž
podnikatelů.
Co se týká služeb pro občany – spotīebitele, tak obecní živnostenský
úīadř
- pomáhá a radí pīi īešení problémů souvisejících s prodejem zboží či
poskytováním služeb
- pomáhá s vyīizováním reklamací
- provádí poradenskou činnost v úseku nákupu na internetu a v úseku
podomního prodeje
- pīedává kontakty na instituce, které jsou věcně pīíslušné pro īešení
sporů, týkajících se prodeje zboží nebo poskytování služeb (Česká
obchodní inspekce, Sdružení na obranu spotīebitele, Státní zemědělská a potravináīská inspekce, Oblastní inspektorát práce, Zdravotní
ústav apod.)
- informuje formou pīednášek studenty o náležitostech potīebných
k podnikání
K tomu je ještě potīeba īíci, že se jedná pouze o konzultace pīímo na
úīadě nebo o telefonické informace spotīebitelům. Nemáme pro ně nic
v elektronické podobě jako pro podnikatele (formuláīe na stížnosti
apod.).
Obecní živnostenský úīad v roce 2014 provedl 108 kontrol, některé byly
za účasti České obchodní inspekce. U podnikatelských subjektů kontrolujeme, zda podnikatelé mají oprávnění k podnikatelské činnosti, označenou provozovnu, zda splňují hygienické podmínky, zda mají nabývací
doklady na zboží apod. Nejčastějšími pīestupky bylo neoznačení provozovny, neoznámení o zahájení a ukončení činnosti v provozovně. Tímto
chráníme občany, kteīí by měli být informováni, kým je obchod provozován. Dalším důležitým pīestupkem je nepīítomnost osoby se znalostmi
českého jazyka na provozovně. Spotīebitel se musí vždy na provozovně
dorozumět.
Pavel Fux, vedoucí odboru

Odbor regionálního rozvoje města
V červnu:
- pracovníci technických služeb (TS) pīeložili propadlou část chodníku
v ul. Školní po pravé straně ve směru k parku, kde bylo velké množství
louží
- jako každý rok zabezpečovali pracovníci TS Hašmar v Lesopaku Osmička
- pokračovala údržba parku pracovníky TS

Setkání s radnicí trvalo
130 minut
Přes dvě hodiny trvalo první „Setkání s
radnicí“, které svolal do staré radnice starosta města Milan Dian na čtvrtek 18. 6. od 15
hodin.
Kromě něj nechyběli místostarosta Vladimír
Šuma, tajemník úīadu František Budský, radní
Vladimír Hieke, Jiīí Puchar a Milan Šramota,
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- v ulici Žižkova byla dokončena modernizace dětského hīiště
- pracovníci se pīipravovali na provádění oprav v době školních prázdnin
- byly vypsány a hodnoceny veīejné zakázky na opravy lávek a mostů,
na opravu asfaltových povrchů, oprava fasády I. etapa na 1. ZŠ (na
straně ke 3. ZŠ a do parku)
- byla podepsána smlouva o dílo na likvidaci následků požáru na krytém plaveckém bazénu a smlouva na blokové výspravy na místních
komunikacích
- byla objednána dokumentace pro územní rozhodnutí na prodloužení
vodovodu a kanalizace do ulice Sadová
- KS Lovoš má opravenou stīechu, do které zatékalo
- bylo na starém hībitově dokončeno odstranění suchých větví
- dále proběhlo jednání s SVS a.s. Teplice o pīevzetí kanalizace a pīečerpávací stanice splaškových vod z ulice U Stadionu do ulice Zámecká
V červenci:
- na pīelomu června a července na Holoubkově započalo SČVK
s výměnou vodovodních a kanalizačních rozvodů, kde již probíhá rekonstrukce plynových rozvodů v majetku RWE
- začne oprava fasády na 1. ZŠ
- bude započato s demontáží rozvodů poničených požárem na Městském krytém bazénu
- bude pīedáno staveniště na opravu a výstavbu chodníku v ulici Ústecká
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
V roce 2014 získalo město Lovosice finanční prostīedky z ESF prostīednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR na projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně právní
ochrany dětí Městského úīadu Lovosice“, registrační čísloř
CZ.1.04/3.1.03/C2.00041. Tento projekt město realizovalo od 1. února
2014 do 30. června 2015. Jeho cílem bylo navýšení počtu sociálních pracovníků (včetně materiálního a technického vybavení), ale i podpora
profesního rozvoje všech zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany
dětí. Sociální pracovníci byli vzděláváni v oblasti standardizace postupů a
používání metod sociální práce (napī. komunikace s dětmi i dospělými
v náročných životních situacích, práce s dětmi týranými, zanedbávanými
či ohroženými apod.).
Smyslem využívání nejnovějších metod sociální práce je pīedevším
snaha pomoci efektivně īešit problémy, s nimiž se občané města Lovosice a celého správního obvodu na pracovníky sociálně-právní ochrany
dětí obracejí (rozvodová problematika, vztahy mezi rodiči a dětmi, výchovné problémy s dětmi apod.). V rámci projektu byly rovněž vypracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Lovosice, jimiž
se pracovníci pīi výkonu své práce īídí. Standardy kvality upravují postupy jednotlivých činností a jsou také pīístupné široké veīejnosti, a to na
informačních tabulích v prostorách úīadu a rovněž je možno požádat o
nahlédnutí pīímo u sociálních pracovníků. Na realizaci projektu se podílela īada odborníků, zapojeny byly také organizace, které participují na
pomoci ohroženým rodinám a ohroženým dětem. Cíle projektu se jedBc. Eva Rudiková, vedoucí odboru
noznačně podaīilo naplnit.

několik zastupitelů a vedoucí odborů z městského úīadu. Z īad veīejnosti dorazila zhruba
dvacítka občanů, kteīí se po celý čas zapojovali
do debaty. Nejdelší čas setkání zabrala diskuze
o likvidaci nebezpečných odpadů v bývalé olejně, probrána byla i další tématař Volvo Truck
Centrum v Novém Klapý, rychlodráha či oprava
lovosického nádraží, koupaliště, bazén, ceny
tepla atd. Jelikož byla akce velmi úspěšná, je již
naplánováno další setkání. To se uskuteční po
prázdninách v záīí.
(Text a foto: tuc)
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Zastupitelstvo

Představujeme nové lovosické zastupitele
Mgr. Daniela Deusová

Ing. Jiří Cimr

Narozena 13. 12. 1967, vdaná, 2 děti

Narozen: 6. 8. 1973, ženatý, dvě děti

Studium: 1982 – 1986 Gymnázium Lovosice, 1987 – 1992 UJEP, obor TV – OV

Studium: Střední školu jsem dokončil jako
technolog skla na sklářské průmyslové
škole v Novém Boru. Vysokou školu jsem
absolvoval na Bankovním institutu vysoké
školy v oboru právo a ekonomie.

Kariéra: 1992 – 2011 učitelka 3. ZŠ, od roku
2011 ředitelka ZŠ A. Baráka Lovosice
Od roku 2006 se aktivně zapojuji do chodu města a kandidovala jsem
vždy jako nezávislý kandidát bez politické pīíslušnosti. V Lovosicích žiji
celý svůj život a problémy a rozvoj města mě vždy zajímaly.
Pīes 20 let pracuji ve školství a od roku 2011 jsem ve funkci īeditelky
ZŠ Antonína Baráka. V téže škole jsem působila i jako preventista sociálně patologických jevů. O tuto oblast se stále zajímám, protože problematika osvěty a prevence mezi dětmi je v dnešním světě stále aktuální.
Školství považuji za rezort naprosto stěžejní pro naši budoucnost. Je
velmi důležité, abychom dětem v dnešní uspěchané a hektické době
věnovali více času, zajímali se o jejich mimoškolní aktivity, a tím jim
vyplnili smysluplně jejich volný čas. Jsem vystudovaná tělocvikáīka, a
proto se zajímám o mládežnický sport a zájmové aktivity pro děti v
Lovosicích.
Věīím, že budu nápomocna pīi īešení otázek nejen z oblasti školství a
sportu, ale i v oblastech týkajících se bezpečného a čistého města, taktéž pīi jeho reprezentaci.
Nechtěla bych se již setkávat s někým, kdo pouze kritizuje a hází klacky
pod nohy lidem, kteīí věnují svůj volný čas pro rozvoj města.

Kariéra: 1991 - Poštovní a novinová služba, 1991 - 1993 Komerční banka a.s. a od
roku 1993 pracuji v České národní bance.
Od útlého dětství je celý můj život spojený s Lovosicemi. Proto mi není
lhostejné, jak se na město pohlíží z pohledu společenského či sportovního života. Jako bývalý odchovanec lovosické házené si velice vážím úspěchů házenkáīského klubu v celorepublikovém měīítku a jako občanu mi
zároveň vadí pohled na Lovosice jako město, které má špatné ovzduší, ve
kterém se špatně dýchá.
Myslím si, že by v zájmu všech obyvatel města mohlo současné vedení
na radnici vyvolat jednání s místními znečišťovateli o zlepšení či vyjednání
nějakých kompenzací.
Nejen já, ale každý občan musí kvitovat pīístup vedení města k finanční
transparentnosti. Zavedení systému E-ZAK by mělo pīispět k snižování
nejen investičních výdajů města. Každý, kdo se trochu orientuje v īeči
čísel, musí uznat, že finanční rezerva města se pro pīíští rozpočty velice
zmenšila.

MUDr. Michaela Hedánková

František Hrdlička

Narozena: 31. 7. 1988, svobodná, bez dětí

Narozen 15. 1. 1955, ženatý, 2 děti

Studium: Gymnázium Lovosice, Univerzita
Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Plzni,
obor všeobecné lékařství
Kariéra: Dva roky pracuji na ORL oddělení
Nemocnice Děčín
Po absolvování Gymnázia v Lovosicích jsem město musela na pár let
opustit a věnovat se dalšímu studiu v Plzni. Medicína pro mě byla naplněním snu a také mi umožnila poznat spoustu lidí, kteīí mi ukázali, jakým
směrem po studiu bych se ráda vydala a co od ní očekávám.
Nepīedpokládala jsem, že bych za prací dojížděla až do Děčína, ale
pokud je člověk ochotný trochu slevit ze své pohodlnosti a naopak nespokojit se s tím pracovat kdekoliv, jen aby vydělal peníze, může být
spokojený v dobrém kolektivu a svou práci mít rád. Jen bohužel cesta
podél Labe je často v opravě či hůīe průjezdná za kamiony a to mi někdy
radost ubírá. Proto bych ráda, abychom se my, součást města, více angažovali alespoň v omezení náporu této dopravy Lovosicemi.
Kromě práce se ráda věnuji sportu, léta jsem zde hrávala volejbal, pak i
na škole, teď už jen rekreačně. Ráda běhám v pīírodě, občas si chodím
zacvičit.
Proto si myslím, že je dobré zde co nejvíce sportovišť zachovat a podporovat v činnosti ať už pro lidi, kteīí se rádi hýbou a tráví čas aktivně, a
také pro školáky, kteīí se sportem začínají a mohou se dál rozvíjet. Myslím, že by mělo stále být součástí osnov základních škol v rámci tělesné
výchovy to, že budou děti moci chodit plavat a hlavně mít kam, když
máme ve městě pěkný bazén. Plavání je základní dovednost, kterou by
měl každý školák umět.
Za nás jsme také chodili, někdy s větším či menším nadšením, ale dnes
na to ráda vzpomínám a doufám, že jednou i moje děti budou vzpomínat.

Červenec 2015

Studium: SOU Lovosice obor zámečník
Kariéra: Od roku 1973 jsem pracoval
v tehdejších SCHZ Lovosice. V roce 1992
jsem pak nastoupil k soukromé montážní
firmě a od roku 1998 do současnosti jsem
zaměstnancem Glanzstoff – Bohemia.
Celý svůj život žiji v Lovosicích. Ve volném čase se věnuji zahradě a
sportu. V zastupitelstvu města jsem již šesté volební období za KSČM a
angažuji se pīedevším ve sportu a volnočasových aktivitách. Byl bych rád,
kdyby v Lovosicích docházelo i nadále ke zkvalitňování těchto aktivit a
rozvoji dalších volnočasových areálů.
Jako hlavní problém nebo nedostatek vidím neustálý úbytek počtu obyvatel a byl bych rád, kdyby město Lovosice věnovalo větší prostor bytové
politice a tento trend se zastavil.

Zastupitelé schválili změny ve výborech
Finanční výbor má dva nové
členy, kontrolní výbor pak předsedu.
Finanční výbor opustil ze zdravotních důvodů Miroslav Vondrák a z
důvodu nástupu do zaměstnání ve
státní správě Jana Kovaīíková. Na
uvolněná místa zastupitelé na
svém jednání 25. června dovolili
Jaromíra Slada a Milana Pravence.
Na post pīedsedy i člena kontrolního výboru rezignoval Tomáš

Rotbauer. Jako důvod uvedl stávající poměry v zastupitelstvu města.
Z opozice o post pīedsedy nikdo
zájem neprojevil. Následně bylo
tedy rozhodnuto, že se počet členů sníží na sedm jako v minulém
volebním období.
Z toho důvodu musel odstoupit
ještě jeden ze členů a tím se stal
Pīemysl Živný. Do funkce pīedsedy
výboru byl poté zvolen František
Sedláček.
(tuc)
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Aktuality
Další dětské hřiště mají v Žižkovce
V úterý 23. června bylo
v Žižkově ulici slavnostně otevřeno další dětské hřiště ve městě. Po něm v této lokalitě volali
občané dlouhou dobu. Nyní se
tak stalo i díky daru od společnosti Mondeléz, která věnovala
100 000 korun.
Stejnou částkou se podílelo i
město. „Vytěženy byly betonové
a asfaltové plochy, pīidán nový
herní prvek a nový koš na basketbal. Současný stav je teprve první
etapa. Na tomto místě již jsou
staré herní prvky, které bychom do
budoucna rádi opravili. Rýsuje se
i možnost účasti brigádníků, kteīí

by prolézačky zbavili rzi a nově je
natīeli,“ sdělil Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje
města.
Zároveň byla část prostoru hīiště
oplocena. Plot sem pīemístili pracovníci technických služeb z nedalekého hīiště v ulici Prokopa Holého (viz horní snímek), kde byl denně ničen a dle vyjádīení revizního
technika tam nebyl nutný.
„Cílem je zamezit pīístupu občanům, kteīí do těchto míst, bezprostīedně sousedících s vlakovým
nádražím, chodí vykonávat potīebu,“ vysvětlil krok radnice Martin
Dlouhý.
(Text a 2x foto: tuc)

Vlaky jezdily krajinou kolem Lovosic
Klub železničních cestovatelů
(KŽC) spolu s Klubem českých
turistů přichystal na sobotu
6. června k oslavě 30 let založení
Klubu Severočeský železniční
den. Centrem oslav se stalo město Lovosice, významný železniční uzel Ústeckého kraje.
K vidění toho bylo mnoho, ale
návštěvníky nejvíc lákaly hvězdicové jízdy na pěti tratích. Historické
soupravy vlaků v sobotu kyvadlově
jezdily z lovosického hlavního
nádraží do Tīebenic, Chotiměīe,
Litoměīic, cementárny v Čížkovicích nebo na vlečku do Lovochemie a pīilákaly stovky zájemců,
dětí i dospělých. Všichni byli nadšeni a pīivítali by opakování. Pro
děti byl k dispozici na prvním nástupišti Vláček Hráček a Kinematovlak, pro dospělé tīeba barový vůz

Bixovna. Celý den byla v restauraci
výstava dokumentů z 30 let KŽC i
kroniky, k dispozici byla pamětní
razítka. K výročí vyšla i kniha 30 let
KŽC, kterou bylo možno na výstavě zakoupit. Na nádraží dále probíhala výstava historických vozidel,
mezi nimi napīíklad motorový vůz
pīezdívaný Hurvínek s označením
M161, i další členy KŽC zachráněná
kolejová vozidla.
Na sobotu 14. listopadu 2015
chystá KŽC další akci – soutěž PID
Rallye. Cílem je během cca 11hodinového cestování prostīedky hromadné dopravy v rámci PID
(Pražské integrované dopravy)
získat co nejvíce bodů. Sraz účastníků je v 7.30 v Domě dětí a mládeže v Praze 5, účast na akci je
možná jen po pīihlášení. Zkuste to
taky.
(hz, foto: hv)

zúčastnilo se ho téměī 100 dětí.
Všechny se s vervou a nadšením
vrhly do plnění soutěží, které hravě
zvládly. Za to jim kromě výše zmíněných dárků a sladkostí bylo
odměnou oblíbené malování na
obličej a velký skákací hrad.

Po celoodpoledním skotačení se
děti pīeměněné na kočičky, pejsky,
či spidermany zasmály se Sváťou a
jeho loutkovým divadlem, zazpívaly si īadu písniček a vysloužily si
jako poděkování za pozornost
koláče.
Mgr. Eva Horáková

Farní charita pořádala Den dětí u Sauny
Den dětí byl pro každého z nás
v dětství prima svátkem, kdy jsme
se nemuseli učit a jen jsme si užívali den plný her a zábavy. Pīesně
takový den pīipravila pro děti
z azylového domu, pro děti docházející do Nízkoprahového zaīízení
Amicus a pro všechny ostatní děti
z Lovosic a okolí Farní charita Lovosice.
Oslava se konala ve čtvrtek 28.
května v zahradních prostorách
restaurace Sauna v Lovosicích. Pro
děti,
které
pīišly
samy
či
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v doprovodu rodičů, bylo pīipraveno 10 tradičních zábavných soutěží, jako je skákání v pytli, kuželky,
hod kroužkem na lahev a plno
jiných disciplín zaměīených zejména na pohybovou zdatnost, pīi
kterých si děti parádně zaīádily.
Cílem dětské mise bylo nasbírat 10
razítek za splněné úkoly, čímž si
vysloužily spoustu dobrot a dárečků, které byly vítanou odměnou.
Za tyto odměny musíme poděkovat štědrosti našich sponzorů.
Dětský den měl hojnou účast,
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Akce
26. června jsme si připomněli
památku politických vězňů
Konfederace politických vězňů
v Litoměřicích pořádá každoročně pietní akt při Dnu památky
obětí komunismu u desky na ZŠ
Všehrdova (bývalý okresní soud
v Lovosicích). Vzpomínková akce
se v Lovosicích uskutečnila v
pátek 26. června.
V této budově se odehrálo nemálo procesů padesátých let, které
pro mnohé jednotlivce i rodiny
znamenaly životní tragédii. Pamětní deska zde byla odhalena na
základě žádosti členů Konfederace
politických vězňů 15. května 2001.
Pietnímu aktu byli pīítomni členové Konfederace politických vězňů
Růžena Šubrtová, Milan Šlegr a
Stanislav Volný, starosta Lovosic
Milan Dian, īeditelka ZŠ Všehrdova
s několika žáky a skupina lovosických občanů. Letos se poprvé
nezúčastnil pīedseda KPV Vladimír
Chlupáč, který je v nemocnici.
„27. červen 2015 je 65. výročím
politických justičních vražd spá-

chaných zločinným komunistickým
režimem na Janu Buchalovi, Záviši
Kalandrovi, Oldīichu Peclovi… Pro
zostīení trestu byla jako poslední
popravena Milada Horáková. Tito
popravení i generál Heliodor Píka
a īada dalších obětí byli rehabilitováni ještě komunistickými soudy,
které tak pīímo potvrdily justiční
vraždy, za které nebyl dosud nikdo
potrestán,“ uvedla ve své īeči Růžena Šubrtová.
„Je naší povinností zločiny proti
lidskosti spáchané na vlastním
národě komunistickým režimem
pīipomínat.
Popravovali hrdiny
druhého odboje, kteīí v době druhé světové války dobrovolně nasazovali život za naši zemi, studenty,
kněze i starce,“ dodala členka Konfederace Šubrtová.
Po projevu pīítomní položili k
pamětní desce květiny a uctili
památku všech obětí komunistického režimu v letech 1948 – 1989
minutou ticha.
(hz, foto: hv)

Zastupitelé schválili Strategický
plán města Lovosice
Závěrečný seminář k projektu:
„Posílení strategického plánování a řízení ve městě Lovosice“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/
89.00124) se uskutečnil 11. června v sálu staré radnice. Zájemci
z řad zastupitelů, úředníků i
široké veřejnosti se měli možnost seznámit s finálními výstupy strategického plánu.
Ten určuje, jakou cestou by se
Lovosice měly ubírat do roku 2020.
V plánu jsou nastíněny investiční i
neinvestiční akce, které mohou
Lovosice zatraktivnit nejen pro
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obyvatele města a jeho okolí, ale
také pro pīípadné návštěvníky
z īad turistů.
„Pīi prvním pohledu se může
zdát, že je plán nabitý akcemi,
které město nemůže do roku 2020
zvládnout. Je tam celá īada investic
jak do oblasti chodníků, komunikací, sportovišť nebo mateīských
školek. Je však tīeba si uvědomit,
že to není jen strategický plán
radnice, ale všech obyvatel Lovosic
a blízkého okolí. Celou īadu projektů mohou realizovat neziskové
organizace nebo podnikatelské

Husův odkaz znamená pro dnešek
hlavně důraz na pravdu

V Mírovém kostele CČSH se
konala ve středu 24. června ekumenická bohoslužba k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.
Církev československá husitská a
Českobratrská církev evangelická věřícím chtěly připomenout
jeho odkaz a význam, a to nejen
v dějinách spásy, to znamená v
historii křesťanství, ale i v dějinách národních.
Zkrácenou verzi liturgie vedla
faráīka Libuše Mikušková, na text z
Janova evangelia kázal faráī Filip
Ženatý. Celou bohoslužbu doprovodil písněmi ze zpěvníků církví
pěvecký soubor lovosického gymnázia In flagranti.
Husův odkaz je v reformačních
církvích trvale živý, jako společnost
se však vzdalujeme zdrojům, ze
kterých ve svých postojích mistr
Jan Hus vycházel, a jeho oběť za
pravdu je současnému člověku
stále méně srozumitelná a pochopitelná. Zatímco královská standarta Jiīího z Poděbrad s heslem Pravda Páně vítězí pīedstavovala pro
současníky životní program, je
obdobné heslo na současné prezisubjekty,“ īíká věcná manažerka
projektu Andrea Drašnarová.
Strategický plán počítá napīíklad
s revitalizací nevyužitých průmyslových objektů. Právě tuto oblast
mohou realizovat podnikatelé. I
oni však potīebují, aby tyto záměry
byly zahrnuty ve strategickém
plánu, protože ten má pīímou
vazbu na získávání dotačních titulů.
Na druhé straně jsou v plánu zahr-

dentské standartě pro většinu
z nás pouhý slogan. Jeho význam a
stálou aktuálnost je proto tīeba
znovu a znovu pīipomínat a společně s tím i mistra Jana a jak on
rozuměl pravdě, za níž položil
život.
Jak pravdě rozuměl mistr Jan
Hus? Pro něho byla pravda jen
jedna, a to pravda, která je ve své
hloubce pravdou Boží. Když mistr
Jan Hus ve svém Výkladu víry z
roku 1412 mluvil o základu všeho
kīesťanova vyznání, ukázal zároveň i na osvobozující sílu pravdy.
Toto podal formou mravní výzvy,
kterou citoval ve svém kázání pan
faráī Ženatý a kterou všichni velmi
dobīe známeř „Proto věrný kīesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, drž
pravdu, braň pravdu až do smrti,
neboť pravda tě osvobodí od
hīíchu…“ Pravda v Husově pojetí
zahrnuje sice pravdu jako výsledek
poznání, je ale pīedevším mravní
povahy a vede k úsilí o nápravu ve
všech oblastech života, kde vládne
lež a klam. V jeho svědectví pravdě
je obsažena ona trvalá a stále živá
mravní výzva k životu v pravdě, to
znamená k životu pravdivému a
opravdovému.
„Husův odkaz na mravní dimenzi
pravdy je i v naší současnosti stálým ukazatelem jediné možné
cesty do budoucnosti. I proto se
obě církve na ekumenické bohoslužbě sešly, aby pīipomenuly
poselství a odkaz mistra Jana, který
nás vybízí, abychom bděli nad
svým životem a hledali pravdu,
nebáli se pravdy a usilovali o její
uplatnění v životě jedince i společnosti,“ uvedla faráīka CČSH Libuše
Mikušková. I myšlenka, že žádná
autorita na zemi není absolutní, je
v Husově učení stále inspirující.
(hz, foto: internet)
nuty chráněné dílny nebo nová
mateīská školka. Těchto projektů
se mohou zhostit zase neziskové
organizace působící na území
města Lovosic.
Finální Strategický plán města
Lovosic schválili zastupitelé na
svém jednání 25. června.
Tento projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Servis

Vítání občánků

V obīadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 11. června tīetí slavnostní vítání nových
občánků Lovosic v tomto roce s
jejich rodiči a pīíbuznými. Z patnácti pozvaných novorozenců se

dostavilo 7 chlapců a 5 holčiček.
Občánky mezi nás pīivítal radní
Milan Šramota, matrikáīka Hana
Beránková a zpěvem a básničkami
děti z Mateīské školy Resslova.
(Text a foto: Radim Tuček)

– – Plavíme se po Labi – –
Loď Marie začala od 6. června 2015 jezdit jako městská linková doprava s podporou Magistrátu města Ústí nad Labem - jízdní īád na
letošní sezonu 2015 viz www.amjirousek.cz/lod-marie/jizdni-rad/, dle
jízdního īádu bude možno využít dopravu lodí Marie mezi Církvicemi,
Velkými Žernoseky, Dolními Zálezly, Píšťany a zpět. Kapacita lodi je 35
osob. Na lodi je zajištěn prodej základního občerstvení. Možno vzít s
sebou kola a část cesty dojet na kole po cyklostezce. Na lodi není WC.
Rezervace je možná na tel. čísle 605 88Ř 055
Loď Ústí nad Labem vypluje poprvé 1. července z centra Ústí nad Labem
do Litoměīic. Zastávkyř Vaňov, Dolní Zálezly, Velké Žernoseky, Píšťany,
Lovosice, Litoměīice. Nabídne i průjezd technickou památkou – Masarykovým zdymadlem. Plavby osobní lodní dopravy v Ústí nad Labem, Lovosicích a Litoměīicích, po několikaletém pīerušení pravidelného provozu
osobních
lodí,
začnou
od
1.
7.
2015.
Více
informací
na www.labskaplavebni.cz V červenci a srpnu můžete plout
do Litoměīic a zpět každý den, v záīí potom ve čtvrtek a pátek. V záīí
nabídne loď Ústí nad Labem také každý čtvrtek a pátek okružní plavbu
Masarykovým zdymadlem.
(hz)

Zpráva Farní charity Lovosice o fungování
Charitního šatníku v roce 2014
Zleva: Vanessa Galambová, Sebastián Neuman, Eliška Šoltová a Martin
Fiala.

Charitní šatník Farní charity
Lovosice pomáhá sociálně slabým lidem z Lovosic a přilehlých
obcí od roku 2006.
Ošacení, které věnují do šatníku
dobrovolní dárci, je možné odebrat na poukázky, které vystavují
pīímo pracovníci Farní charity
Lovosice, pracovníci Naděje Lovosice nebo pracovníci města Lovosice či spádových obcí ze sociálně
zdravotních odborů. V roce 2012
bylo poskytnuto ošacení zdarma
242 osobám, v roce 2013 150
osobám a v loňském roce celkem
262 osobám.
Provoz Charitního šatníku na adre-

se Terezínská 55 byl k 31. 12. 2014
ukončen s ohledem na výši měsíčních nákladů (7 140 Kč celkem,
z toho 5 000 Kč nájemné, 1 840 Kč
zálohy na energie, 300 Kč drobné
výdaje). Sběr ošacení, obuvi a
potīeb pro domácnost je však
nadále možný na adrese Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
– Terezínská 731 (naproti Okimu),
kde je nepīetržitý provoz, nebo v
lovosické faīe (Zahradní 22). Jakákoli jiná místa, která se vydávají za
sběr ošacení pro potīebné a Charitu, jsou podvodná!
Alena Maternová,
ředitelka Farní charity Lovosice

Z výpisů jednání rady města…
Zleva: Roman Kotlár, Kateřina Svobodová, Filip Šindelář a Sofie Matyášová.

RM schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání ve III. NP domu čp.
476/3 v ulici Školní v Lovosicích společnosti Gynekologie Lovosice s.r.o.
na dobu neurčitou.
RM souhlasí s koupí pozemků od Českých drah, a. s. a souhlasí i s
návrhem kupní smlouvy, kterou následně schválilo i zastupitelstvo města.
RM souhlasí s koupí pozemků v k. ú. Lovosice za celkovou cenu 287 860
Kč od Īeditelství vodních cest ČR.
RM schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání v II. NP domu
čp. 476/3, ulice Školní v Lovosicích Českému červenému kīíži, oblastnímu
spolku Litoměīice.
RM souhlasí s uzavīením smlouvy o dodávce obědů pro Pečovatelskou
službu města Lovosice mezi městem Lovosice a podnikatelkou Soňou
Bubancovou, a to na dobu určitou od 2Ř. 6. 2015 do 31. 7. 2015.
RM pīiznává īeditelkám MŠ, ZŠ, īeditelce CŠJ a DDM Elko a īediteli ZUŠ
v Lovosicích odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů v 1. pololetí
roku 2015.
RM schvaluje vítěze veīejné zakázky na stavební práce zadávanou jako
zakázka malého rozsahu na akci Oprava povrchů místních komunikací,
a to společnost Raeder & Falge s.r.o.

Zleva: Jan Šulc, Martin Šírek, Alena Ševelová a Ondřej Tajč.
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Více na www.meulovo.cz
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Seriál

Seriál Lovosického dneška „Jak fungují“ pokračuje:
ASK představuje městské koupaliště
Po
několikaletépauze
pauze
Po několikaleté
bylobylo
lolovosické
městské
koupaliště
vosické městské
koupaliště
rerekonstruováno
rámci tehdejší
konstruováno v v rámci
„Akce Z“ a uvedeno do provozu
v roce 1987. Provozováno bylo
jako většina
většina sportovního
areálu
jako
sportovního areálu
v kooperaci
kooperaci ss tehdejším
tehdejším státním
státním
v
podnikem Secheza Lovosice.
Po vzniku akciové společnosti
Po vzniku akciové společnosti
Lovochemie a.s. pak bylo stejně
Lovochemie
pak bylo zařízestejně
jako ostatnía.s.
nezisková
jako
ostatní nezisková
ní (sportovní
areál, jesle,zařízení
školka
(sportovní
areál,
jesle, městu.
školka
atd.) předáno
bezúplatně
atd.)
předáno bezúplatně
Provozovatelem
se stala městu.
TJ Lovochemie, posléze tedy Asociace
sportovníchposléze
klubů (ASK).
Ke kouvochemie,
tedy Asociace
pališti patřil vklubů
té době
objekt,
sportovních
(ASK).
Ke
ve kterém byly
koupališti
patřilpřevlékárny,
v té době sociobální zařízení, restaurace a prádeljekt, ve kterém byly převlékárny,
na. Restaurace byla v podnájmu
sociální
a
soukromézařízení,
osoby a restaurace
byla v celoprádelna.
Restaurace
byla v področním provozu.
Z podnájmu
se
nájmu
soukromé
osoby provozní
a byla v
tak částečně
pokrývala
celoročním
provozu.
Z podztráta sezónního
koupaliště.
Provozní
doba
koupaliště
se ponájmu
se tak
částečně
pokrývala
hybovala podle
zpravidla
provozní
ztráta počasí,
sezónního
kouvšak v průběhu měsíců červen až
paliště.
srpen.
Návštěvnost
byla různá,
saProvozní
doba koupaliště
se pomozřejmě také podle počasí, ale
hybovala podle počasí, zpravidla
vždy největší zájem byl v měsících
však v průběhu měsíců červen až
červnu a červenci, v srpnu již násrpen.
Návštěvnost
různá,
vštěvnost
i v případěbyla
příznivého
samozřejmě
také podle
počasí,bylo
ale
počasí klesala.
Koupaliště
vždy
největší
zájemvodou
byl v změsících
původně
plněno
vlastní
červnu
červenci,
v srpnu
nástudny. aTato
voda byla
všakjižz důvodu vysokého
obsahu amonných
vštěvnost
i v případě
příznivého
iontů označena
za nevhodpočasí
klesala. OHES
Koupaliště
bylo
nou (dle tehdejší
původně
plněno platné
vodou Vyhlášky).
z vlastní
Po technické stránce, kdy padla
studny. Tato voda byla však z důvarianta napouštění koupaliště
vodu vysokého obsahu amonných
upravenou vodou ze Sechezy, bylo
iontů
označena
OHES
za koupališnevhodvyjednáno
s SČVK
plnění
nou
(dle tehdejšíze
platné
Vyhlášky).
tě suchovodem
studny
v MysliPo technické
stránce,cenu
kdy (tehdy
padla
vecké
ulici za smluvní
varianta
napouštění
koupaliště
cca 7 Kč/m3).
Během času
a vzhledem ke změnám, které probíhaly
ve společnosti,
padla
vyjednáno
s SČVKpostupně
plnění koupališi tato
varianta azebazény
byly
tě
suchovodem
studny tak
v Myslinásledně
napouštěny
přímo
z
vovecké ulici za smluvní cenu (tehdy
dovodního řadu pitnou vodou.
cca 7 Kč/m ). Během času a vzhleNekvalitní provedení prací při
dem
kesezměnám,
které
probíhaly
opravě
podepsalo
na kvalitě
bave
společnosti,
postupně
padla
zénových
těles. Proto
byly do
dět-i
tato
a bazény
tak byly
skéhovarianta
brouzdaliště
a bazénu
se
následně
přímo
z voskluzavkounapouštěny
instalovány
plastové
fólie. Rozhodnutím
zastupitelstva
dovodního
řadu pitnou
vodou.
byl
soukromému
zájemciprací
prodán
Nekvalitní
provedení
při
objekt restaurace
a s tímnai sociální
opravě
se podepsalo
kvalitě
zázemí koupaliště.
roce 2002
bazénových
těles. VProto
byly přido
šla první velká povodeň, při které
dětského brouzdaliště a bazénu se
byl tento objekt zcela zničen a už
skluzavkou
instalovány
plastové
nikdy nebyl ke
svému účelu
obnofólie.
Rozhodnutím
zastupitelstva
ven. Pro
zajištění provozu
koupalibyl
soukromému
zájemci
prodán
ště byly
jako sociální
zázemí,
vždy
objekt
restaurace
a s tím isanitární
sociální
na sezónu,
pronajímány
kontejnery
(WC pro
veřejnost)
zázemí
koupaliště.
V roce
2002
a prostory
plavčíky
a ošetřovpřišla
prvníprovelká
povodeň,
při
nu. Zároveň
seobjekt
po povodni
2002
které
byl tento
zcela zničen
a cirkulaazmodernizovala
už nikdy nebylúpravna
ke svému
účelu
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ce bazénové vody (plnění bazénů
obnoven.
Pro pitnou
zajištění
provozu
zůstává nadále
vodou).
koupaliště
byly jako
sociální
zázeDalší povodeň
zasáhla
koupaliště
v roce
2006.
dotacepronajímány
MŠMT byly
mí,
vždy
na Zsezónu,
po této kontejnery
povodni s (WC
inanční
sposanitární
pro veřejluúčastí
města zrekonstruovány
nost)
a prostory
pro plavčíky a
pochozí plochy
a vyspraveny
fólie
ošetřovnu.
Zároveň
se po povodni
v dětských bazénech. V padesáti2002 zmodernizovala úpravna a
metrovém bazénu byla opravena
cirkulace bazénové vody (plnění
přelivová hrana, instalován chrlič
bazénů
zůstává nadále
vody a opravena
úpravna pitnou
vody.

povodeň, od které je koupaliště
nů
a chemický
vody. Zkoušmimo
provoz. rozbor
V současné
době
ka
potvrdila
špatný
stav
jsoutěsnosti
bazény se
skluzavkou
a dvoudráhy v dezolátním
stavu.
Povody
pobazénových
těles a velký
únik
vodni byla
opravena
pouze
budova
/den).
Naopak
chemický
úpravny ukázal,
vody (zadání
a výběr
irmy
rozbor
že dle
současné
provedloVyhlášky,
bývalé vedení
města).
platné
kterou se
řídí
ASK iniciovala vyčištění studny, jeprovoz bazénů a koupališť, je možjíž vodou se kdysi koupaliště plnilo
né tuto vodu použít jako plnící.
a zároveň s vyčištěním byla proVydatnost
studny těsnosti
je dostačující,
a
vedena zkouška
bazénů

nabídku
vyžití pro
návštěvníky,
ať
nění manganu
a železa)
nahradit
už
po bazénů
stráncedrahou
občerstvení
plnění
pitnou nebo
vodu
sportovního
vyžití dospělých
i dětí.
(i v krytém bazénu)!
ASK zpracovaV
případě
je nutné
počítat
la každém
pro potřeby
města
ekonomické
zprovoznění
koupaliště
apodklady
nepodlehnout
módním
nabídze současného
stavu vevodní
dvou park.
varikám
na megalomanský
antách.
Obě koupaliště
jsou propočteny
na 90
K
Lovosicím
jistě patří,
a
dnůbude
provozu.
s použitím
tak
dobréVarianta
poohlédnout
se po
vody z vrtu činí 2 058 881 Kč, varirealizovaných projektech v jiných
anta s použitím vody z vodovodnímenších
městech.
ho řadu pak
2 451 081 Kč.
Do budoucna, pokud se bude
zvažovat rekonstrukce, je potřeba přihlížet zejména k provozním
nákladům, a to jak po stránce
technologické, tak po stránce personálního obsazení zaměstnanci.
Současné bazénové vodní plochy
znamenají povinnost pro provozovatele zajistit na jednu směnu
1 mistra plavčího a 4 plavčíky. Při
dvousměnném provozu je to 10
vyškolených osob.
Další zbytečné náklady jdou
na rozbory vody (každý bazén
zvlášť), přičemž využití dvoudráhy
bylo prakticky nulové. Jednoznačně je nutné zprovoznit vlastní zdroj
vody, který by znamenal v budoucnu i zlepšení ekonomiky krytého
bazénu. Naopak rozšířit je třeba
nabídku vyžití pro návštěvníky, ať
už po stránce občerstvení nebo
sportovního vyžití dospělých i dětí.
V každém případě je nutné počítat
a nepodlehnout módním nabídkám na megalomanský vodní park.
K Lovosicím koupaliště jistě patří,
a tak bude dobré poohlédnout se
po realizovaných projektech v jiných menších městech.
Dana Berková
a Výkonný výbor ASK Lovosice

V dalších letech probíhá provoz a chemický rozbor vody. Zkouška
Další povodeň
zasáhla
koupaliště
koupaliště,
mohla
(po úpravě
těsnosti
potvrdila
špatný
stav bakoupaliště
ve stejném
režimu
a za- ci
vjišťuje
roce ho
2006.
Z dotace
MŠMT perbyly odstranění
manganu
zénových těles
a velký aúnikželeza)
vody
ASK
s minimálním
(103 m3/den).
sonálním
obsazením.
Tabulkaspoluuka- nahradit
po
této povodni
s finanční
plněníNaopak
bazénůchemický
drahou
rozbor vodu
ukázal,
že dlebazénu)!
současné
zuje přehledně
a výnosy pitnou
účastí
města náklady
zrekonstruovány
(i v krytém
platné
Vyhlášky, kterou
se řídíměsproza roky 2010
– 2012.
pochozí
plochy
a vyspraveny fólie
ASK zpracovala
pro potřeby
Na jaře roku 2013 byl rekonstru- voz bazénů a koupališť, je možné
v dětských bazénech. V padesátita ekonomické podklady zprovozován dětský bazén – brouzdaliště, tuto vodu použít jako plnící. Vydatmetrovém bazénu byla opravena
nění koupaliště ze současného
kde byla odstraněna fólie, vyspra- nost studny je dostačující, a tak by
přelivová
hrana,
instalován
chrlič
ve dvoupo
variantách.
Obě koujsou
v budoucnu,
rekonstrukci
ven beton a chyběl již jen nátěr. stavu
vody
a opravena
vody.další propočteny
dnů –provozu.
paliště, mohlana(po90úpravě
odstraZačátkem
červnaúpravna
však přišla
V dalších letech probíhá provoz
Varianta s použitím vody z vrtu
koupaliště ve stejném režimu a
činí 2 058 881 Kč, varianta s použiPŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ – KOUPALIŠTĚ
zajišťuje ho ASK s minimálním
tím vody z vodovodního řadu pak
personálním obsazením. Tabulka
081 Kč.
Náklady 2v 451
tis. Kč
Výnosy v tis. Kč
ukazuje přehledně náklady a výnoROK
údržba/provoz
energie
Celkem
Tržba/vstupné
zvažovat rekonstrukce, je potřeba
přihlížet
zejména
k
provozním
2010
536
367
903
213
nákladům, a to jak po stránce tech467
83
Na 2011
jaře roku 2013 byl
rekonstruo- 408
nologické, tak 875
po stránce personálván 2012
dětský bazén 697
brouzdaliště, 657
ního obsazení1354
zaměstnanci. Sou252
kde byla odstraněna fólie, vyspračasné bazénové vodní plochy zna268 pro provozovaPOVODNĚ
ven 2013
beton a chyběl 252
již jen nátěr. 16
menají povinnost
Začátkem června však přišla další
tele zajistit na jednu směnu 1 mispovodeň, od které je koupaliště Významné
tra plavčíhopoložky
a 4 plavčíky.
dvouprov.Při
nákladů:
mimo provoz. V současné době
směnném provozu je to 10 vyškojsou bazény se skluzavkou a dvoulených osob.
2010
2011
2012
dráhy
v
dezolátním
stavu.
Po
pojdou na
oprava oplocení
121 tis. oprava foliovéDalší
vystýlkyzbytečné
31 tis. náklady
oprava folií
4 tis.
rozbory vody
(každý
bazén zvlášť),
revize zařízení
17 tis.
pronájem kontejnerů
24 tis.
Barvy
29 tis.
úpravny
vody (zadání45a tis.
výběrrozbory
firmy vodypřičemž využití
bylo
pronájem kontejnerů
30 tis. dvoudráhy
Chemie
24 tis.
provedlo
bývalé vedení
prakticky nulové.
je
nová kanalizace
39 tis. města).
Chemie
9 tis. Jednoznačně
rozbory vody
35 tis.
rozboryiniciovala
vody
25 tis. studny,
Vodné
359 tis.
pronájem
24 tis.
ASK
vyčištění
nutné zprovoznit
vlastníkontej.
zdroj
Chemievodou se kdysi
17 tis.koupaliště
Vodné v budouc528 tis.
jejíž
vody, který by znamenal
Vodné a zároveň s vyčištěním
298 tis.
plnilo
byla
nu i zlepšení ekonomiky krytého

provedena zkouška těsnosti bazé-

Provoz
ztráta
-690

1.7.-25.8.

-792

25.6.-15.8.

-1102

15.6.-31.8.

-268

2013
Barvy
opravy brouzd.,sprch
pronájem kontejnerů

35 tis.
205 tis.
12 tis.

bazénu. Naopak rozšířit je třeba
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Organizace

Svojsíkův závod, Obrok a trampská osada i to jsou akce, které podnikají skauti z Lovosic
V dnešním skautském okénku
se dozvíte, jakých akcí se lovosičtí skauti za poslední dva
měsíce zúčastnili a dozvíte se,
kdo je to ve skautské terminologii rover a kdo rangers.
Hned začátkem května, o prodlouženém víkendu 8. – 10. 5.,
jsme se vydali do krásných míst
v okolí Sloupu v Čechách, abychom si vychutnali udržovanou
romantickou trampskou osadu
Medvědí camp. O tuto osadu,
která se nachází 7 kilometrů východně od Sloupu v Čechách, se
pečlivě a hlavně se zapálením stará
Šerif osady, kterého jsme měli
možnost také osobně poznat,
jelikož nás poctil svojí návštěvou a
zúčastnil se spolu s námi večerního
posezení u ohně. Spaní v Medvědím
campu
je
realizováno
v jeskynním komplexu, a protože je
na zemi seno, krásně se tam spí.
My jsme z možnosti strávit víkend
na tomto krásném místě byli nadšeni, a proto jsme se snažili vytěžit
z této pīíležitosti maximum. Tamní
okolí je bohaté na jeskyně, lesy,
louky a skály.
Zajímavostí je, že se v několika
jeskyních v této oblasti natáčela
pohádka S čerty nejsou žerty. Do
těchto míst jsme v rámci výpravy
také zavítali, stejně jako jsme navštívili tamní Matterhorn či kapličku vytesanou do pískovcové skály,
kde se poīád ještě konají mše. Po
cestě jsme navštívili i nedalekou
sklárnu a naše děti si mohly za

menší poplatek vyfoukat vázičku
pro maminky (viz foto). U pīíležitosti Dne matek to byl pro mnohé
bezvadný námět na dárek.
První červnový víkend byl vyloženě v pracovním duchu. Museli jsme
totiž pīipravit táboīiště ve Stvolínkách pro letošní tábor. Ne všichni
se však této záslužné činnosti
mohli zúčastnit. Důvodem k tomu
byla účast naší družiny Bobrů na
krajském kole Svojsíkova závodu
v Litvínově, kam kluci postoupili
z druhého místa v okresním kole.
Na kraji náš skautský oddíl, ale i
město Lovosice reprezentovali se
ctí a nutno īíci, že konkurence
z ostatních okresů byla velice silná.
Naši se nakonec umístili v chlapecké kategorii na osmém místě z
jedenácti.

To členové vedení oddílu Šipka
Lovosice se zúčastnili největší
skautské celostátní akce Obrok,
která se konala v Liberci, v lyžaīském areálu Vesec, kde se v roce
200Ř uskutečnilo mistrovství světa
v klasickém lyžování. Měli jsme
jedinečnou šanci potkat dalších
1 450 roverů a rangers z celé České republiky, kteīí rovněž usilovně
pracují pīi vedení skautských oddílů stejně jako my. Nevíte, kdo to je
rover a co taková rangers dělá?
Tak zaprvé je zásadní rozdíl v pohlaví. Roveīi jsou kluci a rangers
jsou děvčata. Roveīi a rangers jsou
krom tohoto podstatného rozdílu
lidé, kteīí spadají do věkové kategorie 15 až 26 let a jejich pozice ve
skautských oddílech je založena
pīedevším na práci s mladšími

Spolek Úsměv pro zdraví pořádal preventivní akci pro všechny
Ve
spolupráci
spolku
Úsměv pro zdraví, Kulturního střediska Lovoš a DDM
ELKO za podpory AVON a
Aliance žen po rakovině
prsu a VZP Litoměřice se
18. června uskutečnila akce
Prevence zdraví. Ta se konala na tzv. „zeleném“ náměstí od 13 hodin, vstup
byl volný.
Několik desítek občanů si
pīišlo vyzkoušet správnou
chůzi
(nordic
walking
s holemi – viz foto), samovyšetīení prsu, cvičení s lany nebo
pétanque. Někteīí si také nechali
změīit
krevní
tlak.
„Organizace AVON podpoīila
akci stánkem s dárečky a malým
občerstvením pro každého,“ īíká
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dětmi. Pīipravují pro ně program,
účastní se pīíprav a konání menších i větších akcí, které oddíl podniká a hlavně je pro ně podstatné
to, že je tato činnost baví a vědí,
proč ji konají. Vedle práce s oddílem si určitě najdou vždy trochu
času na společný večer u kytary,
nebo na jinou akci, která je ušita
pīímo jim samotným na tělo. Tato
akce byla pro nás velice inspirující
a je fajn potkat nové lidi, kteīí mají
stejný zájem, jako máme my –
vychovávat děti podle skautských
ideálů. Pomyslnou tīešničkou na
dortu byla účast mnohých českých
osobností, které nám pīednášely.
Jmenujme napīíklad herce Marka
Vašuta, atomovou lady, jak sama
o sobě ráda īíká, Danu Drábovou,
sportovního komentátora Roberta
Zárubu, či úspěšného českého
matematika Karla Janečka, jemuž
úspěšné podnikání vydělalo nejeden milion. Ten svoji účast na akci,
která se koná ob rok (z toho důvodu nese akce i tento název), zahájil
velkolepě – seskokem na padáku
z letadla a svým dopadem pīímo
do areálu Vesec.
V létě nás čeká tábor, který se
jako už tradičně uskuteční ve Stvolínkách u České Lípy, kde budeme
trávit dva týdny prázdnin od 3. do
18. července. Pīejeme vám všem
krásné léto, dětem krásné prázdniny a v pīíštím školním roce se
můžete těšit opět na další články
ze skautského dění.
Vojtěch Hák – Sesmál

Poplatek za odpady
Za období leden – květen 2015 bylo ve
městě vybráno na místním poplatku za
komunální odpad o cca 47 000 korun
více než za stejné období roku loňského,
a

to

i

bez

rozesílání

složenek.

V současné době má již zaplaceno 75%
občanů. Výše poplatku je stejná jako
v minulých letech – 492 korun na 1 občana
na rok. Termín splatnosti je nejpozději
do 30. září. Poplatek je možné uhradit
na účet čř 2034380207/0100 s variabilním
symbolem (každý poplatník má svůj vlastní
vedoucí spolku Úsměv pro
zdraví Líba Žamberská.
Další den, v pátek 1Ř. června,
proběhla od 17 hodin v KS
Lovoš Taneční zábava s pīekvapením, kterou také poīádal
Úsměv pro zdraví. Jako pīekva-

pení si nacvičily děti z mateīské
školky u Koníčka (MŠ Resslova)
scénku Piráti. Byly opravdu
roztomilé a všem se líbily.
K tanci a poslechu hrála pīítomným skupina Jitky Dolejšové.
(hz, foto: Úsměv pro zdraví)

totožný VS) nebo v hotovosti na pokladně
úīadu, kde je možné využít i platbu kartou.
Pokud poplatek nebude zaplacen do 30.
září, bude navýšen o 50%. Pīípadné dotazy vám zodpoví Simona Nekolová na MěÚ
Lovosice.

Kontakt:

416 571 120

(simona.nekolova@meulovo.cz).

(tuc)
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Školáci

Děti z mateřinek zpívaly na Václavském náměstí

Na Václavském náměstí proběhl ve čtvrtek 11. června „Promenádní koncert s mateīskými školami“. Akce se těšila velkému zájmu zejména z īad rodičů vystupujících dětí. Malé zpěváky ze všech tīí lovosických mateīských škol doprovodili učitelé zdejší ZUŠ.
(Text a foto: Radim Tuček)

Zahradní pirátská slavnost

aneb rozloučení s předškoláky
Ve středu 10. června
se konalo na zahradě
mateř ské
školy
„U Koníčka“ slavnostní rozloučení s
předškoláky. Na zahradě se sešlo 45
pirátů,
kteří
po
prázdninách opustí
mělké vody mateřské
školy a poplují dále do hlubokých vod školy základní.
Piráti z Karibiku rytmickým cvičením zahájili slavnost. Houslovým
koncertem a hrou na flétny piráti
dokázali, jaké pokroky udělali v
hudební pīípravě. Písničkami o
moīi, námoīnících a pirátech program pokračoval dále. Pīi závěrečném valčíku na rozloučenou ukápla mnoha pīihlížejícím i slzička.
Nechyběl pīípitek, šerpování, pīedání pamětního listu a knihy. Bránou, kterou sestavily všechny paní

učitelky, prošly děti k
rodičům, aby je mohly
vyzvat ke společnému
tanci školáků. Pergola
se rychle zaplnila tancujícími dětmi s rodiči a
všichni si užívali volnou
zábavu. Pīi tanci si
mohli
prohlédnout
výstavu obrázků podmoīského světa, které školce pro
radost namalovala Karolínka Jirásková.
Počasí nám pīálo a nikomu se
nechtělo domů. Děti využily zahradu ke svým hrám a také se chlubily
rodičům, co jim na záhoncích, o
které od jara pečovaly, vyrostlo.
Děkujeme rodičům nejen za hojnou účast, ale také za spolupráci
po celou dobu docházky jejich dětí
do mateīské školy. Děkuji všem
učitelkám za pīípravu této úspěšné
akce. Bc. Zdena Mikynová, MŠ Resslova

Konec a začátek školního roku
v ZUŠ Lovosice
Učitelé a žáci Základní umělecké školy Lovosice nacvičili a
předvedli veřejnosti ve 2. pololetí školního roku 2014/2015
celkem 18 koncertů. Jejich
skladba byla velmi pestrá, od
individuálních výstupů ve hře na
hudební nástroje a v sólovém
zpěvu k souborové a orchestrální hře a sborovému zpěvu.
Veīejná vystoupení se konala
v sále KS Lovoš, v nově renovovaných sálech staré radnice či Václavském náměstí v Lovosicích a v
sále radnice v Tīebenicích. Nelze
opomenout čtyīkolovou soutěž
ZUŠ v dechových a bicích nástrojích a zpěvu, kde byli naši žáci
úspěšní v krajských kolech a dva
(flétna a klarinet) dosáhli ocenění
v Ústīedním kole v Liberci. Kromě
toho se naši zpěváci umístili
v prestižních soutěžích v oboru
populární hudby a sborovém zpěvu v Chlumci a v Mostě. Koncentrace všech těchto akcí byla
v květnu a červnu. Domnívám se,
že vrcholnými akcemi byl společný
zpěv dětských písní žáků z lovosických mateīských škol na Václavském náměstí, vystoupení souboru

Enkláva v Mělníku a vystoupení
instrumentálního souboru v partnerském městě Coswig.
V novém školním roce vstupují
všechny ZUŠ do 4. ročníku Rámcových a Školních vzdělávacích programů. To obnáší nárůst vyučovacích hodin a pīedmětů v podobě
povinné výuky hudební nauky,
čtyīruční hry na klavír, komorní,
souborové a orchestrální hry a
sborového zpěvu. Každý žák od
4. ročníku výše bude mít 3 hodiny
výuky týdně, první stupeň bude
mít postupně 7. ročníků a druhý
stupeň 4. ročníky. Výuka dospělých
bude z důvodů silné populační
vlny dětských zájemců o hudební
pīedměty pouze výběrovou záležitostí.
Výuka výtvarného oboru, která je
obsažena v kroužcích základních
škol a DDM, bude rovněž limitována. Školní vzdělávací programy
budou klást větší nároky na samotnou organizaci výuky, na učitele v podobě individuální pedagogicko-psychologické pīípravy a na
samotné žáky v intenzivním domácím cvičení.
MgA. Jiří Lhotský, ředitel ZUŠ Lovosice

Dotace na „olejnu“ je velmi blízko
Dokončení ze strany 1

K uvolnění financí z rozpočtu
města bylo pīistoupeno na základě závažnosti havarijního stavu.
„Sanace se v tuto chvíli jeví jako
nezbytná. Chceme tím pīedejít
mnohem závažnějším stavům
s bezprostīedním vlivem na okolní
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obyvatelstvo a zástavbu. Vlastník
ani
nájemce areálu
nemají
k tomuto finanční prostīedky.
Vynaložené náklady na sanaci
bude město po ukončení prací
vymáhat právní cestou,“ dodal
vedoucí odboru životního prostīedí.
(tuc)
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Akce

Lesopark Osmička se proměnil v závodiště
V sobotu 27. června se Leso-

generální īeditel společností Lovo-

park Osmička v Lovosicích pro-

chemie a PREOL, které rodinný

měnil v běžecké závodiště. Ko-

den v Lovosicích uspoīádaly.

nal se tam už třetí závod běžec-

Petr Cingr startoval i hlavní zá-

kého seriálu Agrofert Run 2015.

vod celého dne – běh na 10 kilo-

Ačkoliv dvakrát došlo i na déšť,

metrů. „Hodně mě pīekvapilo, že

přišlo si zaběhat 696 závodníků.

nejrychlejší běžec Ondīej Fejfar

Vítězi klání se stali Ondīej Fejfar

celou trať zdolal ve výborném

z Dvora Králové nad Labem a

čase 32ř48 minut, dalších 27 běžců

Martina Vévodová z moravské

včetně dvou žen běželo závod do

Perné. „Pro město Lovosice byl

40 minut, všichni závodníci mají

závod premiérou, která se dle

můj obdiv. Pro atraktivitu závodu

tečnila i komentovaná prohlídka

A rovnou upozorňuje na to, že

mého názoru a reakcí malých i

jsme zvolili i netradiční prostīedí,

areálů společností Lovochemie a

zkrátka nepīišli ani místní senioīi.

velkých účastníků velmi vydaīila.

běželo

Preol.

pīitom

„U pīíležitosti běžeckého závodu

Kromě dětských běhů, 2kilometro-

dodal Cingr. Jak se dílo daīí pīijel

v minulých dnech otevīel nový

pīedala Nadace Agrofert šek na

vého

happeningu

zkontrolovat i majitel Agrofertu

závod na zpracování jedlého oleje

250 000 Kč pečovatelskému domu

s účastí 324 běžců a Desítky okolo

Andrej Babiš, sportovní osobností

z īepky.

v

komína s 231 závodníky byla v

závodu byl letecký akrobat Martin

programu

Šonka.

běžeckého

rodinná

bojovka

a

hasičská show,“ uvedl Petr Cingr,

se

areálem

chemičky,“

V rámci Rodinného dne se usku-

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
Pálení kabelů
9. 6. v 13.10 hodin jsme pīijali
oznámení o pálení kabelů u
Modly. Na místě byla pīistižena
podezīelá osoba.
Kontrola dodržování rychlosti
V měsíci květnu jsme pīi kontrolách dodržování nejvyšší povolené
rychlosti zjistili Ř8 pīestupků.
Ztracené děti
16. 5. v 10.31 hodin jsme pīijali
oznámení, že se u marketu Penny
pohybují dvě malé děti v pyžamech a hledají matku. Hlídka se
ihned dostavila na místo, kde bylo
zjištěno, že děti jsou v poīádku, a
že pátrání zatím nebylo vyhlášeno.
V čase 11.20 hodin se podaīilo
děti pīedat rodinnému zástupci.
Napadení fyzické osoby
3. 5. v 18.10 hodin a 24. 4. v 1.14
hodin jsme pīijali a īešili oznámení
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od Policie ČR o fyzickém napadení
osob v ulici Resslova resp. pīed
provozovnou Sarajevo.
Převozy zvířat
V měsíci květnu jsme provedli 7
pīevozů odchycených zvíīat.
Maloval v podchodu u Besedy
13. 4. v 12.47 hodin jsme pīijali
oznámení o popsání malby fixem v
podchodu u Besedy. Ve 13 hodin
jsme zadrželi muže podezīelého z
uvedeného skutku.
Vloupání do garáží
17. 3. v 1Ř.48 hodin jsme pīijali
oznámení o pohybu osob u garáží
v ulici Terezínská. Po pīíjezdu
hlídky byli pīímo na místě zadrženi
dva muži.
Bc. Jaroslav Janovský,
ředitel MP Lovosice
(Více najdete na www.meulovo.cz)

Právě

Preol

Lovosicích.

Několik

tamních

„Areál si prohlédly desítky ná-

seniorů dokonce pīišlo podpoīit

vštěvníků. Hlavní zájem byl ale o

závodníky, takže jsme tu měli

sport. Bylo vidět, že v Lovosicích a

všechny věkové generace,“ doplni-

v okolí žije mnoho sportovních

la Tomanová. Vtipnou pīíhodou

nadšenců různých věkových kate-

pak bylo dopsání nuly na šek

gorií, do běhů se ale pīihlásili i

pīímo na pódiu Andrejem Babi-

účastníci napī. z Prahy, Děčína,

šem. Původně na něm totiž bylo

Mostu, Kladna či Jablonce nad

25 000 Kč.

Nisou. Podobné akce regionálního

Fotografie z akce a výsledky

či většího rozsahu Lovosicím chy-

najdete na webových stránkách

bí. Agrofert Run se sem proto

agrofertrun.cz nebo na faceboo-

v pīíštím roce nejspíše vrátí,“ sdě-

kovém profilu Agrofert Run. Tento

lila Libuše Tomanová, vedoucí

běžecký seriál má pīed sebou

personálního oddělení společnosti

ještě poslední zastávku, a to 1Ř. Ř.

Lovochemie.

v Pīerově.

(Lovochemie)

Z usnesení Zastupitelstva města Lovosice...
ZM bere na vědomí záměr Davida Griffithse z Borče uspoīádat v Lovosicích
„Parní a hudební festival“ v roce 2016.
ZM konstatuje, že trať č. 0Ř7 Lovosice – Úpoīiny je významným činitelem
v podpoīe turistického ruchu v oblasti západního Českého stīedohoīí a tím
pádem důležitým prvkem zaměstnanosti v regionu. ZM podporuje obnovení provozu na trati č. 0Ř7 Lovosice – Úpoīiny v plném rozsahu z doby
pīed sesuvem v oblasti lomu Dobkovičky v létě roku 2013 a žádá hejtmana
Ústeckého kraje, aby se aktivně zasadil o co nejrychlejší opravu poškozeného úseku trati a plného obnovení provozu po celé její délce.
ZM souhlasí s pīijetím dotace na projekt „Lovosice – víkendový pobyt s
OSPOD“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015.
ZM souhlasí s pīijetím dotace na výkon činnosti obce s rozšíīenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2015 poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
ZM schvaluje Darovací smlouvu se společností RESPECT, a.s., ve které město Lovosice pīijímá finanční dar v celkové výši 150.000,- Kč za účelem rekonstrukce a oživení dvora Domu s pečovatelskou službou Lovosice.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, pīepravy, tīídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města.
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Jubilejnímu dvacátému Hašmaru přálo počasí
Jubilení 20. ročník festivalu
Hašmar se díky počasí a příjemné atmosféře vytvořené početnou diváckou návštěvou opět
povedl.
Nejvíce lidí se pīišlo podívat na
skupinu Jelen (snímek vlevo), ale

úspěch měly i beatové legendy
Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan
Hrubý (snímek vpravo). Na čtvrteční Hašmarovské hospodě zahrály
lovosické kapely Sebranci, Karavana, Petra Band, Mudring a podsedický Rumband. Celkem se na

letošní Hašmar pīišlo podívat pīes
1600 diváků. Děkujeme všem za
pīízeň.
První Hašmar Country se ukutečnil na Osmičce v záīí 1ŘŘ6, kdy
pódium bylo na pīistaveném kamionu a hrálo se jen do tmy.

Po setmění se pokračovalo v dnes
již neexistující hospodě na koupališti. Od roku 2000 byl festival rozšíīen na tīi dny a do Lovosic začaly
jezdit kapely zvučných jmen. Ale o
tom i jiném snad až pīíště.
V. Hieke, pořadatel, foto: J. Masopust

Třetí výstava nevidomé malířky Ivy Zuchové v Lovosicích
Už potřetí se uskutečnila v Lovosicích samostatná výstava
obrazů Ivy Zuchové, nevidomé
malířky z Nadace Artevide.
Poprvé to bylo v roce 2009 v
obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích, druhá výstava se
konala v Lovosicích v září 2013.
Několikrát také Iva vystavovala
na společné výstavě v rámci
galerie Artevide.
Potīetí jste mohli navštívit její
výstavu v Pfannschmidtově vile ve
dnech 15. – 26. června. Tu zaīídila
tentokrát její maminka Ludmila
Zuchová za pomoci zastupitele
města Lovosice Tomáše Rotbauera.
Prodejní výstava originálních obrázků měla velký úspěch, tīi obrázky ze dvaceti se prodaly pīímo na
vernisáži. Obrazy pīibližují běžně
vidícím svět nevidomých.
Vernisáž proběhla v obīadní síni
Pfannschmidtovy vily za pīítomnosti malíīe Dina Čeča, īeditelky
Nadace Artevide Zuzany Kopečné,
místostarosty Lovosic Vladimíra
Šumy a asi 70 návštěvníků. Iva
vystavovala 20 obrazů s různými
tématy – Čekám na loď v Lovosicích, Prostīený stůl, S Tomášem
v tělocvičně, líbezný obrázek Kůň
se pase, Iva a Patrik – Dvojkolo;
znázorněné postavy jsou často
v pohybu. Pīímo na vernisáži Iva za
asistence malíīe Čeča ukázala, jak
vznikají její obrazy. Díky jeho tech-
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tak na vhodný prostor. Její zánik
v Karmelitské ulici v Praze v roce
2011 způsobil právě nedostatek
financí.

nice se dokážou slepí realizovat
jako malíīi. Stačí, aby se malíīka
dotkla bílého plátna, pod nímž je
nanesená vrstva černé. Autorka
namalovala (používá se dīívko,
náprstek nebo stylus), jak si pīedstavuje plný sál lidí, kteīí na její
vernisáž pīišli. Ani na zpěvačky ze
ZUŠky, které v úvodu zazpívaly,
nezapomněla. Na závěr všichni
pīítomní Ivě blahopīáli a bylo mezi
nimi i několik jejích spolužáků ze
školy a učitelka Petra Hájková. Iva
i její maminka dostaly spoustu
krásných květin. Pro malíīku Ivu
jsme si pīipravili několik otázek.
Chystá se prý další výstava a to

společná výstava malířů Nadace
Artevide. Kde a kdy se bude
konat?
Tato výstava by se měla uskutečnit koncem záīí na Zámečku v
Lovosicích. Kolik malíīů bude vystavovat nevím, záleží to na volbě
paní īeditelky Kopečné a malíīe
Dina Čeča. S uspoīádáním výstavy
opět pomáhá lovosický zastupitel
Tomáš Rotbauer.

V poslední době navštěvujete
posilovnu. Pěstujete ještě nějaký
další sport? Jela jste někdy na
koni?
Posilovnu navštěvuji od poloviny
dubna. Dovedl mě tam Tomáš
Rotbauer, který mi některé cviky
ukázal, a dále se mi tam věnují
Patrik Zeman a Markétka Blažková,
se kterými cvičím na posilovacích
strojích. S Patrikem také jezdím na
dvoukole. Na dvoukolo mám ještě
jednoho kamaráda, a to Dana
Stīíbrného. Na koni jsem jela poprvé, ještě když jsem jezdila na tábory s Tyfloturistickým oddílem. Bylo
to v Ostrůvku u Tachova. Naposledy jsem jela letos v květnu v Nových Kīečanech. Co se týče sportu,
musím ještě zmínit, že jsem jezdila
na běžkách v rámci zimních táborů.
Taky jsem zkoušela jet na sjezdovkách s mým švagrem Rudou, moc
mi to sice nešlo, ale byla aspoň
legrace.

Myslíte, že se někdy obnoví galerie Artevide, kde jste pracovala?
Bylo by to mé velké pīání, ale asi
těžko splnitelné. Otevīení galerie
naráží jak na finanční prostīedky,

Kromě malování se zabýváte
také keramikou. Čemu dáváte
přednost?
I když mě práce v keramické dílně
hodně baví, raději dávám pīednost
malování.
(hz, foto: hv)
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Fotbalisté zakončili skvělou
sezonu na druhém místě
Druhé místo v divizi, které v
nedávno skončeném ročníku
vybojovali fotbalisté ASK Lovosice, je historickým úspěchem.
Pravým vyvrcholením byl poslední zápas sezony, kdy se Lovosičtí
stīetli v pīímém souboji o první
místo v okresním derby s Brozany.
Utkání pīed více než čtyīmi stov-

kami fanoušků skončilo nakonec
výhrou domácích 2ř1 po penaltovém rozstīelu. Získaný jeden bod
Brozanským stačil k prvnímu místu
a následně i postupu do ČFL. A jak
silné budou Lovosice v pīíštím
ročníku? To se dozvíte v srpnovém
vydání pīed startem sezony 2015 2016.
(Text a foto: tuc)

Úspěchy atletů Smělých
Dne 20. června se atlet Jaroslav
Smělý zúčastnil v dresu SG Weissig 1861 mistrovství Saska na
dráze ve Zwickau.
„Závodil jsem v hodu diskem a
ačkoliv jsem v rehabilitačním léčení
prasklého lýtkového svalu a pīi
odhodu z místa jsem musel pīenášet váhu na levou nohu, získal jsem
ve své kategorii M40 zlatou medaili za výkon 37,23 m. Lepší výkon
dne v disku hodil pouze o 7 let
mladší (kategorie M35), jeden z
mnoha upīímných německých
pīátel a soupeī Dominik Lewin, a
to 41,27 m,“ sdělil šťastně veterán
Smělý. „Natrénováno mám dobīe
díky mému trenérovi,“ dodal diskaī. Jeho trenér Jan Bartůněk hodnotil výkon Smělého jako výborný

na to, v jakém stavu atlet házel.
Synek je po tátovi
Dne 13. 6. se v Lovosicích konal
kontrolní závod ve vrzích dorostenců. Z lovosických vrhačů se
zúčastnili tīi atleti. David Koblischke vyhrál hod diskem za výkon
43,15 m a ve vrhu koulí skončil za
vítězným Procházkou z Mostu
(13,22 m) na 2. místě o 30 centimetrů za výkon 12,Ř2 m. V hodu
oštěpem dorostenek hodila Tereza
Koskubová 1Ř,12 m a vyhrála. A v
hodu kriketovým míčkem se soutěžilo v kategorii do 8 let. Zvítězil
Jaroslav Smělý mladší za výkon
26,81 m. Inu, jablko nepadá daleko
od stromu. Všem vítězům je nutno
poblahopīát.
(hz)

Setkání kuželkářů z Lovosic a Coswigu

• • • TOM Vejři závodí • • •
Letošní sezónu turistických
závodů jsme zahájili už v březnu
na pohárovém závodě v Mikulášovicích. Další pohárový závod
pro Ústecký kraj se konal
v rámci Mistrovství Středočeského kraje v Kralupech.
Mistrovství Ústeckého kraje pak
proběhlo ve Skalici u Litoměīic.
Poīadatelem tohoto závodu byl
náš oddíl. Z něj a z celkového
hodnocení Ústeckého poháru nám
postoupilo do vyšších kol, a to do
Českého poháru, dvanáct našich
závodníků. Poháry se konaly v
Uherském Hradišti, Bohumíně a
v Kralupech nad Vltavou.
Postup si vybojovali nejmladší
žákyně Adéla Čepičková a Klára
Žamberská, nejmladší žáci Matěj
Pošva, Vojtěch Khestl a Radim
Krejbich, mladší žáci Jaroslav Ludvík, Petr Šavrda a František Škop,
mladší žákyně Sára Helisová, starší
žákyně
Karolína
Schejbalová.
V „ženách“ pak postoupila Veronika Houdková a v „mužích“ Patrik
Beck.
Všichni, kteīí mohli a závodů se
zúčastnili, závodili s radostí, s chutí
a rádi. Podali slušný výkon. Něko-

mu se daīilo víc, někomu míň.
Nejlépe se daīilo Petru Šavrdovi,
který si vybojoval postup na Mistrovství ČR v turistických závodech.
Toto klání proběhlo v Českém
Brodě. Tam si Šavrda pátým místem zajistil účast v reprezentaci a
postup na mezinárodní závod (ten
bude v záīí 2015). Všem našim
závodníkům děkujeme za reprezentaci oddílu.
Gabriela Schejbalová

Již druhé setkání kuželkářů se
uskutečnilo v sobotu 20. června.
Uvítání přátel z Coswigu proběhlo v prostorách staré secesní
radnice, kde se úvodního slova
ujal místostarosta Vladimír Šuma.
Po krátkém posezení se zamíīilo
do nedalekých Bohušovic nad
Ohīí, kde po pádu lovosické kuželny pīi povodních v roce 2002 hrají
lovosičtí kuželkáīi svá utkání. Samotné klání se nad očekávání
vydaīilo, zejména pro kuželkáīe
z Coswigu, kteīí domácí tým porazili vysoko 7ř1, a jelikož Lovosičtí
prohráli i vloni v Coswigu, mají
soupeīi co vracet. Po utkání se
všichni vrátili do Lovosic, kde proběhla prohlídka Pfannschmidtovy
vily a samotného města. Prohlídkou města se účastníci dostali až

k restauraci U Kašpara. Zde proběhlo společné posezení. „Po celou dobu nám výborně pīekládala
Erika Trefná a touto cestou bych jí
chtěl poděkovat. Dík patīí i městu
Lovosice za podporu a zastīešení
této pīátelské akce, která po domluvě s pīáteli z Coswigu bude mít
další pokračování pīíští rok,“ sdělil
Jaroslav Ondráček, vedoucí lovosických kuželkáīů.
Vojtěch Krejčí,
Informační centrum Lovosice

V rámci projektu „Centrum pro
cestovní ruch a partnerství“, číslo
žádosti: 100115050 financovaného
z Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR
a Svobodným státem Sasko 20072013, se konalo již druhé setkání
kuželkářů z obou partnerských
měst, tentokrát v Lovosicích.
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Švadlenka Centrum Lovosice
(prodejna bývalé Elektry)
Osvoboditelů 1035, 410 02 Lovosice
otevřeno: Po–Pá 8.30–17.00, SO 9.00-11.00
Široký soriment zboží: nitě, jehly, jehlice, prádlové gumy,
tkalouny, vyšívací a pletací příze, záplaty, suché zipy, zdrhovadla, špendlíky, knolíky, stuhy, kapesníky, šle, šatové zástěry, spodní dámské a pánské prádlo, noční prádlo, prouí,
keramika, dárkové zboží, obrazy aj. Rádi Vám poradíme.

Červenec 2015
Kulturní středisko Lovoš
Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon: 416 532 140,
web: http://kslovos.lovosice.com/
Úterý 7. července + Úterý 21. července + Úterý 4. srpna
HRAVÉ ÚTERKY
Divadlo, hudba a hry pro děti. Přijď se vyřádit do lesoparku osmička, vždy
od 16–18 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v ks
LoVoš.
vstup volný
Sobota 15. srpna
FESTIVAL DECHOVÝCH SOUBORŮ
Václavské náměstí, od 14 hodin

vstup volný.

Sobota 22. – neděle 23. srpna
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI – bitva o Lovosickou tvrz
Areál osmička

Filmové léto na Osmičce
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Kulturní středisko „LOVOŠ“ Lovosice
pořádá letní kurz

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PRVKY JÓGY
Termíny: 14. 7. • 28. 7. • 4. 8. • 18. 8.
kurz vede paní Žamberská
cena kurzu 80 kč/lekce
Přihlášky na tel. čísle 416 532 140
e-mailem: kslovos@atlas.cz
Klasický kurz ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
S PRVKY JÓGY začíná 22. 9. 2015
v KS Lovoš

Areál „Osmička“ vždy od 22 hodin.

Úterý 28. července
TŘI BRATŘI
Režie: Jan Svěrák Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Sabina Rojková, Kateřina Kosová, Oldřich Kaiser, Gabriela Míčová, Jiří Lábus,
Zdeněk Svěrák, Zuzana Norisová, David Matásek, Lucie Maria Štouračová, Ivana Chýlková, Alena Doláková, Kamil Halbich, Jan Holík, Jitka
Čvančarová,Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Oldřich Vlach, Miroslav
Vladyka.

Středa 29. července
HODINOVÝ MANŽEL
Režie: Tomáš Svoboda Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová, Eva Holubová,
Nina Divíšková, Lenka Vlasáková, Simona Babčáková, Jana Stryková,Andrej Hryc, Vasil Fridrich, Lenka Zahradnická, Dana Batulková, Norbert Lichý, Milan Šteindler,Pavel Šimčík

Čtvrtek 30. července
VEJŠKA
Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková,
Marie Kružíková, Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana
Chýlková, Filip Vorel, David Vávra, Petr Čtvrtníček, Tomáš Vorel st.,Václav
Marhoul, Jan Slovák, Radomil Uhlíř, Tomáš Vaněk.

Pátek 31. července
FOTOGRAF
Režie: Irena Pavlásková Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Zuzana
Vejvodová, Václav Neužil ml., Jitka Sedláčková,Vanda Károlyi Konečná,
Jenovéfa Boková, Vilma Cibulková, Marika Procházková, Patrik Děrgel,Vilém Udatný, Marian Roden, Jiří Ployhar ml., Radek Balcárek, Petra
Lustigová, Anna Polcarová,Tomáš Materna, Jan Saudek, Michaela Jílková, David Černý.

Adresář kulturních subjektů
Město Lovosice a kulturní středisko Lovoš připravují adresář
kulturních subjektů. V něm budou umístěny lovosické kapely,
taneční, divadelní a pěvecké soubory, moderátoři, baviči, zvukaři spisovatelé, graici a další nejrůznější umělci a výtvarníci. Adresář bude obsahovat také seznam místních spolků, organizací,
ale i jednotlivců, kteří ve městě Lovosice konají kulturní a společenské akce. kdo má zájem být v adresáři uveden, ať zašle svůj
kontakt na mailovou adresu: kslovos@atlas.cz, kde je třeba uvést
kontakt, základní informace, žánr ve kterém autor, skupina či organizace působí a samozřejmě souhlas se zveřejněním dodaných
údajů. Adresář bude velmi nápomocen při pořádání a organizaci
nejrůznějších kulturních akcí a pomůže místním lidem, kteří své
okolí kulturně obohacují, být lépe dohledatelní.
Město Lovosice a Kulturní středisko Lovoš

