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Rekultivace skládky
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Podpisem podpoříte
znovuobnovení trati
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ASK představuje
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Město dostane dotaci na „olejnu“

Povedlo se. Dotace pro Lovosice na sanaci havarijního stavu
v bývalé olejně už čeká jen na
podpis ministra životního prostředí. Dle zdrojů ze Státního
fondu životního prostředí ČR
město totiž uspělo s žádostí o
finance z Národního programu
Životní prostředí. Nebezpečné
odpady tak budou z areálu konečně odvezeny.
Předpokládaná cena sanace je
kolem šesti milionů korun, ve výběrovém řízení by následně mělo
dojít ještě k jejímu snížení.
„Spoluúčast města činí dle podmínek dotace 21 %, radnici se však
podařilo dohodnout, že polovinu
z této částky nám poskytne Ústec-

První elektronická aukce
přinesla úsporu 100 tisíc Kč
Město má za sebou první elektronickou aukci. Týkala se tisku
Lovosického dnešku a úspora ve
finále činí téměř 100 000 Kč
ročně.
„Tato aukce symbolicky zakončila
první etapu zavádění transparentního a účinného systému u veřejných zakázek v Lovosicích. Máme
z toho velkou radost, protože za
tím stojí mnoho práce úředníků z
radnice. Ve velmi krátké době se
museli adaptovat na zcela nový
přístup a řízení, za což jim patří
dík. Tímto krokem jsme velmi
výrazně omezili možnost manipulace se zakázkami,“ konstatoval
radní města Vladimír Hieke.
Do systému elektronických zakázek E-ZAK se pro tisk lovosického
zpravodaje přihlásilo celkem 6
firem, které splnily zadané podmínky. V následné elektronické
aukci se poté „utkaly“ o celkového
vítěze. V aukci došlo k několika
snížením ceny, která se zastavila
na 216 500 Kč za rok. Vítězná
firma (Samab Press Group a.s.) již
tiskla toto vydání, na kterém město ušetřilo více než 8 tisíc korun.
„Ušetřené peníze použijeme na
naši hlavní činnost, čímž bude více
kultury ve městě ještě v tomto
roce,“ sdělil Martin Kohl, ředitel KS
Lovoš, které Lovosický dnešek
vydává.
(tuc)
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ký kraj,“ uvedl Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí na MěÚ Lovosice.
Ten předpokládá, že pokud půjde
vše podle plánu, mohlo by se
s pracemi začít na přelomu roku
2015/2016. „Nejdříve je potřeba,
aby Státní fond životního prostředí
ČR schválil zadávací dokumentaci
pro veřejnou soutěž o dodavatele
sanačních prací, a dále musí proběhnout jeho vysoutěžení prostřednictvím systému E-ZAK,“ doplnil.
Pohled na haldy sutě, ruiny a
torza zdí, které v současnosti dominují areálu olejny, se po provedené sanaci příliš nezmění, přesto
dojde z hlediska životního prostře-

dí, bezpečnosti a lidského zdraví
k markantní změně. Zmizí velký
strašák, který posledních několik
let dělal vrásky nejen vedení města, ale i obyvatelům Lovosic. Odvezeno bude celkově přes 700 tun
různých odpadních chemikálií a
dalších vesměs tekutých nebo
prstovitých odpadů, které jsou
v současnosti uskladněny v zadní
třetině areálu nebo v dosud nezdemolovaných objektech, které
však chátrají a jako sklady jsou
zcela nevhodné.
K plánované sanaci však nemuselo vůbec dojít a stav areálu by se
s ohledem na bezpečnost stále
zhoršoval.
>>> Pokračování na straně 4

Hasiči se vracejí do Lovosic

Při srpnové povodni v roce
2002 byla zničena stanice profesionálních hasičů, kteří sídlili v
Terezínské ulici v Lovosicích. Po
dlouhém čekání na novou stanici
se profesionální hasiči do Lovosic
opět vracejí.
Nové zázemí se pro ně připravuje
v Siřejovické ulici, v místě, kde
bývala kalová pole cukrovaru. Právě zde darovalo město Lovosice
pozemek České republice – Hasičskému záchrannému sboru na
stavbu stanice.
Zahájení stavby však provázelo
mnoho komplikací a se stavbou se

započalo až v zimě roku 2014. Nyní
na stavbě probíhají dokončovací
práce a v nejbližších týdnech ji
začnou využívat hasiči, kteří se sem
přesunou z Litoměřic, kde měli
dočasné působiště.
Stanice je zařazena do kategorie
typu P1, to znamená, že zajišıuje
jeden organizovaný výjezd. Celkem
v ní bude sloužit 18 hasičů ve třísměnném provozu a za její chod
bude odpovědný velitel stanice na
denní směně. Samotný areál poskytne hasičům vše, co ke své činnosti potřebují.
>>> Pokračování na straně 2

Sport

Házenkáři chtějí
útočit na medaili
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
rád
bych
využil
krátké absence pana
starosty a dovolil si
vás všechny touto
cestou
pozdravit.
Přehoupli jsme se do
druhé
poloviny
prázdnin a v uplynulých dnech poloviny první se událo
mnohé, co stojí za připomenutí.
Nejvýznamnější událostí minulého měsíce je bezesporu převzetí
skládky v Travčicích. Samotná její
rekultivace trvala cca 10 měsíců a
stála 43 milionů korun. V případě
nedodržení termínu městu hrozilo
krácení dotace. Rád bych poděkoval všem, kteří se tohoto nelehkého úkolu ujali a úspěšně ho dokončili. Oceňuji profesionální přístup
zhotovitele a především týmovou
práci našich úředníků.
Dále jsme zaslali žádost o dotaci
na sanaci objektu bývalé olejny,
která byla akceptována. V tomto
případě dojde k likvidaci pouze
nejnebezpečnějších látek. Sanace
celého prostoru je prozatím nevyčíslena a bude dosahovat mnohem
vyšší částky.
Jak jste se již mohli dozvědět
z tisku, diskutujeme stále častěji o
budoucnosti koupaliště, bez kterého si Lovosice nedokážeme představit. Rádi bychom znali názor
občanů, a proto připravujeme
anketu, která by měla pomoci
s vyřešením tohoto problému.
Lovosice vnímám jako město
průmyslu a sportu. Je velice příjemné vidět plná sportoviště dětí,
ale i dospělých, připravujících se na
nové soutěžní ročníky. Zájem o
sport je v Lovosicích opravdu velký,
což je velmi potěšující.
Poděkování patří dále také třebenickým dobrovolným hasičům,
kteří nám pomáhali se zálivkou
nově vysazených stromů v lokalitě
nad Nádražní ulicí v období tropických veder.
Do druhé poloviny prázdnin přeji
všem krásné počasí a příjemné
prožití dovolených. Školákům, aby
měsíc srpen utíkal co nejpomaleji,
učitelům a ředitelům škol a školek,
aby načerpali dostatek energie do
nového školního roku.
Vladimír Šuma, místostarosta

www.meulovo.cz

• • Rekultivace

Bezmála devatenáct let uplynulo od uzavření skládky komunálního odpadu u Travčic, která
v rámci dělení majetku po zaniklé společnosti PTS Lovosice spadá pod město Lovosice. Po celou
tu dobu se zde nelegálně hromadily další komunální a nebezpečné odpady, jelikož ne všichni
respektovali ukončení jejího
provozu.
Absence technické a biologické
rekultivace uzavřené skládky zvyšovala ekologickou zátěž lokality a
zvyšovala
riziko
kontaminace
spodních vod. Po mnoha jednáních
a letitém úsilí bylo v úterý 14. července veškeré nebezpeční zažehnáno. Rekultivace této lokality
skončila po deseti měsících prací a
byla oficiálně stavební firmou předána do užívání. „Jsme velmi rádi,
že se vše podařilo konečně dotáhnout do úspěšného konce. Bylo to
takové břímě doby minulé,“ sdělil
na místě starosta Lovosic Milan
Dian.
„Spadl ze mě obrovský balvan.
Z ekologické stránky se podařila
mimořádná věc. Nebylo vůbec
lehké rekultivaci uskutečnit, protože na jedné straně byli majitelé
pozemků, na druhé město Litoměřice, v jehož katastru se nacházejí,

skládky v Travčicích skončila • •

Předání zrekultivované skládky v Travčicích.
a na třetí město Lovosice, kterému
skládka patří,“ oddechl si Pavel
Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí na MěÚ Litoměřice.
Třítunový kámen s pamětní
deskou, která bude rekultivaci
připomínat, na místě slavnostně

Lovosice zavádějí aplikaci "Lepší místo"
Po několika týdnech příprav
bude také pro Lovosičany
k dispozici možnost využívat ve
svých chytrých telefonech zajímavou aplikaci Lepší místo,
která umožňuje velmi jednoduchou komunikaci s radnicí.
Její spuštění by mělo proběhnout
v září, tento měsíc ještě finišují
závěrečné přípravy. Více informací
najdete aktuálně na městském
webu a v dalším vydání Lovosického dnešku.
Občané se tak budou moci více

Aktuality

zapojit do veřejného dění a veškeré jejich podněty budou řešeny
viditelně a adresně. Vše funguje
takto: všimnete si například nesvítící lampy, vyfotografujete ji a
snímek s popisem vložíte do aplikace Lepší místo. Tím je o předání
vaší zprávy kompetentní osobě
postaráno. Na webových stránkách
lepsimisto.cz pak můžete sledovat,
jak řešení vašeho oznámení probíhá (příklad v praxi najdete například na tomto odkazu: lepsimisto.cz/obec/kolin).
(tuc)

Foto: Radim Tuček

odhalil Petr Ulč z firmy AQUATEST,
a.s., jenž byl hlavním stavbyvedoucím.
„Vše
bylo
dokončeno
v termínu, což nás těší. Stavba
mohla být předána i dříve, ovšem
někdy jsme museli práce přerušit
kvůli počasí,“ sdělil.

Průběh rekultivace v kostce zhodnotil David Havránek z firmy
SUNCAD, s.r.o., který zajišıoval
technický dozor stavby. „Díky spolupráci všech dotčených obcí, orgánů a profesionálnímu přístupu
zhotovitele proběhlo vše bez větších problémů. Postupně došlo
k překrytí a uzavření původní
skládky komunálních odpadů krycí
vrstvou zeminy a hydroizolační
fólií, které zajišıují, aby se skládka
v rekultivovaném stavu negativně
nepromítala do životního prostředí
v okolí.“
Rekultivace skládky stála více než
43 milionů korun. Většinu pokryl
příspěvek z fondu Evropské unie
(36,5 mil. Kč), deseti procenty se
podílelo město Lovosice (4,3 mil.
Kč) a pěti procenty Státní fond
životního prostředí ČR (2,15 mil.
Kč). „Navezeno sem bylo více než
100 000 tun technické zeminy a
5 000 m3 ornice. Plocha rekultivované skládky zabírá více než 4
hektary. V dalších letech bude
probíhat monitoring podzemní
vody v soustavě monitorovacích
vrtů a skládkového plynu na vyústění v koksokompostovém filtru,“
doplnil Vojtěch Hamerník, vedoucí
odboru životního prostředí na
MěÚ Lovosice.
(tuc)

Město zvažuje koupi kropicího vozu
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů z Třebenic na žádost města Lovosice v tropických červencových dnech pomohla s kropením nové výsadby cca 90 stromů
od Povodí Labe v lokalitě nad
ulicí Nádražní.

ný roční finanční příspěvek.
Na lovosické radnici zaznamenali
také několik dotazů od občanů,
které se týkaly kropení silnic. To
bylo zajišıováno prostřednictvím
soukromé firmy vlastnící kropicí
vůz. Bohužel ten byl letos vyřazen

Hasiči na místě konstatovali, že
kropení již bylo velmi nutné, neboı
jinak by stromy uschly. „Pokud by
vedra přetrvávala, bude ke kropení
docházet jednou týdně,“ uvedl
Jaroslav Křivan z lovosického
městského úřadu.
Lovosice mají s Třebenicemi uzavřenou smlouvu o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany ve
městě od roku 2012. Město se
zavázalo poskytovat na činnost
jednotky SDH Třebenice pravidel-

a spolupráci již nelze obnovit.
„O možnosti spolupráce město
jednalo s Litoměřicemi, kde neuspělo. Další možností je pomoc od
Správy a údržby silnic. Doufáme,
že se ji podaří vyjednat a silnice
budou opět skrápěné. Tuto otázku
bude řešit i vedení města při sestavování rozpočtu na příští rok a
zváží, zda do něj koupi kropicího
vozu nezahrnout,“ řekl František
Budský, tajemník MěÚ Lovosice.

Opravy lávek a mostů se odkládají
Tři ze sedmi lávek a mostů
poničených povodní měly ještě v
letošním roce projít opravou, na
niž město získalo dotaci. Nakonec se tak nestane.
„Bohužel jsme od minulého vedení přebrali projektové dokumentace v nedopracovaném stádiu, chyběla v nich spousta podstatných
informací. Nebyly ani osloveny
dotčené orgány státní správy, zda

s opravami souhlasí,“ uvedl radní
Vladimír Hieke.
„Všechna výběrová řízení jsme
museli zrušit a budeme připravovat nová. Pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom ještě
letos opravili alespoň nejvíce poničenou lávku u tenisových kurtů,
která je již kvůli špatnému stavu
uzavřena,“ doplnil tajemník MěÚ
Lovosice František Budský.
(tuc)

Hasiči se po letech vracejí do Lovosic

>>> Dokončení ze strany 1

„Naleznete zde například tři garážová stání pro zásahovou techniku,
chemickou dílnu, učebnu, dvě
místnosti pro noční pohotovost,
šatny, malou tělocvičnu, kanceláře
velitelů, nechybí ani kuchyně a
další. To vše vyjde na téměř 35
milionů korun, které vyčlenilo
Ministerstvo vnitra ČR ze státního
rozpočtu,“ uvedl Lukáš Balaštík,
velitel lovosických hasičů.

2

Návratem hasičů do Lovosic se
výrazně zkrátí dojezdové časy po
území ORP Lovosice a zároveň zde
jednotka bude moci rychle vyjíždět
i k případným zásahům na budované dálnici D8. „Kromě represivní
úlohy plní hasiči i úlohu preventivní, kdy seznamují žáky škol s hasičskou problematikou. Od podzimu
tedy bude možnost, aby školy
novou stanici v Lovosicích navštívily,“ dodal Balaštík.
(tuc)

(Text + foto: tuc)
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Zastupitelstvo

Představujeme nové lovosické zastupitele
Bc. Jan Jakub

Jiří Motl

Narozen 3. 3. 1970, ženatý, tři děti

Narozen 29. 9. 1984, svobodný, jedno dítě

Osobní oblíbený citát: Tomáš G. Masaryk –
„Špatné překonávat dobrým – to není tak
těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“

Studium: 2000 – 2004 Gymnázium Lovosice

V Lovosicích žije od roku 1990, narodil se v Litoměřicích. Po složení
maturitní zkoušky na SOU chemickém v Lovosicích vstoupil na počátku
90. let do služeb policie a pracoval u Správy hl. m. Prahy a Správy Středočeského kraje až do roku 2003. V tomto roce se po výběrovém řízení
následně stal zaměstnancem Městského úřadu Lovosice. Působil na odboru dopravy a silničního hospodářství a tam až do podzimních komunálních voleb v roce 2006 zastával pozice spojené s výkonem dopravně
správních agend, silničního správního úřadu a speciálního stavebního
úřadu. Z problematiky silničního hospodářství získal „zvláštní odbornou
způsobilost“ (ZOZ) v rámci vzdělávání ve veřejné správě. V této době
rovněž působil jako člen Komise životního prostředí, dopravy a veřejného
pořádku při Radě města Lovosice. V této komisi v současné době zastává
pro období 2014 – 2018 pozici předsedy.
V období let 2006 – 2010 zastával uvolněnou volenou funkci místostarosty města Lovosice. Ve volebním období 2010 – 2014 byl členem Zastupitelstva města Lovosice za opoziční ODS. Od počátku roku 2011 až po
současnost pracuje v manažerské pozici jako vedoucí úředník Odboru
dopravy a silničního hospodářství na Městském úřadě v Litoměřicích.
Celkem tedy působí již bezmála 25 let ve státní či veřejné správě. V letech
2007 – 2011 si rozšiřoval vzdělání na vysoké škole CEVRO Institut Praha v
bakalářském programu „Právní specializace“, obor „Veřejná správa“ a po
jeho absolvování získal akademický titul bakalář.
Mezi jeho oborové zájmy patří bezpečnostní oblast, institucionalizace
veřejné správy jako veřejné služby a dopravní problematika jako celek.
K současnému řízení města a jeho situaci uvádí:
„Jako řadový opoziční zastupitel a občan města shledávám současnou
situaci při řízení města jako jednoznačnou stagnaci rozvoje a jeho správy.
Věřím, že řada občanů obdobně zjišıuje a postupně spatřuje, že je k celé
řadě oblastí při správě a rozvoji města přistupováno amatérsky a neprofesionálně.“

Ing. Jan Lisa
Narozen 22. 12. 1962, ženatý, dvě děti –
Martina (23 let), Jakub (21 let)
Dovolte mi, pro ty, co mě neznají, krátké představení mojí osoby. A pro ty, co mě znají - klidně dál
už tento článek nečtěte a přeskočte na jiná zajímavá témata.
Narodil jsem se v České Lípě, kde jsem však
s rodiči dlouho nepobyl a od roku 1964, tj. více jak
50 let, jsem občanem Lovosic. Zde jsem absolvoval
základní školní docházku, zažil první úspěchy a
neúspěchy ve sportu, který již za mého mládí byl a
stále je dominantním ve městě. Po absolvování SPŠ strojní v Ústí nad Labem jsem studoval v Praze na ČVUT FSI. Po ukončení studia jsem nastoupil do tehdejších SCHZ Lovosice a přes Lovochemii s drobnou přestávkou
v Komerční bance jsem skončil ve společnosti PREOL. Po celou dobu jsem
působil převážně v technických oblastech a v oblasti investiční výstavby. V
posledních letech jsem poměrně hodně vytížen ve vedoucích manažerských funkcích, proto mi nezbývá moc času na sportovní aktivity a koníčky.
Jak jsem se již zmínil v úvodu, žiji v Lovosicích v podstatě celý svůj dosavadní život. A člověk by přece nemohl žít někde, kde se mu nelíbí, kde je
nespokojený, kde se nic neděje a kde není vidět trvalý vývoj a posun
vpřed, kde nemá mít známé, příbuzné, rodiče, kamarády atd.
Věřím, že jsme na dobré cestě udělat z Lovosic velmi zajímavou lokalitu
z hlediska zaměstnanosti, rodinného života, sportu, kulturního vyžití. Chce
to jen čas, trpělivost a pracovitost nás všech. Trochu mě mrzí klesající
počet obyvatel, ztráta staré zástavby a drobných živnostníků v centru
města. Nejsem žádný velký politik a chápu, že politika byla, je a bude vždy
bojem, někdy smyslným, někdy nesmyslným a kontraproduktivním, bojem
koalice proti opozici, a to za všech daných okolností a situací. Domnívám
se, že na úroveň komunální politiky patří převážně slušnost, pracovitost a
snaha o spolupráci všech se všemi, tzn. bez ohledu na politickou příslušnost a názory, s cílem dosáhnout maxima pro občany, se kterými žijeme,
denně se potkáváme a díváme se jim do očí.
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Kariéra: od 2005 – házená
2009 – 2011 – Soledpro s.r.o. – lektor
rekvalifikačních kurzů
od 2011 MěÚ Lovosice - Informatik
Házenkář, informatik dalo by se říci dva v jednom. Celý život žiji v Lovosicích kromě jednoho roku, který jsem strávil v Brně, kde jsem hrál
házenou za tamní klub. Ve volném čase provozuji doplňkové sporty a s
přítelkyní Hankou se věnujeme našemu synovi Jakubovi.
V komunálních volbách jsem kandidoval za stranu TOP 09. Mým cílem
bylo obhájit post zastupitele, abych se mohl dále aktivně podílet na rozvoji našeho města, ale ne cestou zadlužování se. Proto si myslím, že by
město mělo čerpat více prostředků z dotací EU. Jedním z aktuálních příkladů, kde by se dala využít dotace, je městské venkovní koupaliště, které
je od povodní stále mimo provoz. Máme tu blízko litoměřické koupaliště
nebo třeba přírodní koupání na „pískovně“. Je jednoduché říci: jeďte se
vykoupat do Litoměřic případně Píšıan. Koupaliště je třeba brát jako
službu občanům s volnočasovým využitím a já bych si přál, aby i naši
občané měli důstojné koupaliště, které ocení hlavně rodiny s dětmi a naši
starší spoluobčané.

Přijďte podepsat petici za záchranu
tratě Lovosice – Úpořiny

Od 29. června je v Informačním
středisku v Lovosicích možno
podepsat petici za záchranu
tratě Českým středohořím, která
byla poškozena ničivým sesuvem před dvěma lety.
Dne 7. 6. 2013 došlo k sesuvu
zeminy, který poškodil cca 200 m
tratě mezi zastávkami Dobkovičky
a Radejčín. Informační středisko je
v ulici Osvoboditelů ve Pfannschmidtově vile v přízemí. Petice
se bude podepisovat až do 31.
srpna 2015, petiční archy budou
v září předány na zasedání krajského zastupitelstva hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi.
13. června uvedl ministr dopravy
Dan İok, že traı obnovena nebude. Tato dráha má ale zásadní
význam pro život v celé oblasti
západního Českého středohoří.
V pracovní dny zabezpečuje dopravu osob do zaměstnání a dětí
do škol z obcí těžko dostupných
autobusovou dopravou, zásadně
také zvyšuje množství turistů, přijíždějících do okolí Milešovky.
Uplynulé dva roky zároveň jasně
ukázaly, že autobusy v žádném
případě nedokážou
tuto traı nahradit.
Petice směřovaná
Ministerstvu dopravy ČR obsahuje dva
hlavní
požadavky:
Okamžité zahájení
obnovy tratě souběžně s dostavbou
D8 a zahájení provozu železnice na
celém úseku trati
097 od začátku
platnosti
nového
jízdního grafikonu v
prosinci 2015.

„Petici podpořilo účastí v petičním výboru hned pět starostů
dotčených obcí. I to dokazuje, jak
je pro život regionu důležitá,“ říká
Jiří Škoda, krajský předseda zelených. Strana zelených si nechala
vypracovat odhad na rekonstrukci
poškozeného úseku. Podle Jiřího
Škody by na ni stačilo zhruba 30
milionů korun. Úsek trati mezi
Dobkovičkami a Radejčínem je již
po sesuvu sanován a na obnově by
se mohlo začít pracovat okamžitě.
Petici podpořilo i Zastupitelstvo
města Lovosice: ZM konstatuje, že
traı č. 097 Lovosice – Úpořiny je
významným činitelem v podpoře
turistického ruchu v oblasti západního Českého středohoří a tím
pádem důležitým prvkem zaměstnanosti v regionu. ZM podporuje
obnovení provozu na trati č. 097
Lovosice – Úpořiny v plném rozsahu z doby před 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 (z usnesení ZM Lovosice).
(hz, foto: tuc)
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Město
Vy se ptáte, my odpovídáme:

Džungle pod Lovošem

Možná, že název článku působí
přehnaně, ale když v Lovosicích
zavítáte do prostoru ovocného
sadu pod někdejší drůbežárnou
na úpatí Lovoše, tak zjistíte, že
toto tvrzení má něco do sebe.
Odhadem na několika hektarech
zde najdete víc jak tisícovku stromů, které nejsou zhruba 10 let
ošetřovány. Je to semeniště škůdců, plevelů, náletových a divokých
porostů. Škůdci napadají i ošetřované zahrady soukromých osob
v okolí. Můžete se snažit, jak chcete, ale jde o drahý nerovný boj
s nulovým efektem. Kdyby se našel
odvážlivec a chtěl by „sad“ projít
pěšky, musel by mít ve výbavě

mačetu. Tedy minimálně.
Ale to není nejzásadnější problém
a prohřešek vůči přírodě. Tím je to,
že v tomto prostoru začaly vznikat
černé skládky, kdy sem pod rouškou noci někteří občané vyvážejí
odpad. Jakousi „třešničkou“ je
hromada 10-15 tun stavební sutě
(viz doprovodná fotografie). Problém v této lokalitě trvá cca 10 let.
Co v tomto případě dělá městoŤ
Jiří Veleman
Vážený pane Velemane,
v lokalitě pod Lovošem má město
ve vlastnictví 12 parcel. Jejich současná rozloha je 35 975 m2. Z toho

4 parcely jsou součástí pasportu
zeleně a jsou smluvně ošetřovány.
4 parcely jsou vedeny jako ostatní
plocha a 4 parcely jako ovocný
sad. S ohledem na umístění pozemků v CHKO České středohoří
s biotopem vzácné flóry a fauny je
jejich údržba značně omezena.
V rámci Vašeho podnětu na stav
sadů byla lokalita posouzena pracovníky státní rostlinolékařské
správy, kteří konstatovali, že se
v lokalitě nacházejí pouze běžní
škůdci, a proto, že porosty
v lokalitě nevyžadují nezbytný
eradikační zásah.
Vámi zmíněné černé skládky se
zde skutečně vyskytují, jejich vý-

skyt město Lovosice řeší ve spolupráci s městskou policií. V případě
absence znalosti původce je však
věc neřešitelná a veškeré takovéto
anonymní skládky bude město do
budoucna nuceno likvidovat na
vlastní náklady.
Dovolte tedy závěrem apel na
dodržování systému nakládání
s komunálními a stavebním odpady ve městě, k využívání sběrného
dvora města Lovosice a obezřetnosti obyvatel vůči osobám, které
takovéto skládky zakládají.
Za ORRaSM: Ivo Švingr
Za OŽP: Vojtěch Hamerník
Foto: archiv OŽP

Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky:
Bytová jednotka č. 23 v domě čp. 736/9 (čtvrté nadzemní podlaží) v ulici
2
Wolkerova, Lovosice. Plocha včetně sklepa činí 49,90 m , minimální kupní cena
je stanovena na 475 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 21 v domě čp. 756/5 (čtvrté nadzemní podlaží) v ulici
2
Wolkerova, Lovosice. Plocha včetně sklepa činí 51,50 m , minimální kupní cena
je stanovena na 490 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39 (třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižko2
va, Lovosice. Plocha včetně sklepa činí 62,91 m , minimální kupní cena je
stanovena na 470 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 115/35 (třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižko2
va, Lovosice. Plocha včetně sklepa činí 61,74 m , minimální kupní cena je
stanovena na 450 000,- Kč.
DALŠÍ INFORMACE: na tel. 416 571 197 – Renata Nováková - MěÚ Lovosice
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Dlouhý: Úsporu přinášejí LED svítidla

Lovosický dnešek položil několik otázek vedoucímu odboru
regionálního rozvoje a správy
města
Martinovi
Dlouhému
na téma Veřejné osvětlení ve
městě.

Kolik je ve městě lamp veřejného osvětlení, kolik spotřebují
energie, jak staré jsou žárovky a
jaké typy?
Za rok 2014 spotřebovalo veřejné
osvětlení (dále jen VO) ve městě
elektrické energie za 1,447 mil. Kč.
V Lovosicích je umístěno celkem
963 kusů lamp VO. Osazeny jsou: u
250 ks sodíkovými výbojkami,
z toho je 70 ks 250 W a 180 ks 150
W. U 34 ks jsou metalhalogenové
výbojky 150 W, 580 ks je 2x36 W celkem 72 W na přechodech pro
chodce, 20 ks LED 20 W a 79 ks
zářivkové provedení 2x36 W, celkem 72 W.
Stáří žárovek je od nových LED až
po 10 let dle jednotlivých typů.
Žárovky jsou průběžně měněny
s ohledem na jejich funkčnost.
Průměrná doba provozu VO za rok
je 4 195 hodin, což činí 47 % dne.
68 % VO je již vyměněno a ostatní
výměny nás teprve čekají.
Jak funguje rozsvěcení a zhasínání, kolik vše stojí?
Provoz VO je plně automatizován
a pro rozsvícení a zhasnutí není
potřeba lidského zásahu. Jednotlivé sekce jsou osazeny čidly, tudíž
vše probíhá zcela automaticky.
Náklady za VO v roce 2014 činily:
298 tis. Kč nákup materiálu pro
údržbu, 48 tis. Kč náklady na pohonné hmoty, 265 tis. Kč mzdové
náklady a 551 tis. Kč opravy a
výměny provedené na VO.
Co se bude s osvětlením dít ještě
v roce 2015?
Letos budou v rámci opravy Ústecké ulice vyměněny kabelové
rozvody a osazeny nové sloupy

VO, vč. LED svítidel. Kompletní
výměna kabelových rozvodů a
sloupů (včetně celé kompletní
výstroje a vlastního svítidla) je tou
jedinou správnou cestou vedoucí
k úsporám energií. Nezastáváme
cestu některých jiných obcí, které
pouze vymění nové svítidlo a ponechají vše ostatní staré, rezavé a
jen spoří elektrickou energii. Chceme, aby stav veřejného osvětlení
nenarušoval celkový vzhled města
a naopak byl jeho nedílnou součástí, tzn. zapadal do městského
intravilánu.
Kde je ve městě potřeba řešit
osvětlení kvůli nevyhovujícímu
technickému stavu?
Jedná se především o místní část
Holoubkov, kde nejen stav VO, ale
i chodníků není v dobrém technickém stavu. Nyní je zpracována
projektová dokumentace na obnovu povrchů chodníků, silnic a výměnu veřejného osvětlení. První
část již byla vyměněna a opravena
v roce 2014. Jednalo se o ulice Víta
Nejedlého, Kmochova a Zvonařova. Tam nebyla plánována výměna
inženýrských sítí (vody, kanalizace
a plynu, které nejsou ve vlastnictví
města). Letos na jaře tyto výměny
postupně započaly. Dále pak jsou
to ulice Přívozní, Prokopa Holého,
Všehrdova, Palackého, Vančurova
a daly by se jmenovat i některé
další koncové body.
Jak se dá na provozu VO více
ušetřit?
Do budoucna je to především
využívání LED svítidel s významně
menší spotřebou elektrické energie na osvětlení města. Čekají nás
postupně (s ohledem na finanční
prostředky, které budou k dispozici) další výměny svítidel na VO tak,
abychom ho měli kompletně vyměněné a nízkonákladové s ohledem na spotřebu elektrické energie.
(tuc)

Město dostane dotaci na „olejnu“
>>> Dokončení ze strany 1

„Ještě na počátku roku 2015 se
zdál jakýkoliv pozitivní posun
v řešení havarijního stavu v olejně
víceméně zbožným přáním, problémem byl především nedostatek
financí na straně vlastníka objektů.
Současné řešení umožnil až nový
dotační titul vypsaný Ministerstvem životního prostředí, který
vešel v účinnost v polovině dubna
2014,“ uvedl místostarosta Vladimír Šuma.
Za úspěšnou žádostí o dotaci
stojí spousta práce. Především pak
to, že radnice v době, kdy ještě
vůbec nebylo jasné, zda bude
někdy do budoucna možné čerpat
finanční prostředky ze Státního
fondu životního prostředí či jiných
zdrojů, na situaci nerezignovala a
aktivně se podílela na mapování a
průzkumech stavu areálu bývalé
olejny. Dotační titul byl vyhlášen
Ministerstvem životního prostředí

v polovině dubna 2015, přesně o
měsíc později již muselo město
podat z hlediska dokumentace
obsáhlou přihlášku do 1. kola žádosti o dotaci.
„Bez předešlé přípravy bychom
těžko v tak krátkém časovém úseku shromažďovali podklady. Dlouhodobá práce pak byla zcela zúročena ve 2. kole žádosti o dotaci,
kam už v rámci ČR postoupily jen 4
projekty,“ popsal postup Vladimír
Šuma, který zároveň ministerstvo a
Státní fond životního prostředí
pochválil za odbornou pomoc při
řešení dílčích otázek během žádosti o dotaci a vůbec, že tento
dotační titul ministerstvo vypsalo.
„Bez něj by v podstatě nebylo
možné akutní havarijní stav
v olejně řešit,“ uzavřel.
Úplným závěrem je třeba dodat,
že vynaložené prostředky na sanaci bude město následně vymáhat
po majiteli.
(tuc)
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Akce

Městská knihovna o prázdninách

ZŠ Všehrdova slavila výročí
svého založení letní slavností
U příležitosti 55. výročí založení Základní školy ve Všehrdově
ulici v Lovosicích uspořádali 18.
června zaměstnanci a žáci školy
letní odpoledne plné soutěží,
her, zábavy, ale také loučení
s žáky 5. tříd.
Celý program zahájila ředitelka
školy Monika Zemanová. Loučení
s 5. třídami probíhalo na hřišti
školy i s tanečním vystoupením,

Od 1.7. do 31.8. probíhá v Městské knihovně v Lovosicích celoprázdninová soutěž pro děti bez
omezení věku.
Kategorie Předškolní děti: Namaluj, co se ti líbí o prázdninách (kde
jsi byl nebo kam by ses rád podíval).
Kategorie 1. – 4. třída: Vymysli a
napiš pohádku, která obsahuje
slova: jeskyně, čarodějnice, jezero,
tajemství.
Doplň
ji
ilustrací.
Kategorie 5. – 9. třída: Dokážeš
vymyslet a napsat krátkou pověst
vztahující se k městu Lovosice
(nebo blízkému okolí)Ť Může se
týkat například Lovoše, Pfann-
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které si žáci připravili. Poté byli
páıáci, kteří dělali patrony dětem
v 1. třídách, propuštěni svými malými kamarády do dalšího života
symbolickým vypuštěním balonků.
Vzhledem k počasí probíhal dál
program v prostoru školy, kde děti
v jednotlivých třídách prostřednictvím pohádkových postav plnily
různé úkoly a soutěžily.
Kolektiv zaměstnanců, ZŠ Všehrdova

schmidtovy vily, lesoparku Osmička
apod. Pověst doplň ilustrací.
Informační leták obdržíte v oddělení pro děti a mládež v přízemí
v Pfannschmidtově vile.
Knihovna připravila v oddělení pro
děti a mládež pestrý program i o
prázdninách. Každou prázdninovou
středu probíhá v dětském oddělení
tvořivá dílna – vždy od 9 do 13
hodin. Jaké workshopy se pro šikovné dětské ruce chystajíŤ Výzdoba do oken, veselé záložky do knih
(viz foto) i divadlo na špejli.
Po celé prázdniny je v dětském
oddělení otevřeno od 8 do 14 hodin.
(hz, foto: tuc)
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Seriál

Seriál Lovosického dneška „Jak fungují“ pokračuje:
ASK představuje hřiště s umělou trávou III. generace
Už po povodni v roce 2002 se
tehdy TJ Lovochemie snažila
získat dotaci od Českého svazu
tělesné výchovy (ČSTV), potažmo Ministerstva školství a
tělovýchovy (MŠMT) na zatravnění škvárového fotbalového
hřiště vedle krytého plaveckého
bazénu.
To bylo využíváno jako tréninkové či jako náhradní plocha při zápasech v případě špatného stavu
hlavního travnatého hřiště. Škvára
už v té době byla posuzována jako
nebezpečný odpad. Zároveň měly
být tímto vyřešeny problémy, kdy
docházelo ke sporům mezi atletickým a fotbalovým klubem o využívání travnatého hřiště II, které bylo
původně využíváno pro vrhačské
technické disciplíny. Využívaly ho
také školy i příchozí „partičky“ na
rekreační fotbal.
Po povodních zde však byla instalována závlaha a hřiště začalo být
udržováno jako fotbalové (se
schválenou výjimkou od fotbalového svazu – menší rozměry), a to jak
pro tréninky FK, tak i na mistrovské
zápasy (převážně mládeže). Protože má „živá“ tráva (pokud má mít
hřiště patřičnou kvalitu) omezené
možnosti při zatěžování, bylo rozhodnuto žádat o dotaci přímo na
umělý trávník (UT) III. generace,
který by umožnil celoroční takřka
neomezené užívání. Z pohledu
provozovatele celého sportovního
areálu by se tak zvýšila i možnost
komerčního využití ostatních sportovišı pro zajišıování soustředění
sportovních celků.
Od roku 2007 byly tedy podávány
žádosti na investiční akci UT III.
generace. MŠMT žádosti vyhovělo
v roce 2013, kdy na I. etapu poskytlo ASK dotaci ve výši 10 milionů korun, spoluúčast ASK a města
byla ve výši 4,3 milionů. Vzhledem
k povodním v roce 2013 byl termín
realizace prodloužen do 30. 4.
2014. Díky mírné zimě proběhly
stavební práce bez problémů a k
oficiálnímu předání hřiště sportovcům došlo v březnu 2014 slavnostním výkopem bývalé starostky.
Výstavba byla dokončena II. eta-

pou k 30. 11. 2014, kdy bylo zprovozněno osvětlení a dokončeno
rámové oplocení. Druhá etapa byla
ze 100 procent (4,9 mil. Kč) financována z prostředků MŠMT.
Vlastní využívání umělé trávy bylo
během roku limitováno tím, že po
povodních v roce 2013 bylo mimo
provoz sociální zázemí (šatny pod
tribunou fotbalového stadionu).
Pro uživatele bylo alespoň zpřístupněno sociální zařízení v objektu plaveckého bazénu. Věříme, že
po dokončení oprav objektu zimního stadionu se situace zlepší a v
letošní zimě bude využívání umělé
trávy pro sportovce i školy na vyšší
úrovni a stoupne i zájem o pronájmy hřiště ze strany veřejnosti a
ostatních fotbalových klubů. S tím
předpokládáme i zlepšení ekonomických provozních ukazatelů.
V prvním pololetí roku 2015 činily
provozní náklady 117 384 Kč
(největší položky zahrnují energie,
osvětlení, PHM na vyčesávání),
tržby z pronájmů pak byly 67 150
Kč. Mimo tuto běžnou údržbu je
potřeba 1x ročně provést také
odbornou údržbu, kterou provádí
firma, jež profesionálně zabezpečuje sportovní povrchy. Součástí
této údržby je dekomprese (ta
obsahuje vyčištění plochy před

Ptákem roku 2015 je potápka černokrká,
možná ji spatříte u potoku Modla
Česká společnost ornitologická
vyhlásila ptákem roku 2015 potápku černokrkou. Společnost v
letošním roce zaměřuje svou
pozornost na mokřady. Potápka
černokrká je typickým ptákem
rybníků. Její potravu tvoří především různí vodní korýši a larvy
hmyzu. Protože se při lovu řídí
zrakem, k životu potřebuje rybníky s čistou vodou plné nejrůznějších forem života.
Lokality s výskytem potápek patří
u nás nejen z ornitologického hlediska k těm nejcennějším. Tento
krásný a elegantní pták je ztělesněním problémů, ve kterých se na-
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cházejí české a moravské rybníky.
Nádherně a nápadně zbarvená
potápka černokrká je veřejnosti
téměř neznámá. Ještě nedávno
hojný ptačí druh z Česka již téměř
vymizel. Maximální početnosti v ČR
dosahovala v 60. až 70. letech
20. století, kdy byla zároveň naší
nejhojnější potápkou. Od 80. let se
začaly její stavy prudce snižovat a
postupně vymizela z většiny obsazených lokalit.
V letech 1985–1989 byla celková
populace odhadnuta na 2500–
5000 párů a v roce 2000 již na
pouhých 400–800 párů. Příčiny tak
rozsáhlého úbytku nejsou přesně

dekompresí, dekompresi plochy
včetně zásypu, vyčištění granulátu
po dekompresi a přerovnání plochy pevnými kartáči), jejíž cena je
29 950 Kč bez DPH, další položkou
je doplnění granulátu za cca 32
000 Kč bez DPH a dále pak položka za dopravu materiálu, strojů a
osob, které práci provedou (v nabídce je částka 17 472 Kč). Celková
částka se tedy pohybuje kolem

100 000 Kč včetně DPH.
Vzhledem k tomu, že zájem o
tréninky je převážně na konci podzimu a během zimy, věříme, že ve
výsledku bude toto sportoviště v
nákladech a příjmech alespoň
vyrovnané. Fotbalovému klubu
však hlavně zajistí kvalitní podmínky pro přípravu na další sportovní
sezóny.
Dana Berková a Výkonný výbor ASK

Závazné objednávky na pronájem hřiště přijímá výhradně písemně
provozní technik ASK Lovosice Bedřich Frieser na e-mailu
bedrich.frieserťseznam.cz. Veškeré informace Vám sdělí na telefonním čísle 602 770 895.
Cena pronájmu:
- Utkání bez osvětlení 2 hod. 2 000 Kč včetně šaten
- Utkání s osvětlením 2 hod. 2 600 Kč včetně šaten
- Trénink bez osvětlení 1 hod. 800 Kč včetně šaten (bez šatny 700 Kč)
- Trénink s osvětlením 1 hod. 1 100 Kč včetně šaten (bez šatny 1 000
Kč)
- Trénink bez osvětlení 1 hod. ½ hřiště 600 Kč včetně šaten (bez
šatny 500 Kč)
- Trénink s osvětlením 1 hod. ½ hřiště 800 Kč včetně šaten (bez šatny
700 Kč)
- Snížená cena pronájmu při využití hřiště v pracovní dny v době od
9 do 15 hod., a to více dnů během jednoho pracovního týdne
(soustředění): 1 hod. 700 Kč včetně šaten
Provozní doba je víceméně přizpůsobena zájmu
známy, ale za nejpravděpodobnější
bývají
označovány
degradace
hnízdních stanovišı a negativní
změny na zimovištích. V roce 2014
se povedlo najít jen 50 hnízd. Za
příčinu úbytku je též označována
zakalená voda způsobená intenzivním chovem kaprů a nadbytek
fosforu.
V severních Čechách byl ještě
nedávno výskyt potápky černokrké
pozorován v těchto lokalitách:
Chabařovice - rybník, Lenešický
rybník (LN), Lovosice - potok Modla, Malhostický rybník, Milada nádrž u Chabařovic, Podhoří mokřad + oprám, Podhořské rybníky, Terezín, Úštěk - rybník Chmelař. Na většině těchto míst se však
dnes již asi nevyskytuje.
(hz)
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Zajímavost

Bývalý Lovosičan opravoval s láskou Pfannschmidtovu vilu
stavěl na výrobní prostory; je tu
zkolaudovaná slévárna barevných
kovů, obrobna, kde se opracovávají naše odlitky a další prostory na
montáž svítidel atd. Celkem máme
plochu na výrobu cca 415 m2.
Jak je Vaše firma velká, kolik má
zaměstnanců?
Začínal jsem sám v r. 1989 a postupně nabíral lidi (až na 15 zaměstnanců). Jenže potom jsem
zjistil, že mi dělají nekvalitní práci,
a pár jich propustil. Dnes mám
starou partu, která se mnou začínala, a mohu se na ně spolehnout.

Firma Siedek – Odlévání barevných kovů byla založena roku
1989 a zabývá se výrobou odlitků z barevných kovů, jako jsou
bronz, hliník a mosaz žlutá i bílá.
Je to podnik bývalého lovosického občana a sídlí v Kamenickém
Šenově. Kromě výroby svítidel,
která jsou hlavním oborem,
odlévá také kování na okna,
zdobné kliky a celou řadu bytových doplňků. Výrobky najdete
v mnohých významných budovách nejen v České republice, ale
i po celé Evropě i v dalších zemích.
Majitelem je Jiří Siedek, narozený
jako Hammerschmied (přezdívka
Hah nebo Hasan, také Hamrda),
bývalý lovosický občan, jehož firma
se zúčastnila rekonstrukce zdejší
Pfannschmidtovy vily. Dozvěděla
jsem se o tom od jeho bývalé spolužačky ze základní školy Jany
Vernerové. Jiřího Siedka jsem požádala o rozhovor. Jeho život nebyl
právě jednoduchý…
Jak vznikla firma Siedek?
Cesta k úspěšné firmě, která vyváží do celého světa, byla kompliko-
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vaná. Narodil jsem se 4. ledna
1959 v Rakovníku a moji rodiče se
do Lovosic odstěhovali za prací,
když mi bylo kolem tří let. Bydleli
jsme ve Wolkerově ulici 736.
Do školy jsem chodil zpočátku na
1. ZŠ, později na 2. ZŠ. Ve škole
jsem měl problémy, byl jsem
dyslektik a dysgrafik. Po základce
jsem se šel v roce 1974 učit slévačem do Středního odborného
učiliště v Roudnici nad Labem. Tam
jsem ukončil vyučení v oboru slévač na chvalitebný; potom jsem
zkusil i průmyslovku na Kladně, ale
nedodělal (to mi dodnes nevadí).
Dostal jsem školu života a ta se
cení nejvíc.
Prošel jsem řadu podniků hutního
průmyslu – Ross Roudnice, Poldi
Kladno, Kovohutě Povrly, slévárna
Lustry Kamenický Šenov. V Šenově
jsem zakotvil natrvalo, v roce 1989
jsem zde postavil dům a rozhodl se
tu podnikat v oboru. Získal jsem
zkušenosti hlavně od starších, kteří
mě chtěli něco pořádného naučit.
Děkuji za to hodně lidem kolem
sebe, hlavně mým rodičům – neměli to s námi lehké. Posléze jsem
dům postavený v r. 1989 celý pře-

Pfannschmidtova vila Vás prý už
jako malého chlapce v deseti
letech inspirovala, líbily se Vám
kliky. Osud tomu asi chtěl, že se
k Vám dostala zakázka na některé repliky kovových předmětů
pro Pfannschmidtovu vilu. Byl
jste se prý na otevření vily podívat. Jak jste byl spokojen?
Ano, zdá se, že to bylo řízením
osudu, který mě přivedl ke slévání
a k opravám krásných starých
předmětů. Na počátku snad opravdu byly ty kliky Pfannschmidtovy
vily. S opravou vily jsem byl velice
spokojen. Pracovalo tam hodně
řemeslníků, kteří něco umějí a
hlavně se na opravě podepsali
v dobrém slova smyslu jako před
mnoha lety naši předkové. Mám
pocit, že ta nákladná investice stála
za to, to jednou ukáže čas.
Jaké další zajímavé zakázky Vaše
firma prováděla, uveďte prosím i
nějaké mimo ČR.
V posledních letech jsme mimo
jiné pracovali pro zámek Koloděje,
zámek Duchcov a zámek Veltrusy
(kliky), zámek Děčín: olivy, Ústí n/L
magistrát: bronzová deska, pracovalo se i pro banku ČOB. Taky se
vyráběly dárky pro paní Lívii Klausovou na rozlučku na Pražském
hradě a k narozeninám (70). Loni
to byly kopie nástěnných světel k
baru v Lucerně v Praze, ozdoby na
pípy do Plzně, repliky klik do Pfannschmidtovy vily v Lovosicích.
Nelze vyjmenovat vše, jen se ještě
zmíním o odlitcích na svítidla do
Jeruzalémské synagogy v Praze
nebo další etapě prací pro Vinohradské divadlo (madla na zeď
prezidentské a primátorské lóže) a
odlitky na kopii knihy benediktinů,
byl o tom i dokument v televizi.
Jinak dodáváme různé odlitky do
Německa, Švýcarska, Ruska, Belgie,

Alžíru... „Neflákáme se,“ směje se
Jiří Siedek.
Po tolika letech chci říct, že je na
každém, co dokáže. A když tě někteří lidé ponižují, tak o to víc se
musíš bránit. Někteří lidé, kteří se
nemají problém něco naučit, mohou být ale potom někdy nepoužitelní. Taky dyslektik i dysgrafik je
schopen dosáhnout úspěchů. To se
za nás nenosilo. Nezlobte se, jenom jsem chtěl poukázat na nevýhody mého mládí. Jsem moc rád,
že jsem i tak málo mohl udělat pro
mé město, kde jsem vyrůstal a
tropil klukoviny, že jsem tu mohl
nechat odkaz pro jiné. Je to pro
mě velká pocta! Děkuji.
Už dnes lze říci, že je opravená
Pfannschmidtova vila ozdobou
Lovosic. A v ní jsou krásnou výzdobou kliky a další předměty od
Jiřího Siedka. Děkujeme, pane
Siedku! (hz, foto: Archiv Jiřího Siedka)
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Akce

Spisovatel Svoboda nám přiblížil Tajemství Českého středohoří
V úterý 9. června se konala v lovosické knihovně opět za velkého zájmu veřejnosti
přednáška o knize Tajemství Českého středohoří. Beseda se spisovatelem a fotografem
Jiřím Svobodou za podpory Imagine Media,
s.r.o. všem přiblížila její vznik, za kterým
stojí několikaleté obrovské úsilí a nadšení.

Kniha je rozdělena do čtyř sekcí – krajin: Krajina padajících vod, Krajina hradů, Krajina pokladů a Krajina tajemství. Publikace má formát A4
na šířku, má více než 320 stran, obsahuje přes
800 fotografií a je v ní popsáno více než 140
přírodních a historických lokalit. Naleznete tu
popis naprosté většiny středohorských vodopádů, hradů a jejich pozůstatků, mineralogických
nalezišı a mnoha dalších přírodních a historických zajímavostí. Tato kniha zcela určitě zaujme
nejen turisty a milovníky přírody a historie, ale
nepochybně také sběratele minerálů. Knihu si
můžete zakoupit v lovosickém infocentru nebo
vypůjčit v lovosické knihovně. Z přednášky se
návštěvníci dozvěděli mnoho zajímavého –
třeba, že největší vodopád v Českém středohoří
je Výří v Průčelské rokli. Nebo, že pod skalou
Čertův dráp u Libochovan na vás čeká zlatý
poklad. Také se zde kromě známého českého
granátu vyskytují zřídka i safíry, krásné aragonity i zeolity. Beseda byla doprovázena promítáním fotografií z knihy a zakončena autogramiádou. Autor Svoboda nám poskytl odpověď na
několik otázek.
Jaký je Váš názor na dálnici D8 přes České
středohoří a osud sesuvu? Kdy myslíte, že
bude dálnice dokončena?
Domnívám se, že dálnice D8 je velmi potřebná.
V současnosti totiž roli dálnice přebírají okolní
komunikace, které jsou kvůli tomu značně přetížené. Provoz na těchto komunikacích představuje značnou ekologickou zátěž a významně

zhoršuje kvalitu života všech lidí, kteří v blízkosti
přetížených silnic bydlí. Důležité je také bezpečnostní hledisko, protože přetížené komunikace
s sebou nesou i vyšší nehodovost. Takže dálnice
je zcela určitě potřebná. V souvislosti s relativně
nedávným sesuvem (rok 2013) na rozestavěném
úseku dálnice nad obcemi Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem se však znovu
objevily otázky o vhodnosti zvolené trasy i způsobu vedení této dálnice. Mnozí v onom sesuvu
spatřují potvrzení nevhodnosti zvoleného řešení.
Geologie Českého středohoří je pouze mým
koníčkem, nejsem tedy takový odborník, abych
mohl fundovaně posoudit celou situaci – koneckonců jednotní v tom nejsou ani skuteční
specialisté. Ale mohu vyjádřit svůj laický soukromý názor. Dálnice je vedena sesuvným územím,
kde je známo několik tzv. fosilních sesuvů různého stáří. Tyto sesuvy se pochopitelně mohou
dát opětovně do pohybu. Sesuv z roku 2013 má
pravděpodobně souvislost také s obrovským
kamenolomem přímo nad rozestavěnou dálnicí.
Tento lom se během let značně rozrostl a je
nepochybné, že krajinu zásadním způsobem
změnil, a to včetně hydrologie. Všechna voda,
která naprší na dvojvrší Kubačky, se pravděpodobně soustřeďuje v lomu, respektive protéká
lomem přirozenými svislými puklinami a v podobě pramenů vyvěrá v prostoru starých sesuvů, kde se právě staví dálnice. Takže ze starých sesuvů se opět mohou stát sesuvy aktivní.
Je dobře, že k sesuvu došlo v době stavby a
nikoli v době provozu. Ovšem ani v případě
tunelové varianty není jisté, zda by se problémy
obdobné obtížnosti neobjevily, i když většina
odborníků dnes tvrdí, že tunelová varianta by
byla nejlepší.
Geologie Českého středohoří je velmi komplikovaná, obtížně prozkoumatelná a je zcela nepochybné, že vést dálnici tímto územím je projektově i stavebně mimořádně náročnou záležitostí. Lze očekávat, že obezřetnost stavitelů k
jakýmkoli změnám v krajině ještě stoupne, a
pokud se tyto změny objeví, bude nutné na ně
adekvátně reagovat. To ale znamená, že dokončení stavby mohou jen obtížně odhadovat i
samotní stavitelé, natož já.
Kam chodíte nejraději v Českém středohoří
na výlet?
Ty lokality, kam nejraději chodím, se stále
mění. Záleží například i na roční době. Brzy na
jaře, kdy kvetou různé botanické unikáty, chodím nejraději například na Holý vrch nad Kundraticemi a na sousední Velké Hradiště, protože

tam kvetou nádherné trsy kriticky ohroženého
koniklece otevřeného. Následují Babinské orchidejové louky a samozřejmě Bílé stráně u Litoměřic, kde se orchideje a další vzácné rostliny
střídají doslova týden po týdnu. Nejsem sám,
kdo se snaží tuto botanickou krásu zastihnout v
době květu.
V červnu zase s dalšími kolegy fotografy nedočkavě sledujeme vývoj lilie zlatohlavé. Lidé ji
nevědomky trhají, takže se modlíme, aby rostlina, kterou jsme si vyhlédli, tam ještě za týden
byla. Jsou totiž velmi vzácné. Mnoho nových
tipů také dostávám od turistů a různých nad-

šenců, takže se mou oblíbenou lokalitou stává
ta, kterou se právě zabývám – může to být zajímavý skalní útvar, strom nebo nějaká pamětihodnost. Zároveň sleduji také mnoho mineralogických lokalit, které lze navštěvovat při jakémkoli počasí. A když nemám nic naplánovaného a
mám volný čas, vypravím se kamkoli podle
nálady – třeba k Vaňovskému vodopádu nebo
na Kalvárii – i když jsem tam byl již nesčetněkrát.
Chystáte nějakou další publikaci, třeba o
Krušných horách?
Krušné hory mám také rád, ale zdokumentovat
je podobným způsobem jako jsem to udělal s
Českým středohořím, je opravdu velký úkol –
jde o mnohem rozsáhlejší území a nesmírně
bohaté téma, které vyžaduje spíše tým lidí. Pro
mne je stále největší inspirací České středohoří,
takže momentálně pracuji na další knize, která
se opět týká této jedinečné krajiny. Mnoho
témat jsem totiž do své knihy Tajemství Českého středohoří nezařadil. Rád bych se v této
nové knize ponořil do tajemství Českého středohoří ještě hlouběji a nabídnul lidem nový a
originální pohled na pozoruhodné fenomény
této krajiny.
(hz, foto J. Cigánková)

V Lovosicích opět probíhají Hravé úterky
Hravé úterky pokračují na Osmičce v Lovosicích pod záštitou
KS Lovoš pro velký zájem ze
strany dětí i rodičů už třetím
rokem.
První proběhl 7. července v režii
Divadelního Ansáblu BezeVšeho z
Postoloprt, jehož „principálem“ je
Jaromír Vápeník; 7. a 21. července
bavil děti jako šáša Jája Pája. Pod
jeho velením sehrály děti pohádku
o Červené Karkulce, kde Vlka Lenivce ztělesnil herec Tomáš Vlček
(jinak kejklíř Thomas Lupino). Do
pohádky se ale zapletla i Popelka
z jiné pohádky (tanečnice Anjelina
Dancessimo, civilním jménem Lenka Kramperová). Ta děti dirigovala
a ty si nakonec zahrály v pohádce
další role. Jako Babičku, Karkulku,
Myslivce, Dub, Studánku a Křoví. I
to „Křoví“ nadšeně na konci pohádky mávalo rukama ve větru.
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Po pohádce si děti s Popelkou
zacvičily a zazpívaly na píseň Dělání, dělání. Tentokrát návštěvníci
seděli v chládku pod lípou, a tak se
i tropy nakonec daly přežít. Zkrátka
spokojenost byla na všech stranách.
„V úterý 21. července vystupoval
na Osmičce opět náš Divadelní
Ansábl BezeVšeho, ale samozřejmě
s jinou pohádkou, s jinou soutěží a
s jiným tancem. Jako obvykle to
byla taková dvouhodinovka písniček, tance, pohádek, soutěží a
sladkých odměn pro děti,“ sdělil
principál Vápeník. K dispozici byl
opět i skákací hrad a děti znovu i
přes tropické počasí na akci přišly.
„Další Hravý úterek proběhl 4.
srpna, kdy se návštěvníkům představili naši kamarádi Martin Holeček a Zdeněk Lukesle, neboli duo
MaZ se svou pohádkou Nebojsa a

kromě pohádky šlo též o tanec a
soutěže. Letos Hravé úterky skončí
netradičně ne v úterý 18. 8., ale v
neděli 23. 8. s odpoledním programem nejen pro děti, na který jste

všichni srdečně zváni,“ dodal Vápeník. V případě nepříznivého počasí
se akce uskuteční v KS Lovoš.
(hz, foto: hv)
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
blokových pokut.
Mladistvá osoba pod vlivem
alkoholu
Dne 3. 7. v 20:45 byla v ulici Krátká
řešena mladistvá osoba pod vlivem alkoholu. Případ byl předán
příslušnému orgánu k provedení
dalších opatření.
Narušení občanského soužití
Dne 3. 7. v 22:25 hodin byl v ulici
Zámecká řešen případ fyzického a
verbálního napadení mezi občany.
Neoprávněné chytání ryb
Dne 2. 6. v 19:45 hodin bylo s
rybářskou stráží řešeno neoprávněné chytání ryb.
Had v kontejneru
Dne 30. 6. v 15:20 hodin řešili
strážníci Městské policie Lovosice v
ulici Lukavecká výskyt hada v kontejneru na odpad. Byl zajištěn
odborný odchyt.
Kontrola dodržování rychlosti
V měsíci červnu bylo při kontrolách dodržování nejvyšší povolené
rychlosti zjistěno 132 přestupků.
Krádeže v marketu Billa
Ve dnech 18. a 24. 6. strážníci řešili
krádeže zboží v marketu Billa.
Přestupky byly vyřešeny udělením

Ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa
Dne 16. 6. v 9 hodin řešili strážníci
v ulici Sv. Čecha ukládání odpadu
mimo vyhrazená místa.
Volání o pomoc – přivolání RZS
Dne 29. 6. v 13:20 hodin bylo řešeno v ulici Vodní volání o pomoc z
jednoho z bytů. Na místě bylo
zjištěno, že se jednalo o cukrovkový záchvat. Následně byla přivolána záchranná služba.
Bc. Jaroslav Janovský,
ředitel MP Lovosice
(Více najdete na www.meulovo.cz)

Kinematograf vydělal v Lovosicích 15 964 korun
Červencové promítání kinematografu bratří Čadíků na Osmičce bylo velmi úspěšné.
„I přes mírně chladnější noci
tentokrát vůbec nepršelo a všechny filmy tak byly promítnuty.
Oproti loňsku jsme se tedy nemuseli stěhovat do Lovoše. Každé ze

čtyř představení navštívilo kolem
200 lidí, což je velmi pěkné číslo,“
uvedl Martin Kohl, ředitel Kulturního střediska Lovoš.
Celkově se vybralo 16 964 korun,
které poputují opět na dobročinné
účely. Tentokrát budou zaslány na
Konto Bariéry.
(tuc)

Z výpisů jednání rady města

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb mezi
městem Lovosice a advokátem Vladimírem Formánkem z Ústí
nad Labem, a to na dobu určitou – na 24 měsíců.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky na stavební práce zadávanou jako
zakázka malého na akci „1. ZŠ fasáda budovy I. etapa“, jíž se stala společnost Stavby Jožák s.r.o. z Arnoltic.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky na stavební práce zadávanou jako
zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a prodloužení chodníku v
ulici Ústecká, Lovosice“. Vítězem se stala společnost Stavby Smola s.r.o.
z Litoměřic.
RM schvaluje společnost Raeder & Falge s.r.o. z Lovosic jako vítěze veřejné zakázky na stavební práce zadávanou jako zakázka malého rozsahu na
akci „Oprava povrchů místních komunikací“.
RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu Základní školy Všehrdova Lovosice ve výši 74 332 Kč k financování výměny podlahové krytiny v chodbě a jedné ze tříd školní družiny a dovybavení těchto prostor nábytkem.
Více najdete na www.meulovo.cz
Oprava
V minulém čísle vyšel na straně 12 článek o Turistickém oddíle mládeže
Vejři. Ten na adresu redakce poslala Gabriela Schejbalová a chybně
v něm uvedla jméno jednoho ze soutěžících chlapců, na což jsme byli
upozorněni a požádáni o uvedení správného jména. Malý Petr se nejmenuje Šavrda, nýbrž Havrda.
(red)

Rodinné pasy nabízejí slevy pro rodiny s dětmi

Projekt Rodinné pasy je financován Ústeckým krajem, který se
do něj zapojil v polovině roku
2008. Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do
věku 18 let.
Účast v projektu a využívání slev
je pro rodiny bezplatné. Držitelům
Rodinných pasů vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu
ve výši 5-50 %, a to v oblasti služeb a volnočasových aktivit ve
všech krajích, které jsou do projektu zapojeny. Slevy lze uplatnit také

v rámci projektu Familienpass
v Dolním Rakousku a RP na Slovensku.
Více informací a kompletní seznam poskytovatelů naleznete na
www.rodinnepasy.cz. Do systému
Rodinné pasy se mohou také zapojit noví poskytovatelé slev, kteří
jsou na výše zmíněné webové
adrese zveřejněni bezplatně, formou inzerce nebo v rozesílaných e
-aktualitách. Nábor poskytovatelů
v Ústeckém kraji zajišıuje Erika
Vocásková, tel. 775 068 056
(info.ustiťrodinnepasy.cz)

Novinky ve zdravotnictví a sociální péči v Lovosicích v posledních 5 letech (1. část)

Žijeme stále déle, muži se dožívají oproti listopadu 1989 o 7 let
déle, mohou se dožít až 75 let. U
žen se prodloužila délka života o
6 let – na 81 let. Příčinou je kvalitnější lékařská péče a léky i
lepší životní prostředí.
V Ústeckém kraji jsme na tom
trochu hůře než jinde, jeden lékař
zde připadá na 340 lidí a jeden
zubař dokonce na 1919 pacientů.
V Lovosicích je zubních lékařů
nedostatek, někteří občané si po
odchodu doktora Knoblocha do
důchodu museli najít zubaře
v Litoměřicích. Mapa zdravotních a
sociálních služeb je každoročně
průběžně aktualizována.
Ke změnám došlo také v ambulantní pohotovostní péči (APP). Od
1. 7. 2009 je nejbližší pohotovostní
služba v Litoměřicích. APP je poskytována v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích za spoluúčasti praktických lékařů z Lovosicka pro děti, dorost i dospělé, a to
ve všedních dnech od 17 do 22
hodin, o víkendech a o svátcích od
8 do 22 hodin.
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková orga-
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nizace, spravuje v našem městě
Výjezdové stanoviště Lovosice a
sídlí od 1. 7. 2008 v nebytovém
prostoru v ulici Přívozní 1036/9.
Jejím úkolem je záchrana lidí
v ohrožení života. Stomatologická
ambulantní pohotovostní péče je
k dispozici v Děčíně, v Mostě a
v Ústí nad Labem. V Ústí je od roku
2010, PP Medica, Mírová 2700/8
(zdravotní středisko - lékárna), Ústí
nad Labem - Severní Terasa. Ordinační doba: pátek 16 - 19.30, sobota, neděle a svátky 8 - 19.30
hodin.
Rekonstrukce a opravy budov v
domě s pečovatelskou službou
v roce 2011
V roce 2011 byla provedena
oprava střešního pláště v obou
DPS; ve starém DPS byla provedena rekonstrukce bytu pro jednu
osobu – vybudován byt pro manželskou dvojici.
Rovněž proběhla oprava osvětlení
ve společných prostorách v obou
DPS a bylo provedeno zabezpečení
půdních prostor. Ve starém DPS
proběhla kompletace sociálního
zařízení.

Poslední odběr krve v Lovosicích
Dne 24. května 2011 se konal již
2 235. odběr krve zaměstnanců
Lovochemie, a.s., Glanzstoff - Bohemia a firem působících v areálu
Lovochemie. Tohoto odběru krve
se zúčastnilo 46 dárců krve a bylo
při něm získáno 5 nových dárců.
Dle informací z Českého červeného
kříže v Litoměřicích byl tento odběr krve posledním, který se konal
v Lovosicích. Od července 2011
jsou dárci krve dopravováni autobusy přímo na Transfuzní stanici
Masarykovy nemocnice do Ústí n.
L. Po odběrech se vrátí autobusem
do Lovosic. První odběr se v Transfuzní stanici v Ústí nad Labem
konal 23. srpna 2011.

Azylová místnost pro bezdomovce byla zřízena v roce 2011
Lidé bez domova mají možnost
využít služby nouzového přespání
v lovosické sociální ubytovně. Lidé
bez domova měli možnost v době
mrazivého počasí využít rozšíření
služeb nouzového přespání, které
provozuje město Lovosice ve své
sociální ubytovně. Po dobu třeskutých mrazů bylo lidem bez domova

umožněno přebývat v noclehárně i
přes den. Město bylo připraveno
v případě naplnění kapacity nabídnout dalším lidem pomoc v podobě tzv. nouzové židle. Na ubytovně
je v provozu recepce, která funguje
24 hodin denně a dva „azylové
pokoje“ – zvlášı pro muže a ženy.
Dostanou zde denně čisté povlečení, mohou se vykoupat a mají
k dispozici oddělené sociální zařízení. O teplé jídlo se stará lovosická Charita, která sídlí v suterénu
sociální ubytovny.

Od roku 2012 do července 2013
V tomto období si mohli lidé
připlácet za ekonomicky náročnější
léčbu v oblasti kontaktních čoček,
fixace končetin při zlomeninách a
některých vakcín. Tato možnost
byla ale bohužel zrušena. Má být
snad znovu zřízena od roku 2016.
Regulační poplatky byly od 1. ledna 2015 zrušeny kromě poplatku v
ambulancích. Zrušení poplatku za
stravné v nemocnici nepovažuji za
příliš rozumné.
(hz)
Druhou část článku najdete v příštím vydání
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Události

Adam mladší z Valdštejna se zasloužil o Lovosice

Lovosice se staly před 415 lety městem.
Sice jen poddanským, ale i to bylo velmi
důležité. Naše město získalo tehdy právo
používat městský znak, právo ke konání
trhů, provozování řemesel a živností a též
právo pečetit zeleným voskem. Jak to tenkrát bylo?
Otec pana Adama Jan z Valdštejna získal roku
1574 tehdy zcela české Lovosice, když zaplatil
za Haugolta ze Šlejnic dluhy. Už on se pokusil o
povýšení Lovosic na město, ale neuspěl. Roku
1576 Jan z Valdštejna zemřel a panství spravovala po dobu nezletilosti jeho synů, Adama a
Karla, jeho druhá manželka Magdalena z Vartemberka.
Adam se narodil 8. 7. 1570. Ke svému jménu si
zvykl připojovat přívlastek „mladší“, aby se odlišil od stejnojmenného příbuzného. Ke dvoru
císaře Rudolfa II. přišel někdy před rokem 1590.
Dvorskou kariéru zahájil Adam jako číšník císaře
v roce 1591 a v témže roce pojal za choı Alžbětu Brtnickou. Z manželství se narodili tři synové,
kteří se dožili dospělosti – Rudolf (vlastnil od
roku 1629 panství Třebíč), Maxmilián (zakladatel
duchcovské větve rodu) a Pertolt, který padl
v bitvě u Lützenu v roce 1632.
Podruhé se Adam oženil s o 30 let mladší
Johankou Emilií ze Žerotína, krásnou a bohatou
šlechtičnou. Z manželství s druhou ženou vzešli
synové Jan Viktorin a Karel Ferdinand.
Pan Adam ml. z Valdštejna působil později na
dvoře císaře Rudolfa II. jako císařský komoří,
poté rada. Využil své moci a významného postavení při dvoře a podal 22. června 1600 žádost o povýšení Lovosic na město. Již 4. července téhož roku císař Rudolf II. svým Majestátem
potvrdil povýšení Lovosic na město. Lovosice

Adam z Valdštejna, reprodukce oleje z knihy
Pavla R. Pokorného a Pavla Preisse z roku 1992.
Autorem souboru obrazů v originále je Václav
Vavřinec Reiner.
Reprofoto: Miroslav Hvorka
měly tehdy již 100 osedlých, tj. min. 500 - 700
obyvatel a to byl počet odpovídající malému
městu; například Libochovice, Třebenice i Budyně v té době měly méně obyvatel než Lovosice.
Majestát je psaný česky a opis originálu je uložen v Státním okresním archivu v Litoměřicích.
Bohužel se asi nikdy nedozvíme, komu dal pan
Adam úplatek nebo na koho něco nepěkného
věděl. Ta rychlost vyřízení žádosti je krajně
podezřelá. Přestože si psal pan Adam deník
(opravdu denně), deník z roku 1600 se nedo-

choval. Zcela běžnou cestou toho pan Adam
určitě nedosáhl.
Litoměřice proti císařovu rozhodnutí podaly
stížnost a císař jmenoval rozhodčí komisi. Spor
se vlekl dlouhých 15 let, ale pan Adam vyhrál –
Lovosice městem zůstaly. I ve svých denících se
občas zmiňoval o sporu s Litoměřicemi kvůli
„vysazení vsi Lovosic za městečko“. Spor byl po
mnoha odkladech ukončen ve dnech 21.23.5.1615, Valdštejn u komorního soudu svá
problematická práva prosadil.
Za stavovského povstání se Adam stáhl
z politické scény a žil v ústraní v Budyšíně. Za
svůj postoj byl císařem Ferdinandem II. odměněn navrácením úřadu nejvyššího hofmistra,
který zastával až do roku 1627. Poté byl až do
své smrti nejvyšším purkrabím. V roce 1631
obdržel řád Zlatého rouna. Zemřel 24. srpna
roku 1638. Po smrti otcově rozdělil v listopadu
1638 nejstarší syn Rudolf statek otcovský mezi
bratry.
Zámek lovosický a 13 vsí, tvrze v Sulevicích a
Březině s vesnicemi a další panství obdržel Karel
Ferdinand, hrabě z Valdštejna. V roce 1653,
když se stal komorníkem Jeho Milosti Císařské
Ferdinanda III., panství Lovosice a statek Sulevice nejprve na 5 let pronajal, ale vzápětí, 3. srpna
1655, prodal Sylvii Kateřině hraběnce Černínové, rozené Caretto - Millesimo. Tehdy se přetrhla nit mezi rodem Valdštejnů a městem Lovosice; městský znak však bývalého majitele Lovosic
z doby, kdy se staly městem, dodnes připomíná.
Nápis na městské radnici by tedy mohl znít:
Adam mladší z Valdštejna, v Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, Jeho Milosti Císařské rada a
komorník se zasloužil o Lovosice.
(hz)

Byli jsme na 50. mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary
První ročník MFF se konal ve
dnech 1. - 15. srpna 1946 a byl
první mezinárodní přehlídkou
v poválečné Evropě (festival
v Cannes byl až v září 1946).
Naše spolky Úsměv pro zdraví
Lovosice a Victoria onko klub
Litoměřice
se
zúčastnily
v červenci 2015 jubilejního 50.
ročníku.
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Aliance žen po rakovině prsu byla
totiž neziskovým partnerem MFF.
Úsměv pro zdraví je jednou ze 43
organizací Aliance, lovosický spolek se zúčastnil předání darů, pochodu pro život a radost a večerního koncertu Dana Bárty. Byl to pro
členky velký zážitek.
„Celý jeden den od 10 do 20
hodin jsme také prezentovali sa-

movyšetření prsu a předávali informace o pomoci pacientům a rodinám - jak včas zahájit léčbu a zachránit život,“ sděluje vedoucí
spolku Líba Žamberská.
„Naše organizace se při prevenci
zdraví snaží lidem ukázat, jak je
důležité o své zdraví pečovat. Dny
zdraví, pravidelná prevence samovyšetření, zdravotní cvičení, semi-

náře a víkendové pobyty na téma
„Pečuj o své zdraví“ - je toho hodně a věříme, že naše edukační akce
pomáhají,“ dodává Žamberská.
Informace o činnosti spolku obdrží zájemce v Domě dětí a mládeže ELKO Lovosice každé pondělí a
úterý (tel. 416 532 505) nebo 603
230 513.
(hz, foto: KVIFF Radiožurnál)
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Sdružení
Z činnosti Klubu zrakově postižených
sportovců ASK Lovosice
Klub je členem Českého svazu zrakově postižených sportovců. Koncem roku 2014 měl
10 členů, z toho 3 ženy
a 7 mužů. Na podzim se členy
Klubu stali dva sportovci
z Ústí nad Labem, a to Miroslav Smrčka a Petr Budínský, a
své členství naopak dva ukončili; jeden pro vysoký věk
a zdravotní důvody a druhý
přestoupil do jiného oddílu.
V březnu se klub sešel na členské schůzi, kde zhodnotil svou
činnost a hospodaření. Výbor
klubu byl potvrzen ve složení:
Vladimír Krajíček - předseda
a vedoucí sportů a turistiky;
Stanislava Krajíčková - jednatelka; Eva Musilová - hospodářka.
Předseda klubu Vladimír Krajíček
byl členem Výkonného výboru
sekce simulované zvukové střelby a po úmrtí předsedy Miloše
Slavíka z Prahy v prosinci 2014
byl pověřen jejím vedením; i
nadále zastupuje ZP sportovce
v Etické komisi Českého paralympijského výboru. Činnost
klubu byla prezentována v internetových konferencích, v kronice
města a na shromáždění oblastní odbočky SONS.
V červenci oslavil předseda
Klubu Vladimír Krajíček šedesátiny - velice nevšedním způsobem
v ZOO Ústí nad Labem, za což
vděčil mladým asistentům Klubu. V listopadu členové pogratulovali ke krásným 85. narozeninám Stanislavu Sykáčkovi
z Chomutova.
Podrobněji o sportovní činnosti: Sportovci se věnují hlavně
čtyřem odvětvím a to lehké
atletice, simulované zvukové
střelbě, plavání a turistice. Vrhačským disciplínám se věnují
už
jen
Vladimír
Krajíček
a Oldřich Mach. Za asistence
mladých pomocníků trénovali
oba od jara do podzimu
na stadionu, jinak ve fitness
centru v Lovosicích. Bohužel
svou výkonnost nemohli předvést na mistrovství ČR ZP atletů,
jež se opět nekonalo. V září
Klub uspořádal v rámci mítinku
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„Lovosické házení“ pro zrakově
postižené sportovce vrhačský
trojboj, a to poprvé jako
„Memoriál zasloužilého trenéra
Ladislava Krajíčka“. Jistě si na něj
vzpomenou nejen naši starší
atleti, ale i golbalisté, kuželkáři a
turisté. Přibližně čtvrt století vedl
tréninky severočeských nevidomých atletů, aı už na stadionu,
či ve fitness centru. Do této
činnosti zaškolil i řadu mladých
asistentů z Červeného kříže, a
díky tomu můžeme trénovat i
nadále. Několikrát přivedl na
republikový šampionát nejpočetnější výpravu ZP mužů (pozn.
Ladislav Krajíček je otcem V.
Krajíčka). V kategorii nevidomých se při součtu pořadí
v
jednotlivých
disciplínách
(koule,
disk,
oštěp)
dělil
o
vítězství
V.
Krajíček
s kladenským M. Burdou;
při použití bodů vícebojařských
tabulek bylo pořadí: V. Krajíček
(Lovosice), M. Burda (Kladno), J.
Pata (Bruntál), O. Mach (Ústí nad
Labem).
Velmi úspěšní byli Lovosičtí v
simulované zvukové střelbě.
Členové se během roku zúčastnili 11 závodů - nejčastěji Ilona
Bielawská. Vladimír Krajíček
vyhrál v září 1. ročník turnaje
„Zlatý střed“ v Praze; v říjnu
na Mistrovství ČR v Plzni vybojoval bronzovou medaili, po antidopingové kontrole se posunul
na pozici vicemistra republiky.
V celoročním Českomoravském
poháru obsadil z 46 startujících
mužů 11. místo. K úspěchům mu
všichni blahopřejeme.
Novým sportem pro lovosický
klub je od toku 2014 plavání.
„Tento sport se v našem klubu
provozuje poprvé, a to díky M.
Smrčkovi, bývalém československém reprezentantovi, který
po ztrátě zraku usiluje o účast
na mistrovství světa ZP 2015 a
na paralympijských hrách 2016
v Riu de Janeiru. Je díky pomoci
P. Budínského naším nejpilněji
trénujícím členem,“ informuje o
novém členovi předseda Vladimír Krajíček.
(hz)

70 let organizované filatelie v Lovosicích
V restauraci Sarajevo se konala
výroční schůze lovosických filatelistů. Na jednání byl přítomen
také tajemník SČF v Praze Jaroslav
Maleček. Na schůzi byly zhodnoceny výsledky činnosti za uplynulé
období a zabývali jsme se také
plánem činnosti na rok 2015.
V letošním roce uplyne již 70 let od
ustavující schůze skupiny sběratelů
poštovních známek v Lovosicích. Za
toto velice dlouhé období se
v řadách filatelistů objevila celá řada
významných osobností a v současné
době je nutno zdůraznit, že sbíráním
poštovních známek se zabývá již
třetí generace.
Ještě v 90. letech minulého století
bylo členů klubu v Lovosicích bezmála sto, první kritický okamžik
nastal na přelomu tisíciletí, kdy členové klubu vážně rozhodovali, zda
zanikne, nebo bude pokračovat ve
své činnosti i nadále.
Dnes můžeme říci, že díky hrstce
odvážlivců byla činnost klubu zachráněna a od roku 2 000, byı ve
velmi malém počtu členů, klub žije a
aktivně pracuje dále.

Mohli bychom zde jmenovat některé akce lovosických filatelistů za toto
15leté období. Výstavková činnost,
vydání
dopisnic
s
přítiskem
k výročím, aktivní spoluúčast při křtu
aršíku „Hazmburk“ v Třebenicích i
snaha o získání nových členů, zejména z řad mládeže a další.
Členská základna se pravidelně
schází v klubovně č. 26 ve 2. poschodí KS Lovoš, a to vždy poslední čtvrtek v měsíci od 16 hodin. Rádi mezi
sebou přivítáme další zájemce o
sbírání poštovních známek, poskytneme informace, rady, katalogy a
všeobecnou pomoc. Víme, že
v našem okolí je řada občanů, kteří
se tímto koníčkem zabývají, nebo
mají po svých předcích doma zásobníky či celé sbírky známek a neví, co
dál. Přijďte, poradíme, je to hezký
koníček. V letošním roce si Lovosice
jistě budou připomínat 415. výročí
povýšení na město. Naši filatelisté se
rádi do připravovaných akcí zapojí
také filatelistickým materiálem spolu
se svým významným 70. výročím
vzniku organizované filatelie ve
městě.
Josef Helcl, předseda klubu
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Házenkáři chtějí znovu Trenér Zuna: Navázat na
skvělou sezonu bude těžké
bojovat o medaile

Házenkáři Lovosic začali po
čtyřtýdenní dovolené opět zbrojit na novou sezonu. Již tradičně
je příprava rozdělena do několika částí.
„První část je vždy pro hráče velmi oblíbená, protože se téměř tři
týdny nepotkají s míčem. Je zaměřena na kondiční přípravu, tzn. na
vytrvalost, posilovnu, jízdu na kole
či stabilizační cvičení,“ uvedl trenér
Vladimír Šuma.

asistentem trenéra.
Herní fáze přípravy bude jako již
tradičně odstartována 12. ročníkem Memorialu Františka Arnošta
v Lovosicích, který se koná 14. - 15.
srpna. Dále budou odehrána čtyři
přípravná utkání zejména se zahraničními týmy.
Vyvrcholení letní přípravy přijde
na řadu 28. - 29. srpna sehráním
velice kvalitního turnaje o vítěze
Československého poháru v Praze.

Navázat na skvělé výsledky
z minulé sezony budou chtít
fotbalisté ASK Lovosice i v té
následující. „Minulá sezona byla
mimořádně úspěšná. Přebíral
jsem mužstvo, které se jen tak
tak zachránilo a pak do posledního kola bojovalo o postup, což
je velká výzva do budoucna,“
sdělil trenér ASK Lovosice Karel
Zuna.
Před novou sezonou však proběhlo hodně změn, díky nimž
nemůže mít A mužstvo příliš velké
oči. „Bohužel jsme od města dostali méně financí než v minulosti a
díky tomu jsme museli přehodnotit
naše cíle. Odešli nám 3 hráči a
v současné době za ně sháníme
náhradu. S těmi, kteří by připadali
v úvahu, vedeme intenzivní jednání. Jednáme i s hráči ze současného kádru. Ti si musejí uvědomit, že
hrají hlavně pro radost. Musíme se
přizpůsobit podmínkám. Domní-

vám se, že naše mužstvo by mělo
mít na klidný střed tabulky nebo
spíš na její horní polovinu. To by
měl být cíl každého mužstva,“ řekl
Zuna (v době uzávěrky tohoto
vydání ještě jednání nebyla u konce, pozn. red.).
Lovosice odehrály v přípravě i
zápas předkola Poháru FAČR.
V něm podlehly Vilémovu na penalty. „Dostali jsme nešıastný gól
na 2:2 těsně před koncem a pak
nezvládli penaltový rozstřel. Je to
škoda, mohli jsme si zahrát proti
Mostu. Nicméně jsme k utkání jeli
ve 12 lidech plus s dorostenci
z Ústí. Ze zápasu jsme si odnesli
hlavně ponaučení, že takto rozehraný zápas prostě musíme dotáhnout do vítězného konce,“ dodal
Karel Zuna.
První zápas nového ročníku sehrají Lovosice v sobotu 8. 8. od
10.15 hodin na svém hřišti proti
Českému Brodu.
(tuc)

Sportovní pobyt v Zákupech

Kondiční soustředění házenkářů ve Valteřicích v Krkonoších.
Příprava byla zahájena 15. 7.
v Lovosicích, kde byli také představeni noví hráči. Posilami do příštího ročníku budou čtyři odchovanci
lovosické házené. Ivo Havel a Jiří
Bouček, kteří se vrátili do mateřského oddílu ze zahraničního angažmá, a Václav Franc s Janem
Hrdličkou, kteří v minulé sezoně
patřili k tahounům bronzového
týmu staršího dorostu.
Lovosice opustili také čtyři hráči,
kteří měli velký podíl na zisku stříbrných medailí. Tomáš Hes
(Považská Bystrica), Josef Jonáš
(Plzeň),
Jakub
Kolomazník
(Německo) a Milan Berka, který
ukončil aktivní kariéru a stal se

Lovosice nastoupí v pátek 28. 8.
proti Prešovu (slovenský mistr) a o
dalším soupeři se rozhodne
v duelu Hlohovec vs. Plzeň. O
umístění se pak dohrává v sobotu
29. 8.
„K prvnímu utkání soutěžního
ročníku zajíždíme na palubovku
Zubří a ve druhém střetnutí doma
přivítáme KP Brno. Třetím utkáním
uzavřeme ve Frýdku - Místku souboje s moravskými celky. Cíle
do nadcházející sezony již zazněly
v nadpise článku. Rádi bychom
jako v minulé sezoně postoupili do
semifinále a tím si opět zajistili
přímý boj o medaile,“ uzavřel trenér Šuma. (tuc, foto: archiv házenkářů)

Veterán Smělý se stal mistrem Německa
Ve dnech 10. - 12. července se
konalo v saském městě Zittau
mistrovství Německa veteránů
na dráze. Toho se zúčastnilo více
než 1100 atletů a atletek z více
než 600 oddílů.
I přes zdravotní potíže vyhrál
v disku kategorii M40 lovosický
veterán Jaroslav Smělý, reprezentující oddíl SG Weissig 1861.
„Zvítězil jsem s pokusem 42,46 m,
a získal tak další skvělý životní
úspěch - titul mistra Německa. Po
bronzu z roku 2013 a stříbru z
letošního halového mistrovství
jsem zkompletoval sbírku medailí z
mistrovství Německa,“ oznamuje

nadšeně diskař Smělý.
„Obrovský podíl na mých výkonech má můj kamarád a trenér Jan
Bartůněk, který zná můj špatný
zdravotní stav a přesně ví, jak mě
trénovat, abych měl alespoň takovéto výkony, které mě přivedly k
těmto nejkrásnějším zážitkům v
atletice a ve sportu vůbec. Výkony
by byly ještě lepší, jenže vždy do
toho bohužel vstoupí nějaké zranění nebo nemoc. Také moje žena
Marcela a syn Jaroušek mají lví
podíl na mých úspěších, drží mě
nad vodou a nosí štěstí,“ děkuje
lidem v zázemí veterán Jaroslav
Smělý.
(hz)

Třetí prázdninový týden se
uskutečnil v Zákupech sportovní
pobyt nejmladších basketbalistek ASK Lovosice – kategorie
přípravky a U11 pod vedením
trenérek Pavly Broulové, Hany
Šebové (Motlové) a Elišky Mikové (Berkové). Tématem celého
pobytu byla soutěž O pohár
ledového království.
Každé ráno nás čekala rozcvička a
poté už trénování. Během tréninků
si holčičky více osvojily driblování,
střelbu na koš, obranu, atletickou
abecedu a řadu dalších dovedností
a schopností, nejen sportovních,
ale i vědomostních. Někdy to byly
soutěže na rychlost, obratnost,
někdy jsme pilovaly basketbalové
prvky.
Navštívily jsme i zámek Zákupy,
kde nás provedla princezna Dáda,
pomohly jsme jí najít rozházené
medvídky, dozvěděly se spoustu
zajímavostí a nakonec navštívily i
zámecké sklepení.

V rámci celodenního výletu jsme
se zajely podívat do Sloupu v Čechách. V Lesním divadle jsme
zhlédly vystoupení, která si děvčata pro nás, trenérky, připravila a
my je náležitě ohodnotily. Na hradě jsme se podívaly na poustevníka, který celý hrad hlídá, a objevily
vchod do pekla.
Poslední den se nám nakonec
podařilo najít i poklad, který si
všechna děvčátka zasloužila. Počasí nám opravdu přálo až moc a
všechny jsme to, i ve velkém parnu
a bez možnosti koupání, zvládly na
výbornou.
Věřím, že se všem v Zákupech
líbilo a určitě si podobný pobyt
zopakujeme i příští rok. Tímto
zveme děvčata ve věku 5 – 8 let,
aby se přišly v září podívat na
trénink a rozšířily naše řady.
Více informací o nás najdete na
našich internetových stánkách
www.lovobasket.cz .
Pavla Broulová, trenérka BK Lovosice
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