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Aktuality

Na podobu „autobusáku“
našlo město inspiraci
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Rozhovor

Īeditelka Dreieckerová
o centrální školní jídelně
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Seriál

ASK představuje svá
venkovní hřiště
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Od černých skládek má pomoci fotopast
Město Lovosice přistoupilo k
nákupu fotopasti a bude sankcionovat občany i firmy, které
zneužívají systém města nastavený k likvidaci odpadu. Pokud
tato novinka někoho vyfotografuje při odkládání odpadu na
místo k tomu neurčené, může
mu ve finále hrozit pokuta až do
výše 50 000 korun.
„Rozhodli jsme se jít touto cestou, neboť věříme, že je to jedna
z nejlepších možností, jak se zbavit
zakládání černých skládek či odkládání odpadu ke kontejnerům,“
sdělil starosta města Milan Dian.
Odpad na místech k tomu neurčených je nepříjemnou vizitkou
města. Ponechat vysloužilou lednici, televizi nebo objemný odpad u
popelnice je prohřeškem proti
vyhlášce a město se nyní na tyto
přestupky bude zaměřovat.
„Výstavba sběrného dvora město
stála nemalé finanční prostředky.
Lidé zde mají možnost zdarma a
ekologicky likvidovat svůj odpad a

Druhé Setkání s radnicí
bude ve čtvrtek 17. září

Po prvním úspěšném Setkání s
radnicí naplánovalo vedení města druhé pokračování.
To proběhne opět v prostorách
staré radnice, a to ve čtvrtek 17.
září od 16 hodin. Na akci bude
přítomno vedení města, někteří
radní a vedoucí odborů, kteří budou připraveni odpovídat na otázky občanů. „Doufáme v početnou
účast a budeme rádi za vaše názory, připomínky a náměty,“ sdělil
Milan Dian, starosta města.
(tuc)

Firmy, hlaste se
do systému E-ZAK
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my chceme, aby byl využíván mnohem více, než tomu bylo doposud,“ dodal starosta.

V případě, že se mobilní fotopast
osvědčí, je město připraveno zakoupit další.
(tuc)

K budoucnosti koupaliště
se mohou vyjádřit občané
Město připravilo anketu týkající
se budoucnosti lovosického koupaliště. To je po poslední povodni stále mimo provoz a vedení
města by rádo znalo názor veřejnosti, jakým způsobem by se
mělo k jeho opravě přistoupit.
Zda jej zmodernizovat či opravit
do původní podoby.
Svůj názor můžete vyjádřit v přilo-

ženém anketním lístku, který je
součástí tohoto vydání, a posléze
ho přinést na podatelnu městského
úřadu a vložit do připravené urny.
Současně lze anketu vyplnit také
přímo ve vestibulu městského
úřadu, v informačním centru nebo
v elektronické podobě na webových stránkách města meulovo.cz.
Anketa končí 30. září.
(tuc)

Akce

Superpohár zůstal
v Lovosicích
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím
vás
po
dovolených a prázdninách. Věřím, že jste
je strávili podle svých
představ a načerpali
energii pro nadcházející období.
Na radnici se během prázdninových měsíců podařilo dokončit několik projektů, o
kterých jste se mohli dočíst již v
minulém čísle. Další se chystají. Ve
struktuře úřadu proběhlo několik
organizačních změn. Byly zrušeny
odbory regionálního rozvoje a
správy města, majetkosprávní a
vnitřních věcí. Jejich administrace
se sloučila v nově vzniklém odboru
majetku a investic. Nový odbor
tajemníka převzal část administrace odboru vnitřních věcí a jeho
ostatní činnosti byly převedeny do
jiných resortů.
K těmto krokům jsme sáhli z
důvodu sjednocení postupů, činností, podkladů a organizace
nakládání s majetkem města.
Například činnosti investic do
městského majetku vykonávaly
současně 3 odbory. Tato opatření
přinesou zefektivnění, stabilizaci a
lepší hospodaření úřadu.
Září je ale především ve znamení
vstupu dětí do nového školního
roku, zvláště pak těch, kteří tak činí
poprvé. Rád bych jim tedy touto
cestou popřál, aby v učení a osvojování nových znalostí nalézaly
uspokojení, protože ve vědění je
ukryto velké dobrodružství. Dále
pak, aby rozvíjely svá nadání a
zájmy a dovedly naslouchat svým
učitelům. A nám všem přeji, aby
z našich dětí vyrostla generace
nejen inteligentních, ale i vnímavých, citlivých a tolerantních lidí.
Milan Dian, starosta

www.meulovo.cz
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Projekt Lepší místo funguje už i v Lovosicích

Vyfotografujte, co vás ve městě trápí, a s krátkým popisem vložte na Lepší místo
V průběhu srpna byl v Lovosicích zprovozněn projekt Lepší místo. Jeho hlavním posláním je zrychlit komunikaci mezi občany a
radnicí. Lepší místo naleznete buďto na webu lepsimisto.cz nebo si ho můžete stáhnout
do svého chytrého telefonu (iPhone a Android) jako jednoduchou aplikaci.
„Oboje slouží k rychlému hlášení nedostatků
veřejného prostoru těm nejkompetentnějším
osobám a co možná nejrychlejšímu řešení. Nejčastěji se jedná o záležitosti typu rozbitého
odpadkového koše, povalené dopravní značky,
dlouho ignorovaného nepořádku či poškozené
a nefunkční lavičky,“ uvádí Alena Kučerová, PR
manažerka aplikace Lepší místo. Zadat tip do
databáze bude v budoucnu pravděpodobně
možné i v případě, že nemáte internet v mobilu.
„V současné době naši programátoři vymýšlejí
funkci, která by občanům, kteří nemají internet
v mobilu, umožňovala poslat tip, až se dostaví
domů a připojí se k wi-fi. Nebo-li tip budou
moci vyfotit, popsat, uložit a odeslat až doma,“
sdělila Lovosickému dnešku Kučerová.
V Lovosicích se již projekt rozeběhl na plné
obrátky. V tuto dobu (31.8.) je na Lepším místě
již 7 tipů od občanů města. Upozornili například
na parkování aut na zeleni v Mírové ulici, haldy
hlíny v Lovošské nebo na spadlé tašky v ulici
Školní.

Odkazy
webové stránky:
www.lepsimisto.cz
www.lepsimisto.cz/obec/lovosice
mobilní aplikace pro Android:
http://goo.gl/3PpAVr
mobilní aplikace pro iPhone:
http://goo.gl/YyCr4o

Na počátku projektu byla myšlenka dát
občanovi možnost, aby se místo stěžování si
nad špatným stavem věcí ve městě mohl reálně

Takto vypadá průběh vyřizování tipu od občanů. Máte přehled, v jakém stádiu se nachází.
podílet na změně veřejného prostoru k lepšímu.
Před čtyřmi lety tak vznikl projekt Lepší místo,
který se z původního domovského města Kolína
nyní šíří po celé České republice. „Lepší místo
ale může řešit i závažnější problémy, jakými
třeba mohou být nebezpečná křižovatka se
špatným rozhledem nebo neosvětlený přechod
pro chodce,“ dodává Kučerová.
Princip hlášení tzv. tipů spočívá ve vyfotografování a vložení s krátkým komentářem na
Lepší místo. Systém snímek automaticky lokalizuje, spáruje s příslušnou radnicí a odešle kompetentnímu úředníkovi. Aplikace váš „tip“ eviduje, starosta či tajemník jsou průběžně upozorňováni o stavu plnění a mohou příslušnému
úředníkovi stanovit termín a prioritu řešení.
Občané po celou dobu vidí stav řešení poža-

Dozorčí rada Tepelného hospodářství má nové členy

Dozorčí rada Tepelného hospodářství města Lovosice má nové
členy.
Rada města jako jediný společník
společnosti jimi jmenovala Miloše
Vodičku, Jiřího Motla a Alenu Procházkovou. Naopak na vlastní
žádost dozorčí radu opustil Marek

Hřebík.
V současné době nadále probíhá
výběrové řízení na nového ředitele.
Miloš Vodička ukončil činnost
v této funkci k 31. 7. 2015. Pokud
vše půjde podle plánu, jméno
nového ředitele bude známo
v nejbližších dnech.
(tuc)

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

2

davku, mají možnost sledovat, jaká firma příslušný podnět realizuje a mohou vkládat komentáře či dotazy.
Výhodou této aplikace oproti jiným je možnost obousměrné komunikace. „Ne každý tip je
snadno a rychle řešitelný, každopádně odpověď
v podobě vysvětlení situace je vždy efektivnější
než ignorování a nezájem. Občan se raduje
z toho, že vedení obce není jeho podnět lhostejný a radost z vyřešeného tipu je pak motivací
k další veřejně prospěšné aktivitě,“ doplnila
Alena Kučerová.
V dnešní době jsou velice oblíbené termíny
transparentnost a otevřenost. Občané je požadují a radnice je s oblibou deklarují. Lepší místo
k průhlednému jednání a efektivní komunikaci
občan – úřad reálně přispívá.
(tuc)

Poplatek za odpad uhraďte do 30. září

Konec splatnosti poplatku za
svoz komunálního odpadu je
tady – úterý 30. září.
Platbu lze provést v hotovosti či
kartou
na
městském
úřadě
(uvedete své jméno, datum narození a adresu) nebo bankovním
převodem či poštovní poukázkou
na účet 2034380207/0100 (zde je
potřeba znát svůj variabilní symbol, který má každý stejný již od
roku 2012). Výše ročního poplatku
je v Lovosicích 492 korun. Dotazy
vám budou zodpovězeny na tele-

fonním čísle 416 571 120, ve 2.
patře budovy úřadu v kanceláři
číslo 233, nebo na e-mailu simona.nekolova@meulovo.cz.
„K poslednímu srpnu bylo vybráno 3 375 600 korun, což je 83,35
procent z ročního předpisu, který
činí 4 050 000 korun,“ sdělila Dagmar Wágnerová, vedoucí ekonomického odboru na MěÚ Lovosice.
V případě neuhrazení poplatku do
data splatnosti hrozí dlužníkům
sankce – navýšení částky o padesát
procent.
(tuc)

Lovochemie darovala
městu hnojivo

Zastupitelstvo čeká
čtvrté zasedání

Průmyslové hnojivo v ceně
15 064 korun (Lovogreen – 500
kg, LAV 27% - 250 kg a NPK 1010-10 – 250 kg) věnovala městu
Lovosice společnost Lovochemie
a.s.
Dar je určen na údržbu travnatých ploch ve městě. „Rozhodli
jsme se ho použít konkrétně na
údržbu náměstí,“ sdělil starosta
Lovosic Milan Dian.
(tuc)

Čtvrté a zároveň předposlední
zasedání Zastupitelstva města
Lovosice proběhne ve čtvrtek 24.
září od 16 hodin v sále staré
radnice.
Na programu bude několik tradičních bodů včetně převodů nemovitostí či plnění rozpočtu. Dále
bude schvalováno přijetí několika
dotací, například na likvidaci nebezpečných odpadů v „olejně“. (tuc)
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Autobusové nádraží: Inspiraci našlo město v Bad Schandau
V lednovém Lovosickém dnešku byly zveřejněny příčiny a důvody, proč bylo zažádáno o stažení původního projektu revitalizace
autobusového nádraží.
„Uchazeči v průběhu lhůty podávání nabídek
vznášeli celou řadu připomínek, dotazů a doplnění. Celkové náklady na realizaci se tak dvakrát
navyšovaly a vyšplhaly se téměř k 38 milionům
korun bez DPH. Hlavním problémem se ukázalo
přeložení inženýrských sítí ve stanoveném termínu. Termín dokončení se neustále blížil a bylo
velkým rizikem jeho nedodržení a s tím související vrácení dotace,“ připomněl místostarosta
Lovosic Vladimír Šuma.
Nová vize
Vedení města má nyní na revitalizaci nádraží
nové nápady. „Nejen na základě stížností obyvatel přilehlého obytného domu na parkující
autobusy přímo na nádraží se přikláníme
k variantě plynulého průjezdu autobusů. Problém nastává zejména v zimních měsících při
ranním startování, kdy je zde velké množství
výfukových plynů a hluk. Chceme vybudovat

ostrůvky, které by měly sloužit pouze k nástupu
a výstupu cestujících a měly by být směrovány
do středu plochy autobusového nádraží a nikoliv po jeho obvodu,“ řekl Šuma. „Zároveň také
nechceme, aby nádraží sloužilo pro parkování
autobusů. Jeho součástí by naopak mělo být
bezplatné prostorné parkoviště pro osobní
automobily, s možností parkování pro cestující,
kteří chtějí dále pokračovat v cestě autobusem
nebo vlakem,“ doplnil.
Inspirace
Inspiraci pro novou podobu autobusového
nádraží našlo vedení města v nedalekém lázeňském městečku Bad Schandau, které také navštívilo za účelem detailnějšího projednání projektu a realizace přestavby nádraží u německých
sousedů. Bad Schandau je dopravním uzlem
autobusové, vlakové a lodní přepravy. V pondělí
24. srpna se uskutečnilo první setkání s tamním
starostou.
„Jednání bylo velmi vstřícné s nabídkou jakékoliv pomoci, pokud bychom se rozhodli jít
podobným směrem. Autobusové nádraží v Bad

Schandau bylo anketou vyhodnoceno jako
druhé nejefektivnější v dalekém okolí a jednoduchostí a funkčností splňuje veškeré požadavky cestujících, na což byl kladen největší důraz.
Není vždy nutné vymýšlet vymyšlené. Důležité
je sledovat okolí a někdy je plně dostačující
inspirovat se funkčním a efektivním řešením
v jiných městech nejen v naší republice. Vše se
samozřejmě
může
pozitivně
odrazit
i
v nákladech vynaložených na budování a výstavbu,“ okomentoval jednání a realizovaný
projekt v Bad Schandau Vladimír Šuma.
Jak dálŤ
V současné době město připravuje výběr projekční kanceláře se zaměřením na dopravní
stavby. Po zadání dispozičního a provozního
řešení budoucího autobusového nádraží bude
neprodleně zahájena předprojektová a projektová příprava stavby. „V této chvíli není možné
blíže upřesnit termíny realizace, neboť ještě
nejsou k dispozici údaje o dodávce projektu a
způsobu financování stavby,“ uzavřel místostarosta Vladimír Šuma.
(tuc)

Ústecká ulice prochází opravou
Oprava Ústecké ulice je v plném proudu. Vítězem výběrového řízení
a zhotovitelem díla je firma Smola stavby s.r.o. Litoměřice. Celkové
náklady rekonstrukce činí 1 707 563 Kč.
Lovosice na akci „Rekonstrukce a prodloužení chodníku v ulici Ústecká,
Lovosice“ dostaly dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
627 000 Kč, která odpovídá 84,9 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce. V rámci stavby dochází k opravě stávajícího chodníku a dostavbě nového o celkové délce cca 320 metrů.
„Šířka stávající části chodníku je minimálně 1,75 metru, nové části pak
budou široké 2 metry. Součástí řešení je také vytvoření vjezdů na parcely
rodinných domů a parkovacích stání u domů řadových. Zároveň bude
provedena výměna stožárů
veřejného osvětlení včetně
nutné kabeláže,“ sdělil Jan
Rössler, z odboru regionálního
rozvoje a správy města.
Stavba bude dokončena do
konce září.
(Text a foto: tuc)

Ministr İok k obnovení poničené tratě

Na posledním zasedání zastupitelů byl schválen návrh zastupitele Jana Jakuba podpořit znovuobnovení tratě Lovosice –
Úpořiny, která byla poničena
sesuvem zeminy na výstavbě
dálnice D8. Vedení města proto
zaslalo dopis ministru dopravy
Danu İokovi se žádostí o obnovu zmíněné tratě. Jeho odpověď
si můžete přečíst zde.
Vážený pane starosto,
v minulých dnech jste se na mne
obrátil se žádostí o podporu obnovení provozu na železniční trati č.
097 Lovosice – Úpořiny. V předmětné části Vám s politováním
sděluji, že na základě „Ujednání“
mezi Ministerstvem dopravy a
Ústeckým krajem v 1. čtvrtletí letošního roku došlo k dohodě, že
v současné fázi opravy dálnice D8
v místě sesuvu se s obnovou předmětné železniční trati nepočítá. Na
základě tohoto „Ujednání“ Īeditelství silnic a dálnic doporučilo změnu
varianty
sanace
sesuvu
z varianty „F“ na méně nákladnou
variantu „G“ z Technické studie,
která zahrnuje odtěžení části sesu-
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vu, odvodnění, statické zajištění
tělesa dálnice a nepočítá se statickými prvky pro obnovu drážního
tělesa.
Ve svém dopise navrhujete, do
doby obnovení průjezdnosti tratě,
rozšířit jízdy vlaků na rameni Litoměřice – Lovosice až do stanice
Chotiměř tak, aby každý druhý vlak
zajížděl do Chotiměře, případně
zavést víkendový celoroční provoz
na trase Lovosice – Chotiměř, až na
zastávku Dobkovičky. Tento Váš
požadavek byl konzultován se
Správou železniční dopravní cesty,
s.o. a dle stanoviska SŽDC z provozního hlediska by bylo možné
jízdy vlaků rozšířit v požadovaném
rozsahu cca do 15 dnů po uplatnění tohoto požadavku ze strany
dopravce, tj. Českých drah, a.s., a
to na základě závazné objednávky
kraje. Pokud trvá zájem města
Lovosice na výše uvedeném rozšíření jízd vlaků již od začátku platnosti nového jízdního grafikonu
v prosinci 2015, pak je třeba tento
požadavek uplatnit u Ústeckého
kraje a informovat SŽDC o závazné
objednávce kraje nejpozději do 19.
září 2015.

Letos bude opravena pouze lávka u kurtů

Jak jsme již informovali v minulém vydání, opravy tří lávek a
mostů, které měly být realizovány ještě v tomto roce, musely
být odloženy.
„Projektové dokumentace nové
vedení města přebíralo nedopracované do stádia realizačních dokumentací. Chyběly v nich například zábory pozemků. Současně
nebyly osloveny dotčené orgány
státní správy, zda s opravami lávek
a mostů souhlasí, například správce povodí, dopravní policie, odbor
životního prostředí a podobně,“
vysvětlila Jiřina Beránková z dotační kanceláře MěÚ Lovosice.
V současné době jsou dopracované dokumentace ke třem stavbám.
Jedná se o most v Přívozní ulici,
lávku u tenisových kurtů a železný
most za archivem. Dokumentace
k ostatním lávkám a mostům by
měly být dopracovány během září
až prosince. Výběrová řízení k již
hotovým dokumentacím se již
uskutečnila, radní města však z
důvodu administrativní chyby při
výzvě jednoho z uchazečů k doplnění prokázání kvalifikačních předpokladů rozhodli o jejich zrušení.

Na základě zpoždění, které se
nabralo dopracováním dokumentací i opakováním tendrů, bude
letos město realizovat pouze obnovu lávky u tenisových kurtů,
která je v současné době uzavřena
z důvodu vážného havarijního
stavu. Ostatních šest - sedm lávek
a mostů bude jen soutěžit a k
samotným rekonstrukcím přistoupí
až na jaře příštího roku. „Pro tuto
variantu hovoří i to, že většina
případných zhotovitelů má nyní již
rozpracované zakázky do konce
roku, takže z jejich strany očekáváme v příštím roce větší zájem,
pokud by se akce realizovaly až
příští rok,“ uvedl František Budský,
tajemník městského úřadu.
Pokud proběhne výběrové řízení
na zhotovitele opravy lávky u tenisových kurtů bez komplikací, mohla by se ke konci září podepisovat
smlouva o dílo. Ukončení akce do
konce roku je reálné, pokud průběh prací nenaruší nepředvídatelné klimatické podmínky.
(tuc)
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Zastupitelé

Představujeme nové lovosické zastupitele
Ing. Marek Hřebík

Božena Plicková

Narozen 11. 12. 1981

Narozena 28. 1. 1952

Studium: ZŠ Lovosice, Gymnázium Lovosice, ČZU Praha

Rozvedená, 2 děti

Kariéra: manažerské a ředitelské pozice
v nadnárodních společnostech

Lovosice nejsou pouze průmyslové město, ale také město sportu. Sportu
nejen vrcholového, protože sportovní areál nabízí volnočasové vyžití pro
širokou veřejnost. Lovosice mají velkou výhodu, že jsou prezentovány
sporty na vysoké úrovni, jako je házená a fotbal, ale ani ostatní sportovní
kluby nezůstávají pozadu. Stejně tak sportovní zázemí je na vysoké úrovni, byť v poslední době především haly praskají ve švech. Bohužel dlouhodobě nám chybí koupaliště a zimní stadion.
Cílem našeho hnutí je posunout lovosický sport o další stupeň výše.
V zastupitelstvu sedí mnoho lidí, kteří se sportem baví, a věřím, že s jejich
pomocí se nám to povede. Naším prvním krokem byla příprava Koncepce
sportu pro město, pokud ji zastupitelstvo schválí, vznikne odrazový můstek pro to, aby v Lovosicích sport a volnočasové aktivity systematicky
fungovaly a přinášely potěšení aktivním i rekreačním sportovcům všeho
věku.
Osobně jsem po volbách očekával větší změnu v politické situaci města.
Ta se ovšem přes mnoho předvolebních slibů zatím nekoná a to mě velice zklamalo.

Ondřej Pšenička
Narozen 18. 7. 1968 v Litoměřicích

Studium: celoživotní vzdělávání v oblasti
sociální práce na univerzitě UJEP
Kariéra: předsedkyně neziskové organizace
Šance Lovosice
Již řadu let vedu neziskovou organizaci, která se věnuje různým činnostem, jako jsou například terénní péče o seniory a zdravotně handicapované, denní stacionář pro mentálně a zdravotně handicapované občany
Lovosic a jeho okolí, poradenská činnost v oblasti sociálních otázek a
klub porozumění pro členy již zmíněné neziskové organizace. Vzhledem
k mé pracovní a troufla bych si říci, že po letech i životní náplni, která
zahrnuje především oblast sociálních otázek, se domnívám, že mě oslovilo hnutí ANO, abych ho zastupovala v komunálních volbách roku 2014.
Lovosice jsou mým domovem již 40 let a není mi jedno, co se zde děje a
jak se přistupuje k různým věcem a ne jen co se sociální politiky týká.
Mám Lovosice ráda, znám zde spoustu výborných lidí a mám zde plno
přátel, kteří mi dali ve volbách svůj hlas. Proto si myslím, že moje úloha je
jasná. Nechtěla bych své voliče zklamat a budu se nadále snažit hájit
správné názory občanů zde žijících a nejvíce se budu snažit věnovat svou
pozornost sociálním otázkám, které jsou mi nejbližší. Další mou nedílnou součástí je zájem o lidové tradice a rukodělnou tvorbu, proto se
snažím již 15 let pořádat v rámci neziskové organizace Šance Lovosice
tradiční vánoční a velikonoční výstavy. V neposlední řadě mě naplňují má
čtyři krásná vnoučátka, jsem šťastnou babičkou.

Tomáš Rotbauer

Ženatý, manželka Renata, 3 děti

Narozen 29. 4. 1979 ve Vimperku

Studium: Vyučen jako prodavač potravinářského zboží. Maturitní zkoušku složil na
SŠPP v Děčíně, obor ekonomika vnitřního
ochodu

Svobodný a doposud bezdětný

Dvouletou vojenskou službu jsem vykonával v Litoměřicích a tam poté
nastoupil do prodejny potravin. Od roku 1991 do roku 2013 jsem pracoval jako OSVČ. Poslední zaměstnání bylo pro město Lovosice na projektu
„Systémová podpora meziobecní spolupráce“. Mám zkušenosti s prací
zastupitele města, kterou vykonávám deset let.
Mezi mé zájmy patří rodina, sport (hlavně cyklistika) a poznávání Českého středohoří. Mám vztah ke zdejší krajině a k městu Lovosice. Snažím se
pracovat na propojení Lovosic a Litoměřic cyklostezkou a dále na vybudování jednosměrné cyklistické trasy v lese (tzv. singltreky).
Pravidelně se účastním různých sportovních akcí a jednorázových cyklistických závodů nebo známého seriálu o Krále Středohoří. Společně s
otcem organizuji výběh na vrchol Lovoše, což je poslední závod Krále
Středohoří. Nejsem členem žádné politické strany.

Studium: Kuchař - číšník s maturitou
Má kariéra se od základní vojenské služby točí
jen kolem bezpečnostních složek - Městská policie Litoměřice, vojenská policie a v současné
době Městská policie Třebenice, kde letos působím již 10 let. Na podnět občanů a také svého
svědomí jsem minulý rok kandidoval v místních volbách. V příštím roce
bych rád kandidoval i ve volbách krajských. Práce kolem politiky mě naplňuje, rád pomáhám v boji proti lži a korupci. Více bych také chtěl přispět
v oblasti bezpečnostní politiky, která je základem slušné společnosti, a do
budoucna zlepšit vztahy mezi státní policií a městskou policií ve městě.
Také bych byl rád, kdyby se uvolnilo více finančních prostředků na zlepšení bezpečnosti ve městě v podobě kamerového systému a zrušení hracích automatů. Chtěl bych více zapojit občany do lokální politiky, ať více
kontrolují práci úředníků, zastupitelů a radních města. Pokud mám říci
své motto, které mě provází, tak je to: Ať nikdy myšlenka není v rozporu s
činem, aneb ctí je věrnost.

Odbor regionálního rozvoje a správy města (ORRASM) informuje:
Srpen 2015:
Kromě běžné agendy a vyřizování požadavků občanů, projektantů a správců sítí a dalších denních pravidelných činností byl dokončen a převzat výtah
na dopravu potravin v centrální školní jídelně, proběhlo několik kontrolních obhlídek a kontrolní den nad postupem prací na krytém městském bazénu a rovněž i u I. etapy opravy dvou stran fasády na 1. ZŠ. Dokončena byla oprava WC a výmalba v MŠ Sady pionýrů, započato bylo s opravami a
výstavbou chodníků a veřejného osvětlení v ulici Ústecká. Pokračovaly práce na přeložkách vody, kanalizace a plynu na Holoubkově v režii správců sítí
(SVS a RWE), pracovníci technických služeb například zajišťovali přípravu a průběh kulturních akcí na Osmičce. V současné době probíhají práce na
opravách výtluků na místních komunikacích.
Září 2015:
V měsíci září budou pokračovat práce na fasádě 1. ZŠ, v Ústecké ulici i krytém bazénu. Na místních komunikacích bude obnoveno vodorovné dopravní značení a zahájena výměna rozvodů plynovodů v ulicích Vodní a Wolkerova v režii RWE.
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru
VEĪEJNÁ NABÍDKA
Město Lovosice nabízí k prodeji tyto nevyužívané dopravní prostředky: Traktor Zetor 6911, rok výroby 1978, za minimální prodejní cenu 90 024 Kč a
vlek typ AGROSTROJ PzS-40 na 4t, výrobce Agrostroj Prostějov, rok výroby 1969, za minimální prodejní cenu 9 559 Kč. Minimální prodejní cena vzešla
ze zpracovaných znaleckých posudků. Bližší informace k nabízeným vozidlům vám poskytne Roman Haluška, tel. 416 536 575, 603 891 636.
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Rozhovor

Īeditelka CŠJ Dreieckerová: Vaříme podle nových zdravých norem

Začal nový školní rok 2015/2016. Poslední
článek o Centrální školní jídelně (CŠJ) Lovosice vyšel v měsíčníku Lovosický dnešek
v září 2011. To ještě byla ředitelkou Blanka
Koutková. Ta odešla v roce 2012 do důchodu
a od 1. října byla jmenována novou ředitelkou CŠJ Martina Tichá. Ta vykonávala funkci
do 31. ledna 2015. Dne 26. ledna 2015 byla
do funkce jmenována Jana Dreieckerová. Za
ty čtyři roky se v CŠJ událo mnoho změn, a
proto jsme novou ředitelku oslovili, aby se
k novinkám vyjádřila.

Můžete čtenářům prozradit něco o sobě a
jak jste se dostala na místo ředitelky CŠJ
LovosiceŤ
Bydlím v Olešku, ale pocházím ze Lhotky nad
Labem. Vystudovala jsem střední ekonomickou
školu, v průběhu zaměstnání jsem absolvovala
tříletý učební obor a vlastním tedy i výuční list
kuchař – číšník. Od roku 1997 jsem pracovala ve
školní jídelně pro ZŠ a MŠ v Bohušovicích nad
Ohří. Poté jsem odešla do soukromého sektoru,
následoval návrat ke stravování. Pracovala jsem
jako vedoucí stravovacího provozu v Podřipské
nemocnici v Roudnici nad Labem, zkušenost
jsem dále získala jako provozní pracovník stravovacího provozu a výživy ve Vazební věznici
v Hradci Králové. Moje poslední zaměstnání
před místem ředitelky CŠJ – vedoucí stravovacího provozu v PNsP Roudnice nad Labem. Na
pozici ředitelky CŠJ jsem se hlásila opakovaně,
prošla jsem třemi výběrovými řízeními
v průběhu několika let. Nic se neděje náhodou,
podle mě to tak mělo být, mezitím jsem získala
nové zkušenosti životní i pracovní.
Jste sice v zásadě školní jídelna, ale víme, že
se zde stravují i další lovosičtí občané. Kdo
ještě - mimo žáků a zaměstnanců lovosických škol - používá vaše službyŤ
Vaříme pro klienty sociálních služeb, kdy naše
obědy přijdou až do domácnosti lidem, kteří si
pro ně ze zdravotních důvodů nemohou dojít.
Dále vaříme pro strávníky, kteří si dojdou k nám
na oběd, jedná se o zaměstnance firem, úřadů,
důchodce, maminky na mateřské dovolené.
Další skupinou jsou odběratelé bezobjednávkového systému, kdy se rozhodnete najíst se v CŠJ
bez předchozí objednávky. Nevýhodou pro tyto
strávníky je, že některé jídlo již nemusí být volně
v prodeji. Našimi novými odběrateli od září
2015 budou děti z MŠ Lukavec.
Kolik jídel připravujete denně a kolik porcí
celkemŤ
Dosud jsme vařili tři druhy jídel. První jídlo
klasické, většinou masité, bylo určeno většinovým strávníkům, druhé, jak já říkám „polomaso“,
bylo víc drůbeže, směsí, ryb. Třetí jídlo pak bylo
nastaveno jako většinově nemasové. To je ale
minulost. Přihlásili jsme se do projektu Zdravá
školní jídelna, kdy nám odborníci pomáhají, aby
se naše děti a vůbec všichni strávníci stravovali
zdravě. V současnosti skladbu jídelníčku předěláváme dle doporučení vedoucí již zmíněného
projektu. Získat certifikát je pro celý kolektiv CŠJ
výzvou. Základní kritéria jsou:
- pitný režim s omezením jednoduchých cukrů
- plánování jídelníčku dle nutričního doporučení
ke spotřebnímu koši
- správné a bezchybné vedení spotřebního koše
- omezení používání dochucovadel a instantních dehydrovaných směsí
- nepoužívání polotovarů vysokého stupně
konvenience
- veřejně dostupný jídelníček
- vím, co jím – zařazování receptur s limitovaným množstvím soli
- výzdoba jídelny
- komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy
- čtvero ročních období – zařazování sezónních
potravin

Září 2015

Īeditelka Jana Dreieckerová zve veřejnost na Den otevřených dveří v Centrální školní jídelně
Lovosice, který se uskuteční v sobotu 19. září od 9 do 12 hodin.
Foto: Radim Tuček
Od projektu očekáváme nové znalosti, receptury, kontakty, nové dovednosti a zkušenosti.
Celý tým se průběžně vzdělává. Celkem vaříme
1300 porcí jídel denně. V současnosti máme
ještě volnou stravovací kapacitu.
Kolik se vaří druhů jídel – pro I., II., III. stupeň a pro cizí dospěléŤ Vaří se také nějaká
dietaŤ
Každý strávník z I. – III. stupně si může vybrat
ze všech 3 druhů jídel. Jsme povinni plnit spotřební koš (vybrané skupiny surovin na strávníka
a den) a věřte, že sestavit jídelníček tak, aby si
každý strávník mohl vybrat libovolné jídlo a my
splnili povinnosti dané vyhláškou, je nelehké.
Vaříme dlouhodobě dietu se sníženým obsahem lepku (dříve BLP).
Od února 2015 vyšla novelizace vyhlášky o
školním stravování, kde se řeší vaření diet.
V souladu s touto změnou máme nutričního
terapeuta, který nám naši činnost zastřešuje.
Snažíme se, aby jedno jídlo bylo přirozeně
bezlepkové, nebo se dalo kombinovat s jinou
přílohou. V CŠJ je také možné objednat a
v pátek vyzvednout houskové a bramborové
knedlíky.
Kolik má CŠJ zaměstnancůŤ
Pracuje tu 20 kmenových zaměstnanců, plus
dohody. Jsme závislí na počtu strávníků. Nebudou-li strávníci, nebudeme ani my a obráceně.
Čím více strávníků, tím lepší výsledek.
Jak jsou odstupňovány ceny pro strávníky od
1. září 2015Ť
Ceny pro strávníky jsou odstupňovány dle
věku. Ceny za potraviny jsme v posledním období nenavyšovali, ani navyšovat nebudeme.
Pohybují se od 18 korun pro šestileté děti až po
66 korun pro bezobjednávkové obědy. Podrobný ceník najdete na našich stránkách jidelna.net.
Jak jídla na jídelníček vybíráte, po jaké době
se opakujíŤ
Jídla vybíráme dle výživového doporučení, kdy
máme dané, kolikrát se má opakovat druh masa, počet luštěninových jídel, ryb, příloh atd.
Důležitá je pro nás oblíbenost jídel. Každá kuchařka je máma a každá z nás si přeje, aby děti

byly spokojené, najedené, na jídlo se těšily.
Největší odměnou je pro nás spokojený strávník
a vyjedený talíř. Osnovu jídelníčku máme na
osm týdnů, ale stále ho měníme, kdy jsou zařazována jídla ze stejné kategorie v jiné úpravě.
Např. jednou jsou to fazole po mexicku, další
cyklus fazole na kyselo. Zařazujeme i jídla nová
a několikrát je opakujeme, neboť dítě sní jídlo
až 12x, než ho přijme za své. Samozřejmostí je
zařazování sezonních jídel.
Kolik přispívá na stravování město Lovosice
a Ústecký krajŤ
Město přispívá na provoz zařízení, Ústecký kraj
na platy. Rodiče dětí hradí z ceny oběda pouze
náklady na potraviny. To je pro rodiče velké
plus, za cca 20 Kč má jejich dítě celý oběd, polévku, hlavní jídlo, doplněk, nápoj.
Vařili jste pro nějakou mimořádnou akci
(děti z Coswigu, sportovce aj.)Ť
Ano, vaříme i na mimořádné akce pro neziskové, příspěvkové organizace, zřizovatele. Jsme
schopni zajistit celodenní stravování. Každý
měsíc máme nějakou akci navíc. Všechny tyto
činnosti, které nejsou v hlavní činnosti – stravování dětí, žáků, studentů, spadají do hospodářské činnosti.
Jaké byly provedeny v posledních letech
opravyŤ
V minulých letech byla provedena výměna
vstupních dveří včetně oken v šatně, výměna
výtahu, v letošním roce jsme měnili další výtah,
vyměnili oplechování oken, opravili hromosvod.
Malujeme a opravujeme průběžně.
Bylo zakoupeno nějaké moderní zařízeníŤ
V minulých letech se zakoupil nový kotel, do
dalšího období plánujeme nákup konvektomatu
do výdejny. Jídelna už něco pamatuje a stále je
co vylepšovat.
Chcete vyslovit nějaké přání do budoucnaŤ
Přeji si, ať strávníkům u nás chutná, jsou spokojeni s naším zdravým jídlem a máme plnou
kapacitu jídelny. Přeji si, ať každá moje kuchařinka dělá svou práci s láskou, protože ta je
nejlepším kořením našeho jídla.
(hz)
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Seriál

Seriál Lovosického dneška „Jak fungují“ pokračuje:
ASK představuje svá venkovní sportoviště
Nezanedbatelnou
součástí
sportovního areálu v Lovosicích
jsou venkovní sportoviště. Patří
mezi ně areál jachetního klubu,
šest tenisových kurtů se zázemím, volejbalový stadionek a
venkovní víceúčelové hřiště v
prostoru mezi halou Chemik a
krytým plaveckým bazénem.
Nejrozsáhlejším je pak atletický
areál, jehož součástí jsou i dvě
travnatá fotbalová hřiště.
Využití jednotlivých objektů je
dáno specifičností sportů, pro
která jsou určena. Jachtařský klub
byl po povodni rekonstruován a dá
se říci, že si „žije svým životem“.
Jachting jistě v lovosických podmínkách nebude žádným masovým sportem už jen proto, že vlastní sportovní vybavení a účast na
soutěžích je nákladnou záležitostí.
Sportovní život se postupně obnovuje v areálu tenisových kurtů,
kde se jednak rozšiřuje mládežnická základna a zároveň se zlepšují
podmínky pro využití veřejností
formou pronájmů jednotlivých
kurtů. V letošním roce zde proběhlo několik sportovních soustředění
jak pro místní mládež, tak tradičně
pro sportovce z Prahy a okolí, což
přináší finanční přínos i ostatním
zařízením (ubytovna, hala, pronájmy).
Volejbalový stadion využívá družstvo žen, příležitostně pak školy či
organizace při firemních akcích.
Venkovní víceúčelové hřiště je
volně přístupné pro příchozí. Hraje
se zde fotbálek, házená, lze postavit i kůly a hrát tenis, volejbal, případně nohejbal. V dopoledních

Volejbalové hřiště využívá družstvo žen nebo školy. Foto: Radim Tuček
hodinách jsou častými návštěvníky
lovosické školky. V odpoledních
hodinách se zde pohybuje mládež,
bohužel se zde sdružuje nejen za
účelem sportovní činnosti a často
je zde porušován provozní řád
(kouření, pití alkoholu apod.), což
většinou řeší zaměstnanci ASK ve
spolupráci s městskou policií.
Atletický areál, mimochodem
jediný kompletně funkční včetně
technických disciplín v okrese,
slouží nejen sportovnímu klubu
atletiky, ale zejména lovosickým
školám všech stupňů. V dopoledních hodinách je zde realizována
výuka tělesné výchovy, odpoledne
pak tréninky atletického klubu,
případně „suchá“ fyzická příprava
ostatních sportů před začátkem

KS Lovoš nabízí seniorům počítačové kurzy

Kulturní středisko Lovoš nabízí od září kurz počítačové gramotnosti pro
seniory zaměřený na základy PC a práci s internetem. Kurz je zdarma.
Přihlášky je možno zaslat na e-mail kslovos@atlas.cz, nebo telefonicky
416 532 140. Harmonogram výuky bude stanoven dle počtu přihlášených
seniorů.
(tuc)

MHD se v prvním pololetí svezlo 27 565 lidí
Služby lovosické městské hromadné dopravy využilo v prvním pololetí
roku 2015 celkem 27 565 cestujících. Lovosický dnešek o tom informoval
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jiří Bouček. Nejvíce
využívanou zastávkou byla ta na autobusovém nádraží (5445 cestujících),
u Besedy (3211) a zastávka Závod 1 u Lovochemie (3207). Naopak nejméně lidé nastupovali v ulicích Purkyňova (100), Svatopluka Čecha (96) a na
druhé zastávce v ulici Purkyňova (1).
(tuc)

Novinky na Václavské pouti v Lovosicích

Jako každý rok se v Lovosicích 28. září (pondělí) uskuteční Václavská
pouť, tradiční městská slavnost se spoustou stánků, pouťových atrakcí a
s řadou hudebních hostů, kteří vystoupí hned na několika scénách.
K vidění bude historická scéna a také bude zpřístupněna věž staré secesní
radnice. Letos se však návštěvníci mohou těšit také na celou řadu novinek. V lesoparku Osmička se uskuteční výstava automobilových veteránů
a traktorů. K vidění bude až 50 historických vozidel, strojů a motorů. Pro
děti je připravena zábavní zóna od firmy EKO-KOM a.s., která pro ty nejmenší připraví řadu naučných soutěží a hned několik nafukovacích atrakcí. V centru pro cestovní ruch a partnerství (stará radnice) se uskuteční
výstava fotografií lovosického fotoklubu a fotografů z Coswigu, která
bude navíc doplněna o hudební vystoupení.
Novinkou je také promozóna, která bude k vidění na Osmičce. Lovosické
firmy a zároveň významní partneři Václavské pouti zde budou prezentovat svoji činnost a výrobky.
Vojtěch Krejčí, MěÚ Lovosice
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soutěží. Běžecký ovál využívá i
veřejnost pro zlepšení své fyzické
kondice.
Uživatelem přilehlých travnatých
fotbalových hřišť je pak především
fotbalový klub, zejména hlavního
hřiště u tribuny. Zadní hřiště je
využíváno jednak jako tréninkové a
příležitostně při akcích a soutěžích
atletiky také jako zázemí pro vrhačské disciplíny. Údržba travnatých fotbalových hřišť samozřejmě
není jednoduchou ani lacinou
záležitostí. Je to nekonečný koloběh, dosévaní, zavlažování, sekání, provzdušňování, hnojení atd.,
přičemž zatěžování trávníku je
velmi omezené.
V tomto areálu se také koná většina akcí pro děti a mládež, okresní

kola soutěží škol například Pohár
rozhlasu, atletické olympiády, soutěž Corny, každoroční veteraniáda
ADAT a další sportovní akce.
Areál
je
svým
umístěním
(částečně v lesoparku) velmi oblíben sportovními kolektivy na letní
sportovní soustředění, zejména
pro dětské a mládežnické skupiny.
Bohužel toto umístění má svou
nevýhodu při častých povodních,
kdy vznikají problémy související s
odstraňováním jejích následků.
Po velké povodni v roce 2002 zde
byly ve spolupráci s MŠMT realizovány umělé povrchy jak u dráhy,
tak technických sektorů (dříve
povrch škvára) a sice z materiálu
Porplast. Bohužel tyto plochy jsou
zatápěny i při „menších“ povodních a následné odstraňování naplavenin a bahna má za následek
poškozování povrchu.
V tomto případě bude potřeba v
dohledné době zrealizovat retoping zmíněných ploch. V praxi to
znamená nástřik nové vrchní vrstvy
a následné nalajnování. ASK měla
již podanou žádost o dotaci, ale
bohužel nám nebylo vyhověno. Po
vyhlášení podmínek pro rok 2016
budeme žádat MŠMT o finanční
dotaci znovu. Snahou Asociace
sportovních klubů jako provozovatele je udržet všechna tato sportoviště v takovém stavu, aby mohla
sloužit jak sportovcům, tak veřejnosti, která o sportování projeví
zájem.
Dana Berková a Výkonný výbor ASK

V příštím vydání najdete poslední díl
seriálu ASK, který se bude týkat zimního
stadionu

Město Lovosice nabízí starostům
malých obcí pomoc při správě obce
V rámci projektu Podpora
meziobecní spolupráce probíhaly v srpnu ve staré radnici v
Lovosicích debaty se starosty
obcí na Lovosicku. Realizátorem projektu je Svaz měst a
obcí ČR a město Lovosice se
do tohoto projektu zapojilo
jako partner spolu s dalšími
186 obcemi s rozšířenou působností.
„Obecným cílem projektu je
vytvořit podmínky pro rozvoj
dobrovolné spolupráce obcí, a
to především v oblastech jejich
samostatné působnosti. V rámci
projektu již vznikl strategický
dokument pro oblast školství,
odpadového hospodářství a
sociálních služeb, který je dostupný na webových stránkách
města. Nyní je připravován akční plán,“ říká Blanka Zdvořáková, koordinátorka projektu.
Během realizace projektu projevili starostové zájem o systematičtější podporu a poradenství v tzv. úřednickém servisu.

Během debat nabídlo město
Lovosice starostům zřízení pozice koordinátora, který bude
fungovat jako prostředník mezi
obcemi a jednotlivými odbory
úřadu, bude pro obce shromažďovat vzory dokumentů a vytvoří zásobník problémů, které
jsou u malých obcí často podobné, a nabídne jejich řešení.
„Na tuto službu by si obce
přispívaly paušálním příspěvkem, město Lovosice by poskytlo bezplatně kancelářské prostory,“ uvádí tajemník městského úřadu František Budský.
Jestli je o službu dostatečný
zájem a jakým způsobem se
bude dále postupovat, to bude
mimo jiné předmětem jednání
na setkání starostů, které proběhne 14. září od 14 hodin v
budově staré radnice v Lovosicích.
(tuc)
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a
státního rozpočtu ČR.
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Školáci

Základní škola Antonína Baráka oslavuje 55. výročí

V letošním roce oslavuje ZŠ
Antonína Baráka v Lovosicích 55.
výročí svého vzniku. Toto číslo je
v lidském životě již požehnaný
věk. V životě základní školy je to
nespočet žáků, dětských příběhů, ocenění a mnoho úspěchů.
Slavnostní otevření naší školy se
konalo v září 1960. Prvním ředitelem byl jmenován Antonín Barák,

který byl nejen zkušeným učitelem,
ale i významným výtvarníkem.
Žáci, kteří prošli naší školou, jsou
dnes nejen po celé republice, ale i
v zahraničí. Mnozí na svou školu
rádi vzpomínají a přijdou se podívat a pochlubit, čeho již v životě
dosáhli.
Celé období existence školy se
však nedá zcela popsat. Škola

prošla od svého vzniku mnoha
změnami, jako jsou modernizace
výuky a tříd, zkvalitňování vyučovacích hodin, nové pomůcky, ICT
technologie, profesionální přístup,
spolupráce s partnerskými školami
atd. Neustále se prestiž školy zvyšuje.
Pokud máte zájem o aktuální
dění ve škole, můžete si prohléd-

Jedna z učeben na Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích v roce 1960 (vlevo) a dnes.

Úspěch Lovosičana v mezinárodní matematice
Parádním výkonem se prezentoval žák lovosického gymnázia Tomáš Jurášek z osmileté primy, který se zúčastnil nedávného finále mezinárodní
matematické soutěže Adama
Riese v Německu.
Finále se uskutečnilo
za hřebenem Krušných
hor v saském městě
Annaberg-Buchholz
a
uvedený mladý gymnazista zde dokázal obstát
v konkurenci čtyř desítek podobně nadaných
vrstevníků,
finalistů
soutěže. Ti se přitom každoročně
etablují z českých gymnázií Ústeckého kraje a některých příhraničních německých škol v Sasku,
Durynsku a Bavorsku.
„Tomáš ve finále nakonec obsadil
konečné druhé místo, když mu na
zlato a celkové vítězství chyběl
pouze jediný bod. Jedná se o
velmi pěkný výsledek, který se
nepodaří každý rok," uvedla k
tomu Pavla Linková z lovosického

gymnázia, která má tuto aktivitu
jako koordinátorka v gesci.
A Tomášovi se dostalo i poděkování od vedení školy, když obdržel
čestný diplom za vzornou reprezentaci a drobnou finanční odměnu. Jeho výkon zasluhuje bezesporu uznání,
v neposlední řadě jde i
o velmi dobrou reklamu pro samotné gymnázium.
Uvedená mezinárodní
matematická soutěž je
organizována Společností Adama Riese a je
tříkolová. První kolo probíhá na
jednotlivých školách a nejlepší
účastnící se kvalifikují do oblastního kola (právo účasti ve finálovém
kole získává deset nejlepších
účastníků oblastního kola). Soutěž
je pojmenována po Adamu Riesovi (1492 - 1559), který se za svého
života výrazně zasloužil o rozvoj
výuky matematiky a její aplikaci
do mnoha oblastí reálného života.
Gymnázium Lovosice

Děti z Amicusu prožily pestrý červenec
V červenci připravila Farní
charita Lovosice pro děti pestrý
program volnočasových aktivit
v rámci prvního příměstského
tábora, který jsme měli možnost
realizovat díky finanční podpoře
města Lovosice.
Program celého měsíce byl
opravdu nabitý. Nechyběly v něm
pěší výlety, výpravy za poznáním a
také za historií. Několikrát jsme se
s dětmi vydali na "výšlapy" - zdolali jsme Milešovku, Lovoš, prošli
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jsme naučnou stezku Oparenským
údolím. Navštívili jsme ZOO park
v Chomutově a ZOO v Ústí nad
Labem, kde děti mohly zhlédnout
zvířátka, která se jinde nevidí,
osvěžily si vědomosti a vydováděly se na dětských hřištích, která
jsou součástí obou parků.
V programu našeho tábora nesměly chybět Vodní svět a Muzeum čertů v Úštěku, zámek
v Ploskovicích či výjezd lanovkou
na Větruši, kde si děti otestovaly

nout naše internetové stránky
www.zsabaraka.cz. Osobně si můžete školu prohlédnout 1. října
2015 od 8 do 16 hodin. O den
později se koná od 14 hodin setkání bývalých a současných učitelů a
pracovníků školy. Součástí tohoto
setkání bude také kulturní program s posezením v tělocvičně
školy. Mgr. Daniela Deusová, ředitelka

Foto: archiv školy

SmartUp podpořil prvních 31 projektů,
s dalšími můžete uspět i vy
Program SmartUp Nadace O2,
který podporuje realizaci originálních nápadů mladých lidí ve
věku 15 – 26 let, vybral prvních
31 projektů. Těm dohromady
rozdá 429 380 korun. Ze 103
přihlášek byly vybrány projekty
z celé republiky, nejčastěji zaměřené na dění v obci, vzdělávání a sociální oblast.
Z Ústeckého kraje se umístily
projekty Kitchen Story z Krupky,
který získá grant ve výši 8 600 Kč,
a Ústecká argubitka z Ústí nad
Labem, který dosáhl na podporu
14 190 Kč. Zatímco organizátoři
z Krupky chtějí upozornit na školní
stravování, Ústecká argubitka chce
ve studentech podpořit kritické
myšlení a schopnost práce s informacemi.
„Je neuvěřitelné, jaké nápady v
mladých lidech dřímají. Někteří
nemají na jejich realizaci peníze,
jiní odvahu nebo zkušenosti. Se
vším jim umíme pomoci, protože
kromě finanční podpory nabízíme
i mentorské a vzdělávací kurzy pro
všechny, jejichž projekt se rozhodneme podpořit,“ vysvětluje Jitka
Heřmanová, ředitelka Nadace O2,
která za programem SmartUp

stojí.
Autory vybraných projektů nyní
čeká dvoudenní vzdělávací kurz,
kde si osvojí základy projektového
řízení, týmové spolupráce i komunikace směrem k veřejnosti. Pod
vedením lektorů Prázdninové
školy Lipnice prověří své dosavadní dovednosti a naučí se, jak pracovat se svými slabými i silnými
stránkami. Od října pak začnou se
samotnou realizací svých nápadů,
kterou by měli stihnout do konce
prosince.

svou orientaci v bludišti a nasmály
se v zrcadlovém sále. Ve velkých
vedrech jsme jezdili na koupaliště
do Litoměřic. Když nám počasí
nepřálo a nemohli jsme vyrazit do
přírody, uspořádali jsme filmový
maraton či soutěžní den v centru
Amicus. Závěrečný den a večer byl
v duchu zálesáctví, přespali jsme

ve stanech v areálu lovosické Sauny, kde jsme hráli řadu her a bojovek, užili jsme si táborák a opékání
buřtíků.
Věříme, že i v příštím roce budeme mít možnost ve spolupráci
s městem Lovosice uspořádat
příměstský tábor Farní charity
Lovosice.
Věra Lendelová

Druhá vlna startuje
Další zájemci, kteří chtějí svým
nápadem přispět k rozvoji svého
okolí, se mohou ve dvou až pětičlenných týmech hlásit do druhé
vlny SmartUp do 30. září. Jejich
přihláška nejprve projde formálním schválením, následně o ní
bude rozhodovat tříčlenná odborná komise. Projekty budou zveřejněny i na Facebooku, kde o nich
může hlasovat veřejnost. Nápad,
který sesbírá nejvíce lajků, dostane
tzv. Divokou kartu a získá grant
bez ohledu na rozhodnutí komise.
Více o projektu najdete na stránkách o2smartup.cz.
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Známé i neznámé osobnosti Ústeckého kraje

Osobnost/Akce

Před 30 lety zemřel sbormistr PhDr. Slavoj Princl
Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává už řadu
let Kalendárium regionálních
výročí Ústeckého kraje. Pro rok
2015 byl mezi osobnosti Ústeckého kraje zařazen i sbormistr
Slavoj Princl, který vedl dlouhá
léta Pěvecké sdružení lovosických učitelek.
Narodil se 8. června 1922 a zemřel v Ústí nad Labem 19. srpna
1985. Jubilant byl činný v Lovosicích, Litoměřicích, Třebenicích, Ústí
nad Labem a Děčíně. Pro naše
město měl sbormistr Princl opravdu velký význam.
V listopadu 1958 zahájilo v Lovosicích na podnět Okresního
školského odboru v Litoměřicích
činnost Pěvecké sdružení lovosických učitelek (PSLU), v němž zpívalo asi 60 členek z řad učitelek i
ostatních žen z různých pracovišť;
sbor už 18. března 1959 vyhrál
okresní kolo Soutěže tvořivosti
mládeže a na krajské pěvecké
soutěži v dubnu 1959 získal opět 1.
místo a postup do celostátní soutěže v Brně, kde obsadil 3. příčku.
Tyto úspěchy byly převážně zásluhou sbormistra Slavoje Princla.
Princl se osvědčil už v prvních
poválečných letech jako klavírista a
pomocný sbormistr ve smíšeném
pěveckém sboru Förster. Po jeho
rozpadu založil na Osmileté střední
škole v Lovosicích dětský pionýrský
pěvecký sbor. Princl vyučoval v 50.

Vystoupení PSLU na vzpomínkovém koncertu na počest Bedřicha Smetany.
V popředí dirigent Slavoj Princl, u klavíru učitel Tlučhoř.
Reprofoto: hv

letech také na lovosické hudební
škole a byl členem Pěveckého
sdružení pražských učitelů. Přes
vysoké pracovní vytížení dokázal
vystudovat na pražské AMU pedagogickou fakultu, získat doktorát a
řídit PSLU. Předsedkyní sboru a
současně kronikářkou byla tehdy
zvolena Marie Selnerová. Soubor
přijímal do svých řad nejen učitelky, ale i každou ženu s hudebním
sluchem a pěkným tvárným hlasem.

Senioři si v DPS tradičně zasportovali

Po tříměsíčním intenzivním nácviku se konalo první veřejné vystoupení ke Dni učitelů 27. března
1959. Zpěvačky vystoupily v jednotném oblečení, které si pořídily
na vlastní náklady. Tak kvalitní
ženské pěvecké těleso dosud Lovosice nezažily. Brzy věhlas sboru
překročil hranice města, byl vysílán
v ústeckém rozhlase a PSLU zajíždělo vystupovat i do zahraničí. Do
Löbau v bývalé NDR, ale i do
Eichstättu v NSR (v r. 1966). Princl

P.S. Neví někdo o pamětní knize
sboru? Určitě je v ní i portrét Slavoje Princla.

Skauti se rozloučili s prázdninami na lanech
V sobotu 29. srpna se v lesoparku Osmička konala oblíbená akce „Rozloučení s prázdninami", kterou pro veřejnost
připravili lovosičtí a litoměřičtí
skauti.
Po roční přestávce byly letos pro
příchozí připraveny nízké lanové
překážky, ale také překážky vysoko
nad zemí na stromech. Lanových
překážek bylo uchystáno celkem
10, osm nízkých a dvě vysoké pro
ty nejodvážnější. Pro projití překážek dostávaly děti menší odměny.
„Dětem se „lanaření“ velmi zamlouvalo a plánujeme „Rozloučení

Ve čtvrtek 30. července proběhly v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích již šesté Sportovní hry. Akci zajistily pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v
Lovosicích. Za vedení města přišel sportovce podpořit místostarosta Vladimír Šuma.
Sportovního klání se zúčastnili
obyvatelé DPS a senioři docházející
do Klubu důchodců z Lovosic.

řídil PSLU celých 17 let až do roku
1976, kdy onemocněl. Činnost
sboru byla ukončena až v roce
1987, vystřídali se v něm ještě tři
sbormistři – Mirek Laube, J. B.
Chválovský a Milan Koršo.
Slavoj Princl vyučoval do r. 1959
hudební výchovu na 2. ZŠ Lovosice
(dnes gymnázium). Od školního
roku 1959/60 přešel na Střední
pedagogickou školu v Litoměřicích
- ta tehdy přecházela ze vzdělávání
učitelů tzv. národních škol na obor
vzdělávání učitelek mateřských
škol. Zde založil v roce 1959 pěvecký sbor Máj. V letech 1970 1974 byl spolusbormistrem Slavoje
Princla František Gause. V době,
kdy učil na SPgŠ, občas spojoval
PSLU se sborem Máj pro společné
koncerty.
V roce 1975 odešel Slavoj Princl z
SPgŠ Litoměřice do Děčína, kde na
LŠU založil Děčínský dětský sbor a
úspěšně s ním pracoval až do své
smrti. Jeho úprava skladbiček pro
děti pod názvem Hopsa, hejsa
(obsazení: sbor, 10 písní pro mateřské školy, dětské hudební nástroje ad lib.) je stále populární. Na
hudebním festivalu v Krásné Lípě
je udělována mimo jiné Cena Slavoje Princla za nejlepší interpretaci
písně.
(hz)

s prázdninami na lanech“ uskutečnit i příští rok,“ informoval skaut
Sesmál, občanským jménem Vojta
Hák, vůdce skautského oddílu
Šipka Lovosice.
Poděkování patří i sponzorům
akce společnosti Hennlich a Ústecké komunitní nadaci. „Šikovné,
odvážné a chytré děti rádi přivítáme v našich oddílech Světlušky a
Vlčata (6-9 let) nebo v oddíle Šipka
Lovosice (10-14 let). Naučíte se
mnoho zajímavého a prožijete
hodně dobrodružství na výpravách
v přírodě,“ zvou skauti.
(hz)

Soutěžilo se celkem ve čtyřech
disciplínách. Konkrétně se jednalo
o kuželky, kroket, házení míčků na
cíl a přenášení „rybiček“ na háčku.
Sportování přálo počasí, takže
nálada byla mezi účastníky velmi
dobrá. Po obědě bylo připraveno
občerstvení ve formě zákusku, kávy
a zmrzliny. Nejvíce se ovšem všichni těšili na vyhlášení výsledků a
předání cen všem účastníkům.
Bc. Monika Šnajdrová

Příští číslo Lovosického dneška vyjde v pátek 9. října

8

Září 2015

Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
Kontrola dodržování rychlosti
V měsíci červenci jsme při
kontrolách dodržování nejvyšší
povolené rychlosti řešili celkem
115 přestupků.
Konzumace alkoholu
na veřejnosti
Dne 16. 7. jsme zjistili v ulici Kostelní konzumaci alkoholu na veřejnosti. Porušení vyhlášky města
bylo vyřešeno udělením blokové
pokuty.

Krádež v marketu Billa
Dne 22. 7. v 18.30 hodin byla
řešena krádež zboží v marketu
Billa. Protože podezřelým byla
osoba nezletilá, byl písemný materiál předán příslušnému orgánu.
Narušení občanského soužití
Dne 20. 7. v 19.40 hodin jsme
řešili v ulici Nádražní verbální napadení mezi občany.
Podezření z řízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu
Dne 19. 7. v 1.30 hodin kontrolovala hlídka na silnici I/30 řidiče
vozidla Fiat. Dechovou zkouškou

Rozdělení dotací pro sociální oblast

Rada města Lovosice schválila
rozdělení grantů ve výši 600 000
korun, schválených v rozpočtu
města Lovosice na rok 2015 do
dotačního programu „Podpora
sociálních a souvisejících služeb
a programů v roce 2015". Žádosti podalo celkem 13 organizací na 23 služeb nebo programů.
Nejvyšší částka 102 000 Kč připadla Farní charitě Lovosice (terénní
programy – 20 000, Amicus 29 000,
sociálně aktivizační služba pro
rodiny 24 000 a azylový dům 29
000). 91 000 Kč získala lovosická
pobočka pražské organizace Naděje (noclehárna 45 000 Kč, Nízkoprahové denní centrum 46 000 Kč).
Přes 60 000 Kč obdržely dále Hospic sv. Štěpána Litoměřice (66 000
Kč - péče pro občany Lovosic),
Šance Lovosice o. s. (celkem 64 000
Kč - pro denní stacionář pro mentálně postižené 27 000 Kč, pro

pečovatelskou službu 24 000 a pro
sociální rehabilitaci 13 000), Oblastní spolek ČČK Litoměřice
(celkem 64 000 Kč – 38 000 pro
terénní program Kontaktního centra Litoměřice v Lovosicích a 26
000 pro pilotní program Všeobecné primární prevence) a Mozaika
o. s. Lovosice celkem 61 000 korun.
Menší částky obdržely ještě organizace MO Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. Lovosice (25 000
Kč), Úsměv pro zdraví, z. s. Lovosice (27 000 Kč), KDP Sluníčko Lovosice (31 000), Hezké domy, provozovna Lovosice (37 000 Kč),
Diecézní
charita
Litoměřice
(poradna pro osoby v zadluženosti
– 23 000), Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením v ČR,
z.s. Lovosice (5 000 Kč – příspěvek
na pořádání sportovních her ZP
mládeže) a Domov důchodců Milešov 4 000 Kč na Milešovskou pouť
(výročí zřízení organizace).
(hz)

bylo naměřeno 1,35 ‰ alkoholu.
Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky byla přivolána hlídka Policie ČR z obvodního
oddělení Lovosice, která si případ
převzala k dalšímu opatření.
Rušení nočního klidu
Dne 20. 7. v 3.25 hodin jsme v
ulici Nádražní zjistili rušení nočního klidu hlasitou hudební produkcí
z jednoho z bytů.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Dne 25. 7. 2015 v čase 8 hodin

bylo řešeno v ulici Žižkova ukládání odpadu mimo vyhrazená místa.
V tentýž den v 10.55 hodin jsme
řešili stejný problém v ulici Sv.
Čecha. Šetřením se podařilo zjistit
osoby podezřelé z tohoto jednání.
Zraněný muž – přivolání RZS
Dne 24. 7. v 23.40 hodin ležel u
podchodu u restaurace Beseda
muž zraněný na hlavě po pádu ze
schodů. Byla přivolána rychlá zdravotnická služba (RZS), která muže
transportovala do nemocnice v
Litoměřicích.
Bc. Jaroslav Janovský,
ředitel Městské policie Lovosice

Dotace z programu „Sport a volný čas“
V dubnu 2015 vyhlásilo město
Lovosice opět dotační program
„Sport a volný čas“. Program se
řídí „Zásadami pro poskytování
účelových finančních prostředků
z rozpočtu města Lovosice.“
Dotace byly určeny na projekty
podporující aktivní činnost především mládeže. Rada města Lovosice schválila na základě návrhu
finančního odboru rozdělení finančních příspěvků mezi 18 žadatelů o granty; žádali o příspěvky na
celkem 20 projektů. 5 žadatelů
obdrželo již příspěvky z rozpočtu
města – grant pro ASK na VPS.
Uspokojeno bylo 12 žadatelů s 15
projekty. Granty byly směrovány
převážně na rozvoj a činnost sportovních a zájmových organizací
pracujících s mládeží nebo na
uspořádání sportovních soutěží,
táborových aktivit či uskutečnění
sportovních soustředění.
Nejvyšší částky dostanou TOM
3311 Vejři a Junák středisko Lovosice – shodně po 32 000 Kč na
výpravy a táboření dětí a mládeže

a Sport Union – sportovní karate
(30 tisíc Kč na sportovní a turistické aktivity). Částky přes 20 tisíc
obdržely Klub českých turistů
(organizace turistických akcí –
25 000 Kč), taneční kroužek DMC
Revolution (20 tisíc Kč - příprava
dětí na soutěže) a Vojtěch Krejčí
(20 tisíc na projekt Den lovosických
autorů).
Farní charta získala 18 tisíc na
příměstský tábor a 15 tisíc na projekt Sportem ke zdraví, Martin
Vanča 15 tisíc na opravu skateparku a Jaroslav Smělý, atlet - veterán,
na Lovosické házení a další závody
10 tisíc Kč; stejnou částku obdržela
i MS Českého rybářského svazu.
Ostatní žadatelé dostali částky pod
10 tisíc korun - Klub železničních
cestovatelů doprava 5 tisíc Kč,
Farní charita 5 tisíc na Romský
festival, ZO ČSOP Lovoš Lovosice –
3 000 Kč na nákup materiálu a
údržbu a MOZAIKA z.s. 9 tisíc
(volnočasové aktivity pro rodiny
s dětmi). Celkem bylo rozděleno
249 tisíc Kč.
(hz)

Novinky ve zdravotnictví a sociální péči v Lovosicích v posledních 5 letech (2. část)

Nově působící sociální služby na
území města Lovosice - Všichni
jmenovaní poskytovatelé zahájili
provozování těchto služeb v průběhu roku 2013, čímž významným
způsobem rozšířili nabídku sociálních služeb pro občany. Jsou to:

situaci převážně spojené se ztrátou
bydlení. Centrum nabízí uspokojení
základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává
služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi, který provozuje Farní
charita Lovosice. Klientkám poskytuje službu sociální prevence.
Služba je určena pro ženy a matky
s nezaopatřenými dětmi, případně
těhotné ženy, které se ocitly v
krizové situaci spojené se ztrátou
bydlení. Zařízení je zaměřeno na
poskytnutí potřebné systematické
a cílené pomoci ženám a matkám s
dětmi v krizi, ohroženým domácím
násilím nebo ztrátou bydlení.

Denní stacionář v ulici Karla
Maličkého provozovaný občanským sdružením Šance. Denní
stacionář pro osoby s mentálním
postižením nad 18 let otevřelo o.s.
Šance ve spolupráci s městem
Lovosice. Posláním stacionáře je
poskytování sociálních služeb za
účelem naplnění očekávání a vůle
klientů v souladu s jejich schopnostmi, možnostmi a zdravotním
stavem.

Naděje, středisko Lovosice Nízkoprahové denní centrum a
noclehárna, které provozuje
Naděje Litoměřice. Tato nová
služba vznikla jako odpověď na
potřeby vyplývající z 2. komunitního plánu péče města Lovosice.
Nízkoprahové denní centrum a
noclehárna jsou ambulantní sociální služby, jejichž posláním je pomáhat lidem v nepříznivé sociální

Září 2015

Pobytové zařízení odlehčovacích
služeb Hezké domy. Společnost
Hezké domy s. r. o. je provozovatelem pobytového zařízení se sídlem
v nově otevřených prostorách
rezidence Orbis. Hlavním cílem a
posláním odlehčovacích služeb je
dočasně zastoupit pečujícího člena
rodiny v péči o seniora, osobu se
zdravotním postižením či osobu po
ukončené hospitalizaci ve chvíli,
kdy se o svého blízkého nemůže

plně postarat nebo potřebuje čas
pro vlastní regeneraci sil. Zařízení
poskytuje odlehčovací služby formou krátkodobých pobytů osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí.

Na několika místech v Lovosicích
byly v roce 2013 zřízeny nové bezbariérové vstupy. Město se tak
snaží usnadnit život seniorům a
lidem se zdravotním handicapem.
Bezbariérové přístupy jsou dnes
samozřejmostí u všech nově stavěných objektů. Po 26 letech se konečně dočkali výtahu návštěvníci
Kulturního střediska Lovoš, kde se
pravidelně pořádá řada společenských a kulturních akcí a výroční
schůze Svazu tělesně postižených.
Výtah v KS byl zprovozněn
v červenci 2013 a náklady činily cca
půl milionu korun. V roce 2013
byla dokončena oprava Lékařského
domu ve Školní ulici. A i zde byl
zprovozněn výtah.
V horním patře staré secesní
radnice pak byl zrekonstruován
historický sál a přilehlé prostory,

kde vzniklo Centrum setkávání a
cestovního ruchu. Součástí opravy
byl i výtah do prvního patra.
Spolek Úsměv pro zdraví organizuje dvakrát do roka tzv. Dny zdraví, kde přednáší odborníci o zdravém životním stylu. Občané si
mohou dát změřit tlak krve, cholesterol a glykémii. Spolek pořádá
také rehabilitační cvičení, nácvik
nordic walking a pochody pro
zdraví. Novinek je hodně, snad se
podařilo alespoň ty hlavní aktuality
v Lovosicích zachytit.
(hz)
Vývoj zdravotnictví v Lovosicích
od roku 1989 do roku 2009 je
zachycen v níže uvedených článcích:
Ty si může zájemce přečíst na
http://web.meulovo.cz/dnesek/.
Jak se měnilo zdravotnictví
v Lovosicích, část I. Vznik polikliniky
Lovosice,
Lovodnešek
č.9/2009.
Jak se měnilo zdravotnictví
v Lovosicích, část II. Organizace
spadající pod polikliniku, dokončení privatizace aj. LD 10/2009.
Jak se měnilo zdravotnictví v
Lovosicích, část III. Lékárny,
pohotovost, komunitní plánování. LD 12/2009
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Terénní program Litoměřicka Manželé Drostovi si řekli
získal prostory v Lovosicích po padesáti letech znovu ANO

Oblastní spolek ČČK Litoměřice,
který zřizuje Terénní program
Litoměřicka, získal díky městu
Lovosice prostor pro poradenskou a výměnnou činnost v oblasti drogové problematiky. Ten
se nachází ve 2. patře Lékařského
domu ve Školní ulici.

Do Lovosic vyjíždějí pracovníci
terénního programu každé úterý a
dodržují zde pravidelné časové
rozmezí od 9.30 do 15.00 hodin,
přičemž v poradenské a výměnné
místnosti jsou k zastižení od 12.00
do 14.30 hodin. Poradit se sem
může přijít kdokoliv, ať už drogově
závislí nebo třeba rodiče dětí, u
nichž mají podezření ze zneužívání
drog.
„V Lovosicích jsme se zaměřili
především na klienty užívající THC,
jejichž skupina není tak uzavřena a
je zde s nimi větší prostor k práci, či
na pomoc při řešení různých pro-

blémů a poradenství. Tyto uživatele
potkáváme při pochůzkách městem
a vyhledávají nás i v bezpečném
prostoru – v poradenské a výměnné místnosti, kde si s námi mohou v
klidu a bez obav pohovořit,“ sdělil
Jiří Heřmánek, koordinátor terénního programu.
Za období leden-červen roku
2015 bylo v Lovosicích zaznamenáno 118 kontaktů – 55 kontaktů s
celkem 14 klienty, 2 kontakty s
rodiči, 41 kontaktů z depistáže a 20
kontaktů s odbornou veřejností. V
Kontaktním centru v Litoměřicích je
díky osvětě při terénní práci nyní již
12,4 % uživatelů z Lovosicka.
„V čase mimo stanoviště se zabýváme vyhledáváním použitého
injekčního materiálu na vytipovaných místech, kontaktováním v
rámci depistáže či vyhledáváním
nových kontaktů. Taktéž se v tomto
čase navštěvují školy, odborná
veřejnost a jiné instituce. Letáky,
které informují o naší činnosti a
poskytovaných službách, zanecháváme na místech nálezů, na vytipovaných místech a na stanovišti. Aby
se o nás dozvěděla i široká veřejnost, rozvěšujeme tyto letáky i na
místech veřejně přístupných a v
centru města,“ dodal Heřmánek.
V Lovosicích již bylo vyměněno 16
použitých stříkaček za 16 čistých i s
příslušenstvím, což je takzvaný
Harm reduction materiál – na snížení škod spojených s užíváním. Dále
zde bylo předáno 56 balení filtrů
Rolls s informačním letákem a kontakty na terénní pracovníky uživatelům THC. Rozdáno a rozvěšeno
bylo 1173 letáků na veřejných místech, školách a institucích. V Lovosicích je v současné době plánována
ve spolupráci s městskou policií
primárně preventivní akce pro děti
a mládež.
(Text a foto: tuc)

V pátek 26. června se konala
na městském úřadu zlatá svatba
manželů Rudolfa a Mileny
Drostových, kteří si své „ano“
řekli 3. července 1965 právě zde
v Lovosicích.
Vzali se po krátké známosti a z

manželství se jim narodily dvě
děti, které díky nim prožily spokojené dětství, naplněné výlety a
houbařením.
Nyní se radují i ze tří dospělých
vnoučat a také ze zahrádky, na
které tráví společné chvíle.

Rozloučení s prázdninami proběhlo 1. září na náměstí

S motivem rozloučení s prázdninami a přivítáním nového školního roku byla spojena akce Dětská farma pod záštitou lovosického
hnutí ANO, která se konala 1. září na novém náměstí. Slunné dopoledne bylo naplněné netradičními aktivitami, jako jsou pečení
chleba, dojení krávy, mletí mouky či laserové střelby na plechovky. Ceny za splnění farmářských disciplín přišli dětem předat starosta města Milan Dian a místostarosta Vladimír Šuma. Poslední den s tropickou teplotou se školákům líbil a s chutí se zapojo vali
do všech připravených aktivit.
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Akce

Valdštejnské slavnosti mají za sebou 6. ročník

Ve dnech 22. a 23. 8. se uskutečnil již 6. ročník akce Valdštejnské slavnosti aneb bitva o Lovosickou tvrz. Slavnosti byly koncipovány jako rozloučení s
prázdninami pro děti. Jejich součástí byly hry pro děti, řemeslné i prodejní stánky či šermířské skupiny. Nechyběli dělostřelci, kejklíř a mnoho dalších.
Hlavní bitvy se zúčastnilo celkem 40 vystupujících. Počasí akci přálo a přilákalo mnoho diváků. Akci podpořil Ústecký kraj a město Lovosice. (Foto: hv)

Superpohár zůstal doma, získali ho Lovci. Na akci bylo 300 dětí

V Lovosicích proběhl druhý
ročník mládežnického turnaje
Házenkářský festival.
Na něm se představilo 24 týmů
ve třech kategoriích: minižáci,
mladší žáci, starší žáci. Poprvé byl
také vyhlašován tzv. Superpohár
pro nejlepší tým napříč kategorie-

mi. Celkem 84 utkání se odehrálo
ve dvou dnech ve dvou halách a
zúčastnilo se ho 300 dětí.
Turnaj probíhal za ideálního slunečného počasí. Na všechny účastníky kromě házenkářských zápasů
čekala spousta zábavy kolem: doprovodné soutěže, skákací hrad,

Z činnosti lovosických rybářů
Místní skupina Českého rybářského svazu Lovosice má přes
650 členů. Naši rybáři jsou pilní,
ryby nejen loví, ale také vysazují
a dobře se o ně starají.
Například 12. května došlo k
vysazení štiky obecné o velikosti 35 cm do revíru Labe 8. K vysazení
došlo v plavebním kanále v Karaši
po obou stranách břehů. Z důvodu
vysokých teplot bylo další vysazování odloženo na vhodnější dobu.
Už na jaře byl vysazen také pstruh.
O víkendu 6. - 7. června proběhly
oblíbené tradiční závody Lovosický
úhoř. Letos se zúčastnilo 33 závodníků z 11 různých místních organizací. Celkem se vylovilo 82 ks bodovaných ryb, mezi nejlepší úlovky
patřili sumec 114 a 79 cm, kapr 90
cm, candát 62 cm a úhoř 79 cm. I
přes nižší účast závodníků se po-
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dařilo nachytat víc ryb než v minulých letech. Počasí se pro závod
také vydařilo. Vítězem závodu se
stal Michal Korecký z MO Louny,
který zároveň vyhrál cenu za největšího úhoře.
„Přes prázdniny jsme se více zaměřili na kontrolu rybářů a dodržování rybářského řádu. Provádíme
kontroly jak přes den, tak i v nočních hodinách. Některé kontroly se
plánují i s asistencí Policie ČR nebo
říční policie; při nich se zaměřujeme na pytláctví a nepořádek kolem
vody,“ informuje předseda místní
organizace Lovosice Jakub Matoušek.
„Dále se zaměřujeme na úklid
kolem vody. Hlavním cílem byl
úklid Havraního ostrova, při kterém
se sešlo 11 dobrovolníků, a nebyl
pro ně problém za dopoledne

opékání buřtů, zmrzlina a na závěr
sobotního programu krásný ohňostroj, který potěšil nejen účastníky,
ale i obyvatele Lovosic.
Hlavními partnery turnaje byly
město
Lovosice,
společnosti
Glanzstoff, Tesco a BEC, jejichž
zástupci předávali ceny v rámci

slavnostního vyhlášení turnaje.
Velké poděkování patří všem rozhodčím a dobrovolníkům, kteří se
na turnaji podíleli.
Všichni společně se již dnes těšíme na 3. ročník, který proběhne na
konci prázdnin roku 2016.

naplnit celý kontejner. V průběhu
roku pak dochází k průběžnému
čištění břehů,“ dodal.
Předseda Matoušek se také zamyslel nad životem vodních živočichů v letošních extrémních vedrech. Rekordní teploty, které nás v
posledních dnes zastihly, potrápily
nejen nás, ale především ryby a
ostatní vodní živočichy. Největší
problém nastal ve stojatých vodách, kde došlo k přehřívání vody,
rozrůstání řas a sinic a následnému
úbytku kyslíku ve vodě, což může
mít fatální následky.
Pokud to bylo možné, zvyšoval se
průtok a z našich chovných revírů
docházelo
k
odstranění
řas
(především v rybníku Oparno), kde
je vysazen pstruh, který je náročnější na kyslík. O něco lepší byla
situace na Labi v Lovosicích. Jelikož
je zde voda bez zátok a proudnější
než v jiných úsecích, nebyl zde
zaznamenán žádný úhyn. Horší

situace nastala v horním úseku nad
jezem v Českých Kopistech, kde
došlo k úhynu vodních měkkýšů a
jejich maso ve značném stadiu
rozkladu se stalo neodolatelné pro
sumce, kteří za to zaplatili životem.
Uhynulé ryby byly v řádu desítek
kusů.
Po vysokých teplotách nám hrozí
období dešťů (psáno 18. srpna).
Bohužel, kvůli splavnosti toků a
následné regulaci řek, kdy se z nich
lidově řečeno staly „dálnice“, nemá
řeka žádné meandry (zákruty řeky),
aby se v případě potřeby měla
voda kam rozlít. Pak stačí pár dní
dešťů a pohroma je na světě. Voda
se rozlévá z koryta řek a začíná
zaplavovat pobřežní oblasti. Ryby
se stahují do klidnějších partií břehů a při opadnutí vody málokdy
najdou cesty zpět.
„Snad to letos nebude tak zlé,“
doufají v dobré konce pro ryby
všichni lovosičtí rybáři.
(hz)

Lucie Kantůrková
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Sport

Nejmladší házenkáři mají za sebou povedenou sezonu

Sportovní výchova mládeže má
v klubu HKM Lovosice dlouholetou tradici. Ve více než padesátileté historii klubu bylo v Lovosicích vychováno mnoho reprezentantů a extraligových hráčů
(dokonce i hráček).
I v letošních minižácích se objevilo několik výjimečných talentů.
Navíc velká většina členů letošního
lovosického minižákovského družstva je obdařena sportovním talentem a zájmem o sport. Při výchově
mládeže velmi dobře funguje spolupráce mezi klubem a DDM Elko
Lovosice. Díky těmto faktům se
podařilo velmi úspěšně reprezentovat HKM a Elko Lovosice v mistrovských soutěžích i v mnoha
turnajích mimo oficiální soutěže
v sezoně 2014 – 2015.
Sezona začala povedeným soustředěním v srpnu 2014, na které
navázal turnaj v házené 4+1
v rámci festivalu v házené v Lovosicích. Na této akci skončila dvě
lovosická družstva na druhém a
třetím místě za celkem Jičína.
Oficiální mistrovská soutěž
organizovaná Ústeckým svazem
házené se hrála v házené 4+1 ve
dvou kategoriích – nejmladší tzv.
přípravky a starší miniházená.
V obou kategoriích měly Lovosice
po dvou družstvech. V této soutěži
jde hlavně o to, aby si děti zahrály,
a ani výsledky utkání se nehodnotí.
Samozřejmě že děti výsledky sledují a snaží se vyhrát. To se větši-

Snímek z turnaje Mega Mini Liberec. Horní řada zleva: trenér Ondřej Havlovec, vedoucí družstva Karel Hron, Václav Toman, Pavel Vojíř, Tomáš
Král, Tomáš Křížek, Antonín Bartošík, Tomáš Pokorný, Štěpán Jakub, Matyáš Ágler, trenér Jan Šváb. Dolní řada zleva: Ondřej Zábranský, Pavel
Drašnar, Martin Hromada, Martin Křížek, Lukáš Dojčinovič, Tadeáš Pokorný, Adam Ágler.
Foto: archiv házenkářů
nou Lovosickým dařilo a v turnajích patřili k nejlepším.
Kromě házené 4+1 hráli ti pokročilí soutěž v házené 6+1 tzv.
Podkrušnohorskou ligu minižáků.
Tato soutěž s desetiletou tradicí se
hraje formou turnajů a je řízena
přímo trenéry pěti zúčastněných

Žáci uspěli v projektu Basket do škol

V posledních letech vyvstal
problém, který zasáhl nejen
basketbal, ale též další sporty a
s nimi i celý civilizovaný svět narůstající obezita u dětí a jejich
nechuť sportovat.
Česká basketbalová federace se
společně s Asociací školních sportovních klubů ČR rozhodly s tímto
negativním jevem bojovat, proto
vznikl společný projekt „Basket do
škol“, jenž si klade za cíl formou
vybrané pohybové aktivity, která
je přiměřená dané věkové kategorii, nabídnout dětem pozitivní
program využití volného času,
oslovit co nejširší počet školních
dětí a přitáhnout je k basketbalu a
k sportu jako takovému. Projekt je
určen pro děti prvního stupně a je
rozdělen na dvě kategorie, I. kategorie je pro děti z 1.-3. třídy, II.
kategorie pak pro 4.-5. třídu. Většinou se soutěží zúčastňuje průměrně 35 až 40 škol z celé ČR.
Ve školním roce 2014 – 15 byly
do tohoto projektu přihlášeny
všechny tři lovosické základní
školy. Pod vedením trenérky basketbalového klubu Věry Lahovské
v hodinách tělesné výchovy děti
soutěžily jednak ve cvičeních zaměřených na práci s basketbalovým míčem, jednak v pohybové
obratnosti.
Na závěr každého
druhého měsíce se děti snažily o
co nejlepší výsledky v různých

pohybových soutěžích, které byly
poté vyhodnoceny, a výsledky
zaslány na basketbalový svaz. Děti,
které se v každé soutěži umístily
do 60. místa v celkovém pořadí,
dostávaly velice pěkné ceny.
Výsledky 5. kola: V první kategorii tentokráte soutěžilo 20 základních škol, z nichž nejlepších
výsledků dosáhly děti z opavské
ZŠ Šrámkova, druhé místo obsadila lovosická ZŠ Všehrdova, na
třetím místě skončila ZŠ Na Pražské z Pelhřimova. V druhé kategorii bylo ve hře 16 základních škol, z
nichž nejlepších výsledků dosáhly
děti z lovosických ZŠ (1. místo ZŠ
Všehrdova a 2. místo ZŠ Sady
pionýrů), třetí pak skončila ZŠ
Trávníky ze Vsetína.
Pětka nejlepších jednotlivců:
Lukáš Dojčinovič, Tomáš Vobořil,
Jan Petrus, Sára Udatná a Adéla
Dlouhá, všichni z Lovosic. Celkovým vítězem 4. ročníku soutěží
škol za rok 2014 – 2015 se stala
v součtu obou kategorií ZŠ Všehrdova. Ani zbývající dvě lovosické
školy se nenechaly zahanbit
(v kategorii 1.-3. třída skončily na
6. místě ZŠ Sady pionýrů, na 7.
místě ZŠ A. Baráka, v kategorii 4.5. třída skončila ZŠ Sady pionýrů
na 3. místě, ZŠ A. Baráka na 7.
místě).
Více najdete na basketdoskol.cz.

družstev. V letošním ročníku skončily Lovosice druhé za celkem Dukly Praha a před celky Loun, Mostu
a Žatce.
Za úspěch lze považovat i účast
na velkém mezinárodním turnaji
Prag Open o Velikonocích v Praze.
Na tomto turnaji se Lovosičtí umís-

tili na 5. – 8. místě. První čtyři celky
byly z Maďarska, Německa a Srbska, byla to družstva složená
z členů házenkářských akademií,
které v Česku zatím nemáme.
Letošní sezona měla tři vrcholné
akce. Po Podkrušnohorské lize to
byl mezinárodní turnaj v německém Aue. Zde Lovosičtí poprvé v
patnáctileté historii turnaje vyhráli
v kategorii minižáků. První místo
z dvanácti celků vybojovali bez
jediné porážky a ve většině zápasů
zvítězili zcela přesvědčivě. Ve finálovém zápase např. o 15 branek.
Vrcholem celé sezony byl turnaj
Mega Mini Liberec na konci června. Zde Lovosičtí obhajovali po
celý turnaj loňské vítězství a prohráli pouze v posledním finálovém
zápase s Jičínem. Porážka ve finále
mrzela, na omluvu však lze uvést,
že při rozcvičování před zápasem
se zranil tvůrce lovosické hry a
nejlepší hráč Tadeáš Pokorný.
Družstvo ho nedokázalo nahradit.
Celkově lze hodnotit sezonu jako
velmi úspěšnou, vždyť kromě uvedených akcí jsme se zúčastnili ještě
turnajů v Jičíně (3. místo) či Mikulášského v Lovosicích (1. místo).
Faktem je, že na všech akcích sezony (kromě Prag Open) získali Lovosičtí medailová umístění a patří
mezi tři nejlepší družstva v ČR. Na
uvedených úspěších se podílelo 30
dětí z ročníků 2004 a 2005 a 15
dětí z ročníků 2006 a 2007.
Jan Šváb, trenér

Plavci byli na soustředění znovu v Úštěku

Plavecký klub Lovosice uspořádal letos již potřetí pro své svěřence letní soustředění s názvem
Pohyb - příroda - radost.
V areálu kempu Chmelař jsme
strávili nezapomenutelných 7 dní
plných sportu, zábavy, pohody a
radosti. Pro 22 závodních plavců
jsme připravili bohatý program,
naplněný zejména fyzickým a vytrvalostním pohybem, celotýdenní
hrou v týmech, noční hrou a výlety
do okolí včetně bazénu v České
Lípě, kde jsme si zvládli zaplavat i
štafety do bodovací soutěže, která

nás provázela po celou dobu pobytu. Po deštivém začátku, kdy
jsme měli k dispozici zastřešený
prostor pro posilovací aktivity a
vědomostní soutěže, se objevilo
sluníčko, které nás doprovázelo do
konce pobytu. Míčové hry a polední klid na pláži byl úžasným zážitkem pro všechny zúčastněné. Cílem byla týmová spolupráce mezi
všemi zúčastněnými, což se podařilo. Fotogalerii a další informace o
klubu najdete na stránkách
pklo.wz.cz.
Zbyšek Lažanský,
hlavní trenér soustředění

Ing. Jiří Puchar, basketbalový oddíl
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Město Lovosice

Přehled kulturních a sportovních akcí
10. září - 10. říjen

Kulturní středisko Lovoš
Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon 416 532 140
Web: http://kslovos.lovosice.com

Pátek 11. 9. v 17 hodin: Taneční zábava s překvapením. Sál KS Lovoš,
vstupné 65 Kč. K tanci a poslechu hraje Alois Weiss. Pořádá sdružení
Úsměv pro zdraví.
Úterý 22. 9. v 15 hodin: Swingová kavárna. Sál KS Lovoš, vstup volný.
Reprodukovaná hudba k poslechu.

Městská knihovna

Osvoboditelů 48/55, Lovosice, telefon 416 571 283
Web: http://knihovna.lovosice.com/

Středa 16. 9. od 14 hodin: Ubrousková technika a krakelování
– výtvarná dílna
Úterý 22. 9. v 17 hodin: České středohoří – krajina hradů, přednáška
s videoprojekcí. Přednáší Jiří Svoboda - autor knihy Tajemství Českého
středohoří. Vstupné 30 Kč.
Středa 30. 9. v 17.30 hodin: Utajené životy slavných Češek - autorské
čtení Martiny Bittnerové. Vstupné 30 Kč.

Dům dětí a mládeže ELKO

Václavské náměstí 1, Lovosice, e-mail: elko@raz-dva.cz, telefon: 416 532 505
Web: www.ddm.lovosice.net

Pondělí 28. 9. v 10 hodin: Kolečkiáda na Osmičce

HK FCC Lovosice

Web: www.hazenalovosice.cz

Sobota 12. 9. 17:00 Hala Chemik
HK FCC Město Lovosice – Handball KP Brno
Sobota 26. 9. 17:00 Hala Chemik
HK FCC Město Lovosice – HBC Ronal Jičín
Sobota 10. 10. 17:00 Hala Chemik
HK FCC Město Lovosice – HC Zlín

ASK Lovosice - fotbalový oddíl

E-mail: info@asklovosice.cz Web: www.asklovosice.cz
Sobota 19. 9. v 10.15 hodin: ASK Lovosice - SK Vilémov
Sobota 3. 10. v 10.15 hodin: ASK Lovosice - SK Horní Měcholupy

Historická pouť v Milešově
Historická slavnost se koná v sobotu 12. září 2015 v Milešově
Program:
9.30 hodin - pohádka na nádvoří zámku v Milešově v podání teplického divadla Krabice
10.30 hodin - zahájení slavnosti na nádvoří zámku
10.40 hodin - hudební vystoupení dětského sboru Kytička z milešovské
MŠ a velemínské ZŠ
11.00 hodin - mše svatá v kapli milešovského zámku, hlavním
celebrantem je generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav
Přibyl
12.00 hodin - průvod obcí ke kostelu sv. Antonína Paduánského
12.00 hodin - otevření kostela, výstava o jeho historii a o životě Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic
12.30 hodin - položení pietních věnců v kostele
12.45 hodin - znovupožehnání zvonu ze sanktuskní věže kostela
13.30 hodin - zakončení slavnosti

Chcete, aby se vaše akce objevila na tomto listu?
Informace posílejte na e-mail

kulturalovosice@gmail.com
Inzerce

Pronajmu nebytový prostor v ulici Školní č. p. 8 (43 m2). Vhodné
pro kosmetiku nebo masáže. Telefon: 608 230 880

