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Vyberte název pro
nové náměstí
Město Lovosice chce pojmenovat nové náměstí nebo také
„zelené náměstí“, jak se někdy
uvádí, které vzniklo v roce 2014.
Oficiálně totiž nemá žádné jméno. Pomozte to změnit. Anketu
můžete vyplnit na webových
stránkách města www.meulovo.cz,
odkaz naleznete i na facebooku a
anketní lístky (jeden je součástí
tohoto vydání) budou k dispozici
ve foyer městského úřadu či na
infocentru.
„Tuto anketu jsme uspořádali
proto, aby došlo ke sjednocení
názvů. Občané, kteří bydlí v ulici
Osvoboditelů a v budově Orbis se
však nemusejí bát, že si budou
muset měnit občanské průkazy.
Oficiální název dostane pouze
centrální prostor, tedy nové náměstí,“ sdělil starosta města Lovosice Milan Dian.
Anketa bude probíhat po celý
měsíc květen.
(ik, tuc)
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Koupaliště zřejmě bude
otevřeno podle plánu

Ůvizovaný termín zprovoznění
lovosického koupaliště, tedy 15.
červen, je podle vedení města
reálný. Od poloviny dubna již
probíhají práce na rekonstrukci
úpravny vody a 27. dubna, kdy
byla zhotoviteli předána stavba,
začaly práce na opravách bazénů.

zkompletovat úpravnu vody a
opravit bazény. „Objekt občanské
vybavenosti bude v této sezoně
řešen stejně jako před povodní
2013, tedy pronájmem buněk. Je
potřeba si uvědomit, že naší prioritou je koupaliště zprovoznit, aby
se občané mohli v létě koupat.
Finální podobu bude mít v roce

Magnolie ozdobí
okolí vily

Magnolie se stanou ozdobou
Pfannschmidtovy vily. ůyly zvoleny zejména proto, že jim vyhovuje prostor, a jako solitéry tedy
krásně doplní pohled na vilu.
Magnolie, nebo také šácholan,
jsou nepřehlédnutelné především
teď na jaře díky svým nádherným
květům, které mohou kvést v barvách od bílé, přes odstíny růžové až
k temně fialové. Můžeme nalézt
také žluté kultivary. Mají rozložitou
a pravidelnou korunu. Pro výsadbu
byly zvoleny magnolie s růžovo bílo
fialovými květy. Mají rády slunné až
polostinné stanoviště, které jim vila
může poskytnout.
Místo je dostatečně chráněné
před silným větrem, a v zimě stromy neomrznou. Magnolie budou
rozkvétat postupně.
(ik)

Práce na opravě koupaliště pokračují podle plánu. Foto: Radim Tuček
V minulých týdnech bylo na místo dodáno 35 kubíků zeminy na
srovnání povrchů okolo bazénů,
což kromě osazení travního porostu a ořezu dřevin provedli pracovníci technických služeb města.
Do termínu otevření zbývá tedy

2017,“ upozornil Vladimír Šuma,
místostarosta Lovosic.
Součástí druhé etapy rekonstrukce bude vybudování předúpravny
vody, aby bylo možné využívat
vodu z vrtu a tím snížit finanční
náklady. >>> Pokračování na straně 9
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
koncem měsíce března proběhlo další
zastupitelstvo města.
Tentokráte byly hlavním bodem dotační
tituly. Bylo odhlasováno přijetí několika
finančních darů, které
budou využity zejména na sport a
volnočasové aktivity (např. zbudování plánovaného workoutového
hřiště).
Propagací nejrůznějších sportovních a v návaznosti též kulturních
aktivit by se město Lovosice mělo
v budoucnu veřejně více prezentovat. Je totiž jen málo měst v našem
okolí poskytujících takto sportoviště a zázemí jako právě naše město.
Ke zviditelnění a propagaci se z
tohoto důvodu připravuje video o
cyklostezce, která tudy prochází. Je,
myslím, důležité, aby si návštěvníci,
turisté, ale i někteří spoluobčané
uvědomili, že Lovosice nejsou jen
městem chemie či poslední zastávkou budované dálnice, nýbrž těžištěm sportu, kultury, turistiky a
přírody.
Sám jsem se o tom přesvědčil
předminulou sobotu. Měl jsem
opět po čase možnost vidět naše
„Lovce“ v souboji se silným soupeřem z Plzně. Zápas pro nás sice
skončil porážkou, avšak obrovskou
podporou, kterou poskytovali fanoušci „Lovcům“ celý průběh zápasu, vytvářeli neopakovatelně silnou atmosféru. Dalším sportovním
počinem, tentokrát turistického
druhu, byl pochod okolím Lovoše
s našimi přáteli z Coswigu.
Závěrem chci všechny pozvat na
pietní akt ke konci II. světové války.
Význam těchto dní nechci šířeji
rozvíjet, snad jen poznámkouř „Kdo
nectí své dějiny a neuvědomuje si
jejich dosah, může být konfrontován budoucností s podobnými
událostmi.“
Milan Dian, starosta

Pomozte městu zlepšit webové stránky

Město Lovosice připravuje nové webové stránky. Budeme rádi, když nám zašlete návrhy na zlepšení. Co vám na
současných stránkách chybí, co byste chtěli změnit nebo co vám naopak vyhovuje.
Vaše návrhy zasílejte na e-mailovou adresu web@meulovo.cz.
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www.meulovo.cz

Přívoz Tramín již pluje po Labi

V pátek 22. dubna vyplul poprvé v této sezoně lovosický přívoz
Tramín. Na vodu byl přemístěn v
úterý 19. dubna (viz snímek).
Návštěvníky a turisty bude převážet až do září. Provozní hodiny
zůstaly stejné, tak jak jsou lidé již
zvyklí z minulých let. Přívoz jezdí
po celý týden včetně soboty a
neděle od 8 do 20 hodin v půlhodinových intervalech a v případě
potřeby stále.
(text + foto tuc)

Ceník jízdného:
Děti do 10 let - zdarma
Děti od 10 let do 15 let – 10 Kč
Senioři – 15 Kč
Dospělí – 20 Kč
Kolo – 5 Kč
ZTP - zdarma

Ekolog Studnička zdržuje revitalizaci Osmičky
Společenství ochránců životního prostředí zdržuje revitalizaci
Osmičky. Společenství se odvolalo v řízení o povolení pokácení a
vysazení nových dřevin v rámci
obnovy lesoparku Osmička.
Předseda Společnosti ochránců
životního prostředí Lubomír Studnička nesouhlasí s kácením stromů,
o kterých se řízení vede. Stromy
chce zachovat pro příští generace.
Součástí odvolání je i námitka pro

podjatost pracovníků odboru životního prostředí Městského úřadu
Lovosice. V současné chvíli musí
být nejprve rozhodnuto o podjatosti, následně bude o podaném
odvolání v dané věci rozhodovat
Krajský úřad Ústeckého kraje.
„Žádost o dotaci tak nyní zřejmě
podat nestihneme. Její součástí totiž musí být i pravomocné rozhodnutí o kácení,“ sdělil starosta města
Milan Dian.
(ik, tuc)
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Látky z olejny budou odstraněny
do 4 měsíců od zahájení prací

Dvanáctého dubna byla podepsána smlouva s vítězem veřejné
soutěže na odstranění rizikových
látek z areálu bývalé olejny (viz
foto). Jedná se o „Sdružení sanace olejny Lovosice“, tedy společnosti Purum s.r.o. (jako vedoucí
partner) a společnost ŮQUŮTEST
a.s. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5 firem.

padů (látek a chemikálií) v areálu
bývalé olejny v Lovosicích – 2016
by měla být dokončena do 4 měsíců od zahájení prací. Ukončení
akce se předpokládá ještě v roce
2016. Celkem bude z areálu odstraněno 668 tun odpadů a rizikových látek. Největší část tvoří oleje,
tuky a další deriváty mastných
kyselin, celkem 327 tun, které jsou

Dokumentace k výběrovému
řízení spolu s žádostí byla zaslána
poskytovateli dotace, kterým je
Státní fond životního prostředí
(SFŽP). Odstranění ekologické zátěže bude stát 1.801.000,- Kč bez
DPH. Dotaci ve výši 7Ř % z ceny
poskytne SFŽP a polovinu spoluúčasti města přislíbil zaplatit Krajský úřad Ústeckého kraje.
Sanace havarijního stavu – Zabezpečení a odstranění rizikových od-

umístěny v sudech nebo kontejnerech. 100 tun tvoří neidentifikovatelné odpady a Ř0 tun tuků a olejů
obsahují jímky.
Lovosický dnešek stále sleduje
dění kolem odstranění rizikových
látek v bývalé olejně. Pravidelně
vás budeme informovat o postupu
prací a nových skutečnostech.
Sledujte také web města nebo
facebook, kde budou informace
aktuálně dostupné.
(ik, foto tuc)

Podpora ze SFŽP bude poskytnuta prostřednictvím dotačního titulu: Národní program Životního prostředí; Prioritní osa: 3 – Odpady, staré zátěže, environmentální
rizika; Podoblast podpory 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží – sanace havarijních stavů; Akceptační číslo
žádosti: 07251542.

SMS informační službu využívá 313 lidí

Již téměř rok funguje SMS informační služba pro občany.
Formou SMS zpráv město Lovosice informuje občany o novinkách, kulturních akcích, rekonstrukcích, odstávkách vody
nebo tepla a podobně.

Lepší místo je stále k dispozici občanům

Občanům města slouží stále
webový portál Lepší místo, kam
je možné zasílat své žádosti.

Pokud se ve vašem okolí nachází
nějaký problém, se kterým by vám
mohl městský úřad pomoci, můžete situaci nafotit a zaslat na Lepší
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místo. Jedná se například o úklid
černé skládky, nefunkční veřejné
osvětlení, nepořádek na chodníku
a podobně. Odpovědný pracovník
pak prověří situaci, sjedná nápravu
a odpoví na žádost občana. Aplikaci Lepší místo si můžete stáhnout i
do vašeho mobilu.
Všechny potřebné informace najdete na městském webu, navštívit
můžete také přímo stránky Lepšího
místa.
(ik, tuc)

Hlavním důvodem, proč město
službu zřídilo, je včasné varování
občanů v případech hrozícího nebezpečí (záplavy, únik nebezpečných látek apod.) Naštěstí k žádné
takové události nedošlo a takovouto smsku město nemuselo rozesílat.
„Nejčastěji informujeme o úklidu
komunikací, přerušení dodávky

vody a kulturních akcích. Pravidelně rozesíláme zprávy o konání
zastupitelstva města a dalších veřejných setkáních,“ uvedl informatik městského úřadu Josef Šabata.
K odběru zpráv se přihlásilo 313
občanů města. Od začátku roku
2016 bylo odesláno již 3360 smsek.
V roce 2015 město rozeslalo celkově 7400 SMS zpráv.
SMS informační služba je pro
občany zcela zdarma, veškeré náklady na provoz linky hradí město.
Přihlášení k odběru novinek je
možné registrací na telefonní číslo
724 180 508 tak, že zašlete textovou zprávu ve tvaru REG LOVO z
mobilního telefonu, na který chcete
informační SMS zasílat. Pokud
budete chtít službu odhlásit, zašlete smsku ve tvaru ODHLASENI na
stejné telefonní číslo.
(ik)
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Dobrovolníci posbírali po Lovosicích 250 pytlů odpadu

Celorepubliková akce „Ukliďme
Česko“ proběhla také na katastru Lovosic, a to ve dvou dnech
(15. a 16. 4.). K akci se připojil i
městský úřad, jehož pracovníci
pomohli s organizací úklidových
akcí na katastru města. Pytle na
odpady a odvoz odpadů na

skládku zajistila společnost FCC
ůEC, s.r.o.
V pátek 15. 4. uklízelo cca 150
dětí ze Základní školy Antonína
Baráka v Novém Klapý, u haly Chemik, kolem Modly a na Holoubkově. V tentýž den se do úklidu zapojili i zaměstnanci radnice. První

Školáci na Den Země
uklízeli pod Lovošem

Dne 22. dubna se žáci prvních
ročníků Střední odborné školy
technické a zahradnické v Lovosicích pod vedením svých učitelů zapojili do úklidových prací
pod vrchem Lovoš.
Hlavní náplní úklidu bylo odklízení
zbytků pořezaných náletových
dřevin. Vzhledem k tomu, že místo
úklidu bylo v blízkosti frekventované turistické trasy na vrch Lovoš,
našla se i celá řada odpadků po
nepořádných turistech a práce měli
všichni žáci více než dost.
Počasí bylo příznivé a pracovní
nasazení všech žáků bylo příkladné.
Podařilo se tedy opět udělat něco
záslužného pro zlepšení prostředí,
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skupina vysbírala odpady kolem
cyklostezky od přívozu v Malých
Žernosekách až po lesopark Osmička, druhá pak sbírala odpadky v
průmyslové zóně v Novem Klapý. V
sobotu 16. 4. uklízeli dále rybáři
Havraní ostrov a dobrovolníci cestu k tzv. „teplickému nádraží“.

„Celkem se sebranými odpady
naplnilo asi 250 pytlů a posbíralo
úhrnem 2,5 tuny odpadů. Všem
účastníkům bych rád poděkoval a
příští rok doufám ve větší účast z
řad veřejnosti,“ sdělil Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního
prostředí na MěÚ Lovosice.
(tuc)

Kamery dohlížejí
na dvě nová místa

ve kterém všichni žijeme. Škola
zapůjčila na tento úklid vybavení v
podobě pracovního nářadí. Úklid
proběhl ve spolupráci s Městským

Kamerový systém Městské policie Lovosice dohlédne do dalších
dvou míst.
Kamerové body byly nově umístěny v ulici 28. října a Terezínská u
OKIMu. Přenos dat je zajištěn pomocí optického kabelu. Kamery
přenášejí barevný obraz, který je
nahráván a ukládán na serveru u
městské policie. K rozšíření kamerového systému mohlo dojít na
základě navýšení finančních prostředků v rozpočtu města na rok
2016. „Kamery slouží především
úřadem Lovosice a s firmou NORY- pro situační prevenci kriminality v
NO Truhlářství s.r.o., která věnovala Lovosicích,“ uvedl k rozšíření systému velitel městské policie Jaroslav
na akci pracovní rukavice.
(ik)
Mgr. Milan Zdvořák Janovský.
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Mezinárodní den Romů oslavili
také v lovosickém Ůmicusu

Mezinárodní den Romů již tradičně oslavili 8. dubna také v
Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Ůmicus v Lovosicích.

zazpívaly děti z místního souboru
Lačho Amicus, děti z obdobného
nízkoprahového zařízení v Roudnici nad Labem a také z Dětského

Na pozvání Farní charity Lovosice
dorazilo několik významných hostů. „Z krajského úřadu přijel zástupce výboru pro národnostní
menšiny Pavel Vodseďálek, nechyběla ředitelka Diecézní charity v
Litoměřicích Růžena Kavková se
svou kolegyní Edith Kroupovou či
lovosický farář Roman Depa,“ vyjmenovala vedoucí Amicusu Eva
Horáková.
V bohatém programu zatančily a

domova v Dlažkovicích. Po tanečních vystoupeních zahráli a zazpívali kluci z kapely Lendel Band,
kteří vyrostli v Amicusu a nyní
navštěvují konzervatoř.
„Dále jsme připravili i tradiční
ochutnávku typických romských
jídel - několik druhů halušek, holubky, marikle, plus další jídla, která
však již byla ovlivněna českou
kulturou,“ doplnila Eva Horáková.
(text + foto tuc)

Den zdraví tentokrát cílil na stres

Na čtvrtek 21. dubna připravil
spolek Úsměv=Zdraví v sále KS
Lovoš již tradiční Den zdraví.
Sál byl vyzdoben záplavou květů,
které rozzářily tváře účastníků i
obdarovaných přednášejících. Květiny dodal Jaroslav Žamberský. Na

akci se sešlo 85 lidí, a to i přes
krásné počasí, které lákalo na zahrádky. Zdraví je pro většinu lidí
naštěstí pořád podstatné.
Měření cukru a cholesterolu se
jako vždy ujaly Daniela Marhonsová a Ladislava Matějíčková z Kraj-
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ské hygienické stanice Litoměřice,
na měření krevního tlaku byla tři
pracoviště. Návštěvníci si vyzkoušeli pod vedením proškolených
edukátorek samovyšetření prsu na
fantomu, prohlédli léčivé kameny,
očistné svíce, masážní náčiní, over-

ball, SM systém a mnoho dalších
pomůcek k upevnění a zlepšení
zdraví.
„Téma jsme na přání z minulého
setkání zaměřili na stres, obavy a
tíživé stavy, které dokážou přivodit
nemoc,“ sdělila Libuše Žamberská,

Senioři z Lovosic a Coswigu
soupeřili na Osmičce

V pondělí 18. dubna se v Lovosicích uskutečnil historicky
první Sportovní den seniorů
partnerských měst Lovosice a
Coswig. Pořádalo ho Kulturní
středisko
Lovoš,
spolek
Úsměv=Zdraví, SenSen a město
Lovosice a Coswig.

Lovosice. Po občerstvení se všichni
přesunuli do lesoparku Osmička,
kde probíhalo sportovní klání.
Soutěže zahrnovaly 8 sportovních
disciplín, např. kroužky, hladovce,
běh s míčkem na lžíci, lano s míčem aj. Všichni soutěžící obdrželi
pěkné ceny. Počasí bylo vynikající,

Do Lovosic přijelo 40 coswigských
seniorů s doprovodem ze sociálního odboru města Coswig, aby si
změřili síly v netradičních sportovních disciplínách se svými lovosickými vrstevníky. Sociální odbor
Coswigu zastupovaly Anja Illgen a
Birgit Wirsik, přijela také členka
zastupitelstva Ludmila Birkle a
nechyběla ani mluvčí Ulrike Tranberg, kterou mnozí lovosičtí občané znají jako výbornou tlumočnici.
Ranní setkání se uskutečnilo v sále
staré radnice.
Německé návštěvníky přivítal
místostarosta Lovosic Vladimír
Šuma a popřál jim úspěchy a soutěžení v duchu fair play. Potlesk a
úsměvy na rtech vyloudil německým seniorům přáním, ať si při
sportu nepolámou nohy. Hosty
přivítala i předsedkyně Úsměvu
Líba Žamberská a sdělila, že se
akce koná pod záštitou města
Lovosice. Čechy zase uvítala paní
Uli a uvedla, že se do Lovosic moc
těšili. Zastupitelka Ludmila Birkle
předala za německou stranu dar dvě sportovní sady na badminton.
Němečtí hosté obdrželi hezká
keramická sluníčka vyrobená děvčaty ze spolku Úsměv a čokoládu

sluníčko svítilo a tráva voněla.
Nakonec všichni udělali kolo a
prováděli vzájemnou masáž zad.
Následoval oběd v Lovoši – vepřová pečeně s knedlíkem a zelím,
pivo a punčový dezert. Po obědě
se konala procházka kolem Labe,
někteří zašli do kostela sv. Václava
a do knihovny v Pfannschmidtově
vile. Od 16 hodin hrál v sále Lovoše
Dechový orchestr KS Lovoš pod
taktovkou Petra Fröhlicha se zpěváky. Návštěvníkům byly poté
předány pamětní listy. Uskutečnila
se také společná fotka, tzv. skupináč. Ještě následovala výborná
večeře – maďarský guláš, který
připravil Svaz Maďarů žijících v
českých zemích, pobočka Lovosice,
s předsedkyní Ivetou Pospíšilovou.
Tančilo a zpívalo se až do 1Ř hodin. Setkání českých a německých
seniorů se povedlo, spolupráce
vedení KS, města Lovosice, spolku
Úsměv=Zdraví a SenSen se vydařila k plné spokojenosti všech.
První Sportovní den seniorů skončil v 1Ř hodin odjezdem coswigských hostů. Reciproční akce by
měla proběhnout příští rok v
Coswigu. Obě skupiny už se na
setkání těší.
(hz, foto tuc)

předsedkyně spolku.
Tématu se ujala Hana Honzíková,
klinická psycholožka, dlouholetá
opora spolku. Na její přednášku
navázala Marcela Chadžíjská, spoluautorka knih o vlivu psychiky na
lidské zdraví a mnoha dalších. Bylo
zodpovězeno nespočetně dotazů,
na další se dostane na plánovaném
semináři.
I další přednášející, Jaroslav Ho-

rák, slíbil, že se zastaví na schůzkách Úsměvu a doplní další informace z Fin klubu. Věra Mikulová
pohovořila o síle bylinek a také
přinesla kořen kostivalu pro představu. Léčivé oleje a jejich využití
přednesla Viera Procházková. Příjemný a poučný den byl přínosem
pro všechny. Další Den zdraví se
bude konat pravděpodobně v
listopadu.
(hz, foto hv)

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 3. června
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Informace

O záměru výstavby nové budovy baptistů
se bude jednat ve staré radnici

V roce 2017 si budeme z ůoží
milosti připomínat již 70. výročí
vzniku našeho sboru ůratrské
jednoty baptistů.
Počátky tohoto obecenství byly
nejdříve spojeny s kostelem v ulici
Karla Maličkého, kde jsme byli v
pronájmu. Poté v padesátých letech jsme si zakoupili vlastní dům
v ulici U Tržiště 5. Tento sborový
dům nám byl komunistickým režimem v 70. letech vyvlastněn bez
náhrady a zbourán. Následně jsme
zakoupili objekt v Dlouhé ulici č.
84, který jsme od té doby několikrát rekonstruovali a přizpůsobovali církevnímu životu.
V současné době již tento objekt
nepostačuje potřebám a aktivitám
našeho sboru, a proto uvažujeme o
stavbě nového bezbariérového
sborového domu. Veškeré náklady
na tuto výstavbu plánujeme hradit
z vlastních zdrojů, protože BJB
odmítla vyrovnání státu s církvemi,
neboť je přesvědčená, že je to
proti principům Písma Svatého.
Náš sbor zastává postoj odluky
státu od církve, a proto nepřijímá a
ani nikdy nepřijímal žádné dotace
na svoji činnost od ministerstva.
V Lovosicích od roku 1947

Na území dnešní České republiky
se baptisté objevili přibližně v první
polovině 1Ř. století, kdy započala
služba nejdříve mezi Němci a později se rozšířila mezi Čechy žijícími
v Rakousko-Uhersku, Polsku a
Rusku v oblasti Volyně. První český

obyvatelé Lovosic a okolí, tak i
české rodiny, které se vrátily na
naše území z rumunského Banátu.
Pro další informace a případné
dotazy nás můžete navštívit v rámci
našich pravidelných bohoslužeb
každou neděli v Řř30 nebo ve čtvrtek v 18ř30 na adrese Dlouhá 84,
Lovosice. O plánované stavbě nové
sborové budovy se můžete dozvědět více informací na veřejné prezentaci v sále staré radnice, viz
plakát. Další informace najdete na
www.bjblovosice.cz.
Mgr. Václav Chumchal,
kazatel BJB Lovosice

sbor byl na našem území založen
v roce 1885.
V Lovosicích baptistický sbor
vznikl dva roky po druhé světové
válce na jaře roku 1Ř47. Tehdy se v
Lovosicích a blízkém okolí usadili
vojáci Svobodovy armády, kteří byli
rekrutováni z volyňských Čechů.
Následně se za nimi přistěhovaly
jejich rodiny z Ukrajiny. Volyňští
Češi pocházejí z exulantů, kteří
museli po bitvě na Bílé hoře
v důsledku rekatolizace odejít kvůli
zachování své víry společně s J. A.
Komenským a Českými bratry mimo svoji vlast. V současné době
navštěvují místní sbor, jak původní

Bratrská jednota baptistů je křesťanským společenstvím, které
historicky navazuje na dobu reformační církve, jejímiž představiteli ve světě byli např.ř Martin
Luther, Jan Kalvín či v Čechách
Jan Hus, Jan Ámos Komenský,
Petr Chelčický a další. Cílem této
evangelikální církve je sloužit v
oblasti misie, biblického vzdělávání a diakonie. Nejvyšší autoritou pro život a víru je Bible, jejíž
Písma Starého i Nového zákona
promlouvají ke každému věřícímu
v porozumění Boha a smyslu
života. Slovo baptista je odvozeno z řeckého slova baptizen, což
znamená křtíti, ponořiti, a tento
název předestírá, že se jedná o
církev, která křtí stejně jako prvotní církev na základě vyznání
víry v Ježíše Krista ponořením ve
vodě.

O budoucnosti mozaiky se na úřadě diskutuje
Pokusím se jménem města jako vlastníka, ale zejména jako jeho úředník v oblasti památkové péče, zhodnotit osud mozaiky v Lovosicích a navrhnout k úvaze
nějaká řešení k její případné záchraně.
Nejdříve musím souhlasit s předchozími názory, že
úsilí jako nyní, nebo alespoň snahu o záchranu mozaiky mělo město Lovosice vyvíjet ještě jako coby vlastník
před prodejem objektu, na kterém je mozaika umístěna. Bohužel už je asi pozdě a bez efektu řešit, co by
bylo, kdyby bylo a zaměřme se na to podstatné, co je
možné udělat pro zachování mozaiky nyní.
Za rozhodující faktor pokládám to, že město Lovosice
má zájem otázku zachování mozaiky a její neuspokojivý stav řešit, a rovněž i to, že nový vlastník objektu, na
jehož fasádě se mozaika nalézá, je ochoten dát městu
jakékoliv potřebné povolení k tomu, aby mohlo zajistit
její nezbytnou opravu a nadále zachovat její prezentaci
na tomto místě i do budoucna. Toto vidím jako skutečně nezbytné, neboť předmětné dílo není z hlediska
památkové podstaty nikterak významné, nepoužívá žádné zákonné ochrany a jeho osud je pouze na našem
společném rozhodnutí.
I přes to, že předmětné dílo z konce 80. let minulého
století nevykazuje dle mého soudu žádné významnější
hodnoty výtvarné, materiálové či technologické, pro
mnohé lovosické občany je to jedno z mála obdobných děl, které příznivě oživovalo prostředí jednoho z
nejrušnějších míst na křižovatce „u Besedy“. Je již neodmyslitelnou součástí města a dá se říct již i součástí
jeho historie. To, v čem hlavně vidím její součást Lovosic, je téma jejího vyobrazení jako siluety města
s jeho zřejmými ikonami – radnicí a kostelem sv. Václava, ve spojení s vyobrazením přítomnosti chemického
průmyslu, který v té době hrál pro Lovosice rozhodující
roli.
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Po podrobné prohlídce na místě musím konstatovat,
že stav mozaiky je skutečně havarijní a že její poškození, projevující se v odpadnutých nebo již zcela uvolněných částech, je v rozsahu možná i více jak padesát
procent. Provedení opravy na současném místě je
velice náročné, neboť nestačí uvolněný mozaikový
obklad ke stěně pouze fixovat, ale je nutné zajistit
zejména potřebnou opravu a zpevnění právě tohoto
podkladu. To znamená z veškerých poškozených míst
mozaiku sejmout a doufat, že půjde alespoň z části
ještě použít zpět, neboť již nyní se některé odpadlé
části nedochovaly.
Vedení radnice se o mozaiku dlouhodobě zajímá. Předpokládané hrubé náklady na výrobu
kopie a přemístění by se mohly pohybovat kolem 350 – 500 tisíc korun. Potřebná částka bude
zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Vzhledem k velké náročnosti potřebné opravy mozaiky, skutečnosti, že by město muselo investovat do
cizího majetku a výrazně omezené prezentaci díla díky
nově vybudovanému podchodu, by stálo za úvahu,
zda nevyhledat pro mozaiku místo nové, ve vlastnictví
města, dobře exponované a s dostatečně kvalitním
podkladem. Popřípadě je možné posoudit, zda by
nebylo vhodné zajistit novou konstrukci, speciálně za
účelem možnosti jejího přemístění. Nejvhodnější se
z mého pohledu jeví nechat zhotovit kopii dle současně dochovaného stavu, neboť přemístit originál by
bylo jak technicky, tak i finančně neúměrně náročné
vůči požadovanému cíli, a to zachování díla v jeho
původní kompozici a vizuálním odkazu.
Robert Paťcha, referent státní památkové péče

Sultanát Omán
přiblížili v knihovně
cestovatelé
Eslem a Surý

V úterý 19. dubna se konala
v sále městské knihovny cestopisná přednáška Sultanát Omán
dobrodruhů Marta Eslema a Davida Surého.
Světoběžníci procestovali tento
arabský stát s nadšením a odvahou,
přestože jde o stát muslimský.
Přiletěli loni na podzim z Prahy a
Dubaje a do Ománu se dostali přes
celnici s ženským personálem. To
zírali. Akci v knihovně pojali jako
diashow s besedou.
Mart Eslem, vlastním jménem
Martin Šlambor, je povoláním podnikatel, duší cestovatel. Jeho nejoblíbenějším kontinentem je Jižní
Amerika a doposud navštívil 88
zemí světa.
Hovoří italsky, anglicky, španělsky,
rusky a se zájmem proniká do tajů
arabštiny, což využil i v Ománu. Žijí
zde Arabové, kteří berou státní
rentu, ale na práci jsou převážně
přistěhovalci z Bangladéše, Indie a
Pákistánu.
Omán není tak bohatý, jako jsou
sousední země. I tak je tam ale
bohatství znát, obrovsky investují
do infrastruktury. Od roku 1Ř74
zde vládne sultán z rodu Saidů.
Staví silnice a chodníky, aniž tam
stojí domy.
„Jedete po silnicích uprostřed
pouště, kde svítí pouliční lampy a
nic jiného tam není. Také tam jsou
pětiproudé dálnice s úžasnými
křižovatkami a nadjezdy, po kterých jsme jeli úplně sami,“ uvádí
Mart Eslem.
Cestovatelé navštívili poušť Rud al
Khali, čtvrtou největší poušť na
světě. „Splnil jsem si dětský sen,
posedět po západu slunce na největší poušti světa a pozorovat
hvězdy,“ říká Eslem. Zde pili i velbloudí mléko. Cestovatelé se též
vykoupali v přírodních jezírcích
v oáze Wadi bani al Khali a navštívili i Nizwu – město arabské kultury.
Povedlo se jim vidět a pozorovat
v přírodě žraloka obřího neboli
velrybího. To je puntíkovaný žralok,
který sice vypadá hrozivě, ale žere
jen plankton. Na přelomu Arabského moře a Ománského zálivu ho
náhodou pozorovali s jedním mladým rybářem. I ten ho očividně
viděl poprvé v životě, byl z toho
mimo.
A večer viděli karety zelené, snášející vejce. Natočili, jak už želvičky
lezou po pláži, okolo stály armády
krabů a rackové na ně nalétávali. Je
to boj o přežití, proto je těch vajec
tolik. Do moře se jich dostane jen
nepatrná část.
Přednáška byla zajímavá, cestovatelé líčili zážitky s nadšením. Ač
bylo po cestě bezpečno, měli několik nepříjemných zážitků – viděli
společnou modlitbu muslimů na
ulici.
„Laskavost je pro muslimy slabost,
jejich náboženství je s evropskou
kulturou neslučitelné,“ sdělil na závěr Mart Eslem. Ale je to zajímavá
země.
(hz)
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Odbory
Sázejí se duby, javory, buky nebo lípy
Ve městě se na jaře vysadí 139
kusů dřevin. Část náhradní výsadby provádí Īeditelství silnic a
dálnic (ĪSD) jako kompenzaci za
stavbu dálnice a 83 stromů vysadí také město.

vysazeny v ulicích Jabloňová alej,
Žižkova, Teplická a Ústecká. Výčet
není úplný, jednotlivé kusy dřevin
se budou sázet i na dalších místech. Dřeviny, které byly pro náhradní výsadbu zvoleny, jsou pře-

Výsadba ve vybraných lokalitách

Jabloňová alej - Jírovec pleťový „Briotii“ 6 ks
Žižkova - Jeřáb muk „Magnifica“ 5 ks
Teplická - Hrušeň Calleryova 24 ks
Ústecká - Javor babyka „Elsrijk“ 8 ks
Vápenka - Javor mléč Ř ks, Lípa srdčitá 15 ks
Nové Klapý, pole před SČVK - Buk lesní 20 ks
Yacht club - Dub letní 10 ks, Pavlovnie plstnatá 1ks
Na některých místech výsadba již
začala, je to například v Novém
Klapý na bývalé vápence a pole
naproti SČVK. Dalšími lokalitami,
kde se bude sázet, je Yacht club
nebo prostor před Pfannschmidtovou vilou. Dřeviny budou také

vážně pomalu rostoucí, dlouhověké druhy, které vyhovují místním
podmínkám a půdě. Jedná se o
dub letní, javor mléč, lípu srdčitou
nebo například buk lesní.
Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí

Pro zájemce o dotace proběhl informační seminář
Organizace, které projevily zájem o finanční podporu z grantů města,
měly možnost využít informační seminář, který pro ně uspořádal odbor
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Seminář se uskutečnil
v úterý 12. dubna a zúčastnilo se ho celkem sedm organizací. Organizace
zde získaly podrobný návod, jak vyplnit formulář žádosti, kdy a jak ho
podat a jaké přílohy a doklady musí doložit.
Odbor sociálních věcí
Frézování pařezů
Po provedeném kácení stromů na katastru města v období vegetačního
klidu 2015/2016 bylo vyfrézováno 63 pařezů. Dále je naplánováno frézování dalších přibližně 160 pařezů, přičemž se v převážné většině jedná o
pařezy, vzniklé v důsledku kácení provedeného v minulosti, kdy nebyly
důsledně odstraňovány.
Sekání trávy technickými službami začalo
Technické služby zahájily sekání trávy vlastními silami. Město bylo rozděleno na 14 okrsků, které budou postupně sečeny. Sekat se začíná od středu města.
Ošetření trávníků na náměstí
Na „zeleném náměstí“ proběhly letos již 3 seče (včetně počáteční vertikutace). Trávníky byly ošetřeny proti plevelům přípravkem Mustang Forte
(60l) a dále byly pohnojeny 220 kg hnojiva Lovogreen. Hnojivo poskytla
městu bezplatně jako dar společnost Lovochemie, a.s.
Odbor životního prostředí

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
V měsíci březnu jsme při kontrolách dodržování nejvyšší povolené rychlosti řešili 102 přestupků. V měsíci březnu jsme provedli 4 převozy odchycených zvířat.
3. 3. jsme v 18ř15 hodin asistovali Policii ČR na nádraží ČD při zákroku
proti podnapilým, agresivním osobám ve vlaku.
5. 3. v 15ř20 hodin strážníci u cyklostezky u sila zajistili a umístili do sběrné nádoby několik použitých injekčních stříkaček.
12. 3. jsme v 18ř05 hodin asistovali Policii ČR při vykázání agresivního
občana z bytu v ulici Osvoboditelů.
18. 3. bylo strážníky v ulici Terezínská řešeno několik osob, které porušovaly obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejnosti.
20. 3. jsme v 00ř10 hodin na žádost Policie ČR prováděli úkony u fyzického napadení muže v ulici Mírová.
20. 3. jsme v 2ř50 hodin řešili rušení nočního klidu v bytovém domu
v ulici Wolkerova. Tentýž den v 5 hodin pak to samé v ulici Dlouhá a
v této ulici poté i 25. 3. v 1ř10 hodin.
Ve dnech 14., 17., 18., 27., 2Ř. a 31. 3. jsme řešili krádeže v marketech.
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Plánované investiční akce ve městě

Výspravy vozovek

Začátkem měsíce května začnou po městě probíhat výspravy vozovek.
Výběrové řízení na zhotovitele schválila rada města na svém 8. jednání 20.
dubna. Práce provede firma DOKOM FINAL s.r.o.

Pokračuje oprava dvora v DPS

I nadále probíhá oprava dvora v domě s pečovatelskou službou. Byla provedena oprava kanalizace a následně se bude pokračovat přípravou pro
pokládání dlažby. Pokládku provede střední odborná škola Litoměřice.

RWE stále rekonstruuje plynovod

V ulici Dlouhá a Wolkerova budou stále probíhat výkopové práce na rekonstrukci plynovodu. V Dlouhé ulici bude i nadále platit dočasný zákaz
parkování! Práce jsou naplánovány zhruba do poloviny měsíce září.

Rekonstrukce kanalizace v ulici Dvořákova

V ulici Dvořákova provádí SČVaK opravu kanalizace v rámci stavby
„Lovosice – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Fibichova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Dvořákova“. Předpokládaný termín dokončení
prací je v průběhu měsíce května.

Oprava fasády 1. ZŠ

Město Lovosice plánuje v druhé etapě opravit fasádu na Základní škole
Sady pionýrů. První polovina opravy byla provedena již v loňském roce.
Projektová dokumentace je vypracována a v průběhu měsíce května bude
vybrána firma, která opravu provede.
Odbor majetku a investic

• • • Z výpisů jednání rady města • • •
RM schválila uzavření smlouvy o dílo se společností ÚPRAVA VODY s.r.o. Praha na dodávku a
montáž úpravny vody formou stavby na klíč
„Revitalizace koupaliště po povodni 2013, Lovosice.“
RM schválila umístění předzahrádky v ulici
Osvoboditelů před objektem rychlého občerstvení ISTANBUL KEBAB v termínu od 1. 5. do
30. Ř. Odbor majetku a investic vymezil podmínky umístění. Předzahrádka musí mít konkrétní
velikost, otevírací doba je omezena do 22 hodin, žadatel musí dopředu
uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství a zavazuje se k tomu, že
bude prostor pravidelně uklízet.
RM souhlasila s koupí konvektomatu do Centrální školní jídelny Lovosice.
Nákup bude hrazen z rezervního fondu.
RM souhlasila s pokračováním přípravné třídy při Základní škole Antonína
Baráka od 1. Ř. 2016.
RM jmenovala komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Základní umělecké školy Lovosice ve složeníř
předseda Milan Dian, ostatní členové Vladimír Šuma, Klára Laňková, Jan
Hrovatitsch, Jiří Holeček a Jaroslava Boudová. Funkcí tajemnice konkurzní
komise RM pověřila Alenu Zelenkovou.
RM schválila vyčlenění finančních prostředků na spoluúčast města Lovosice na projektu s názvem „Aktivní partnerstvíř komunikace, důvěra, spolupráce“ do max. výše 254.043,- Kč, tedy 10 % z celkových nákladů města
Lovosice na projektu. Projekt je připravován ve spolupráci s partnerským
městem Coswig.
RM byla seznámena s Darovací smlouvou s firmou FCC BEC, s.r.o., kterou
město Lovosice přijímá finanční dar ve výši 500.000,- Kč za účelem příspěvků na sportovní, kulturní a ekologické účely v roce 2016 a doporučila
ZM ke schválení.
RM schválila umístění předzahrádky pro restauraci Cibich v ulici Krátká,
cukrárnu Labužník v ulici 8. května, restauraci U Kaple na Holoubkově a
restauraci Johanka na Václavském náměstí. Předzahrádky budou otevřeny
od dubna do září a jejich provozovatelé musejí splnit podmínky, které jim
stanovil odbor majetku a investic. Musejí dodržovat provozní dobu od
8 do 22 hodin a prostor pravidelně uklízet.
RM souhlasila s přijetím finančního sponzorského daru ve výši 14.000,- Kč
pro Základní školu Všehrdova určeného jako příspěvek pro žáky na školu v
přírodě.
RM schválila vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvemř „Výspravy vozovek malého rozsahu s asfaltovým povrchem místních komunikací v roce 2016 a 2017“ společnost DOKOM FINAL s.r.o.
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Přednášky

Odbornice poradily, jak správně
zacházet s financemi

Dvě přednášky na téma „Spotřebitelská a finanční gramotnost“ proběhly v dubnu v Lovosicích. První 14. 4. v KS Lovoš,
druhá o týden později v DPS.
V první části přednášky hovořila
Marie Veselá z Farní charity Lovosice o správném hospodaření s financemi. Sdělila přítomným, že
člověk by měl vždy myslet na zadní
kolečka a pokud to je jen trochu
možné, pravidelně si z výplaty
odkládat určitý obnos a vytvářet si
rezervu na neočekávané výdaje. „Je
to nejlepší způsob, jak se vyhnout
velkému nebezpečí, který v sobě
skrývají půjčky. Někteří se pak
mohou dostat do stavu, kdy splácejí půjčku půjčkou a z tohoto
kolotoče se pak nemohou dostat,“
varovala Veselá a zdůraznila, že
když už se člověk dostane do sta-

vu, že se rozhodne půjčit si peníze,
měl by si důkladně přečíst podmínky smlouvy a nic nepodepisovat předčasně.
Druhou polovinu přednášky vedla
Andrea Ludwigová, rovněž z Farní
charity Lovosice. Hovořila například o prodejních tricích, které na
občany používají supermarkety.
„Určitě doporučuji se před větším
nákupem najíst, protože pak nakupujete žaludkem a domů si přinesete věci, které byste si normálně
nekoupili,“ pobavila Ludwigová
návštěvníky akce a poradila, jak i
dalším způsobem zamezit při nákupu nadbytečným výdajům.
„Dobré je nechat doma platební
kartu a vzít si hotovost, neboť když
fyzicky vidíte, jak vám jdou peníze
z ruky, nechce se vám jich tolik
utratit,“ uvedla.
(text + foto tuc)

Knihovna získala dotaci
na projektor a notebook
Městská
knihovna
uspěla
s žádostí o dotaci z Ministerstva
kultury ČR. Čeho se týkala, sdělila Lovosickému dnešku vedoucí
knihovny Zdeňka Černá.
„O dotaci jsem žádala na začátku
prosince 2015 z rozpočtu Odboru
umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR na podprogram
Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné
informační
služby
knihoven
(VISK3), pod názvem „Vybavení
přednáškového sálu projekční
technikou umožní knihovně nabídnout návštěvníkům ještě zajímavější akce“.
Kolik financí dotace představuje a na co budou použity?
Žádali jsme o přidělení prostředků na zakoupení projektoru a notebooku v hodnotě 35 000 korun,
dotace činí 70 % z této částky, což
je 24 500 korun. Je docela napínavé čekat do března na výsledek
dotačního řízení, protože se často
stává, že požadovaná částka bývá
snížena, což se nám naštěstí nestalo.
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Co nákup těchto věcí knihovně
umožní?
Lovosická knihovna po přestěhování do velkých a krásných prostor
Pfannschmidtovy vily má možnost
pořádat různé kulturní akce. Této
možnosti často využíváme, pořádáme autorská čtení, výstavy, koncerty, různé besedy a přednášky, a
právě zde se využívá projekční
technika, kterou jsme si doposud
museli půjčovat na městském
úřadu. Určitě je lepší mít vybavení
vlastní, budeme ho nyní moci
využívat častěji jak při odpoledních
a večerních akcích v sálech či ve
studovně, tak i při dopoledních
programech pro mateřské a základní školy.
První akcí, při které jsme nový
projektor s notebookem využili,
byla 1Ř. dubna cestopisná přednáška Marta Eslema a Davida Surého Sultanát Omán. Tato dvojice
cestovatelů v knihovně uspořádá
24. května další přednášku s promítáním krásných fotografií, tentokrát z Venezuely. Tímto vás na ni
srdečně zvu.
(tuc)

Zajímavé besedě o povodních
chyběla důstojnější kulisa

Zajímavá beseda o povodních
proběhla ve staré radnici. Podělit
se o spoustu užitečných rad i
osobních zkušeností přijeli zástupci organizace Člověk v tísni
Jan Jelínek (na snímku) a také
Ůdriana Černá, kterou někteří
lovosičtí občané velmi dobře
znají. ůyla totiž přímou účastnicí
povodní ve městě, kdy lidem
pomáhala.

„něco špatného“ stalo na přelomu
tisíciletí,“ řekl Jelínek.
Ten dále konstatoval, že by lidé
měli při stavbě nových obydlí na
možnost záplav myslet a stavět
minimálně 0,5 metru nad hladinou
staleté vody. Poté zdůraznil, že za
intenzitu povodní v 21. století
může lidský faktor. „Dříve byly
klikaté vody, a toky tudíž pomalejší. Nyní jsou všude rovná koryta, a

Lidé se například dozvěděli, že
v Česku žije v současné době
450.000 lidí v záplavových zónách
a že i přes časté povodně v posledních letech si stále stavějí nové
stavby v těchto místech. Jan Jelínek
také vyvrátil mýtus, že tolik povodní jako v posledních letech nikdy
nebylo. „Naopak, povodně vždy
byly součástí života. Například v
letech 1840 – 1Ř52 se vyskytovaly
zcela běžně. Jejich absence však
přišla v letech 1Ř52 – 1ŘŘ7 a lidé si
tak vytvořili mylné myšlenky, že se

tok je tak mnohem rychlejší. Za
posledních 150 let takto člověk
„upravil“ celou jednu třetinu toků,“
sdělil.
O své zkušenosti se podělili i
občané. Zaznělo například, že od
první povodně jsou mnohem ostražitější a při varovných zprávách
již vědí, co mají dělat a jak postupovat. Je však velká škoda, že se
beseda nesetkala s větším zájmem
veřejnosti. Do staré radnice dorazili
pouze čtyři lidé. Tak snad příště.
(text + foto tuc)

Výstava loveckých trofejí bude
poprvé k vidění v Lovosicích
Již v minulém čísle přinesl Lovosický dnešek krátkou zprávu o
přehlídce loveckých trofejí, kterou pořádá Okresní myslivecký
spolek Litoměřice spolu s Městským úřadem Lovosice, Litoměřice a Roudnice nad Labem.
Přehlídka se uskuteční v týdnu od
18. do 25. června 2016 v Pfannschmidtově vile. Akce, kterou letos
poprvé hostí Lovosice, bude doprovázena bohatým programem.
„Jedná se o nultý ročník výstavy.
V minulých letech se přehlídka
konala pouze o víkendu a byla
určena převážně pro odbornou
veřejnost. Pokud bude mít akce
úspěch, bude se konat každoročně,
pokaždé v jiném městě,“ sdělil
jeden z organizátorů přehlídky Jan
Scháno z Městského úřadu Lovosice.
Velkým lákadlem by mohla být
například Svatohubertská mše v
kostele sv. Václava v Lovosicích.

Mluvené slovo k mysliveckým tradicím a mši zajistí zástupci Īádu
svatého Huberta a hudební doprovod Pražské lovecké trio a jeho
hosté. Dále se můžete těšit na
výstavu nožů, soukromou sbírku
shozů srnčího paroží, entomologickou výstavu či prodejní výstavu
Václava Nasvětila, známého malíře
zvěře.
Nebudou chybět soutěže pro děti
a žáky základních škol (školáci zde
také představí své kresby na myslivecké téma) nebo přednášky pro
odborníky i pro širší veřejnost.
Možnost vyzkoušet si své střelecké
umění budete moci na laserové
střelnici a lákadlem bude jistě i
ochutnávka pravého zvěřinového
guláše.
Zahájení výstavy s účastí litoměřických trubačů proběhne v sobotu
18. června v Ř hodin. Výstavu zahájí předseda OMS Litoměřice František Hamerle.
(ik)
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Seriály

Historie pozemku 2500/1 společnosti Volvo je komplikovaná, I. díl

Lovosický dnešek se v tomto
seriálu pokusí vysvětlit pozadí a
historii spojenou s pozemkem
Volva, která se v posledních
dnech opět dostává do popředí
zájmu veřejnosti. Informací je
mnoho a celé pozadí je spletité.
V tomto díle se pokusíme uvést
čtenáře do problematiky.
Pozemek 2500/1 se nachází v
místní části Nové Klapý naproti
nové hasičské zbrojnici v ulici Siřejovická. Vlastní ho koncern Volvo,
který má v úmyslu na pozemku
postavit regionální obchodní a
servisní centrum. Toto místo si
společnost vybrala pro svou polohu. Leží na obchodním a silničním
uzlu Praha - Drážďany.
Volvo pozemek zakoupilo v roce
200Ř od soukromé osoby. Předchozím majitelem byl až do roku
2002 další soukromý vlastník. Ten
pozemek získal v roce 1ŘŘ5 na
základě smlouvy o převodu nemovitosti. Nejednalo se o koupi, ale o
převod. V každém případě ale
město jako vlastník nikdy nefigurovalo.

Společnost Volvo plánuje, že
centrum obslouží celkem 10 – 15
aut denně, to znamená nárůst
dopravy o 1 kamion za hodinu.
Důležité je také zmínit, že kamiony
nebudou vůbec projíždět přes
Nové Klapý, k obslužnému centru
bude totiž vést nový sjezd jen pár
desítek metrů od silnice I/15. Budovy, které se mají postavit, budou
zaujímat celkem 7 % rozlohy, celková
zastavěná
plocha
i
s parkovacím stáním bude 30 % a
na zeleň zbyde tedy 63 % celkové
rozlohy pozemku.
V kauze Volvo se jedná o to, že se
někteří občané žijící ve čtvrti Nové
Klapý obávají zvýšené dopravy,
hluku a další nadměrné zátěže této
místní části. Investiční záměr společnosti považují za další rozšíření
průmyslové zóny a považují ho za
průmysl podstatně rušící bydlení.
Toto je důležitá skutečnost. Právě
o formulaci „podstatně rušící bydlení“ se jedná. Za tyto občany vystupuje občanské sdružení Nové
Klapý (OSNK - nyní již Nové Klapý
- Lovosice, z.s.)

V tuto chvíli se dostáváme k
územnímu plánu města. Tento
dokument představuje návrh na
využití ploch, které jsou navrženy
tak, aby se navzájem negativně
neovlivňovaly. Je to základní rozvojový dokument města Lovosice.
Hlavní námitka OSNK je, že záměr
výstavby není v souladu s územním
plánem města. Další jeho námitky
jsou, že se zvýší hlukové limity a
prašnost. Dále tvrdí, že servisní
centrum bude mít větší než regionální význam a s tím je spojený
nárůst dopravy. Občanské sdružení
Nové Klapý tvrdí, že územní plán
nebyl projednán s veřejností. To je
ovšem zavádějící. Územní plán byl
veřejně projednán dle zákona. O
jednotlivých krocích byla veřejnost
a účastníci informováni na úřední
desce MěÚ veřejnou vyhláškou
včetně elektronické podoby. Toto
oznámení (veřejná vyhláška) se
zveřejňuje na úřední desce vždy
nejméně 15 dní. Nikdo z obyvatel
Nového Klapý ani OSNK neuplatnil
v té době námitku. Jediný, kdo se
ozval, byla společnost Volvo. Jemu

bylo při schvalování ÚP vyhověno.
O tom, zda je změna, o kterou
požádalo Volvo, podstatnou změnou, rozhodl pořizovatel, tedy úřad
územního plánování, jenž při svém
rozhodování vycházel z tehdy
jediné dostupné metodiky Ústavu
územního rozvoje Brno.
V prosinci 2012 společnost Volvo
požádala o vydání územního rozhodnutí na stavbu regionálního
centra. OSNK v tomto okamžiku
podalo své námitky. Dne 10. května 2013 vydal stavební úřad územní rozhodnutí, kam zapracoval
podmínky účastníků řízení, a zároveň rozhodl o námitkách OSNK.
Některé zamítl a některým bylo
vyhověno.
Tyto události tedy předcházely
nepřehlednému množství námitek,
odvolání a návrhů na předběžné
opatření, na různé stupně řízení.
Od územního plánu přes řízení o
územním rozhodnutí. Vše vyvrcholilo podáním žaloby u krajského
soudu, odvoláním proti vydanému
územnímu rozhodnutí a návrhem
na přezkum územního plánu.

Nový seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva
Stavební úřad

Hlavní činností odboru je zajišťování státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního
řádu. Od ledna 2007 je v platnosti
nový stavební zákon č. 183/2006
Sb.
Povolení stavby obecně spočívá
ve dvou krocích. Umístění stavby
v určitém území se stane takzvaným územním rozhodnutím. Druhým krokem je povolení stavby,
tedy vydání stavebního povolení.
Za určitých podmínek je možné
místo rozhodnutí vydat souhlas
(územní souhlas s ohlášenou stavbou) nebo uzavřít veřejnoprávní
smlouvu.
Terminologie stavebního zákona
mnohdy způsobuje, že se laik domnívá, že tzv. stavby na ohlášení
může postavit a pak je teprve ohlásit a zaevidovat. Pozor, i tyto
stavby je třeba nejprve projednat a
realizovat po vydání souhlasu sta-

vebním úřadem. Rovněž stavební
záměry, které nepotřebují povolení, vyžadují většinou ale umístění.
Pouze několik typů staveb nevyžaduje k realizaci vůbec nic za splnění určitých podmínek vyjmenovaných v zákoně. Zde stojí za zmínku
zejména doplňkové stavby na
pozemku a stavby pro bydlení
nebo rekreaci do 25 m2, které jsou
2 m od hranic pozemku. V tomto
případě doporučujeme se na stavebním úřadě vždy informovat.
Většina lidí pod pojmem stavba
chápe budovu. Proto stavební
zákon nově pracuje s pojmem
„záměr“. Záměrem se proto kromě
budov rozumí mimo jiné využití
území (což je například hřiště,
chmelnice, nebo scelování pozemků a další jiné záměry).
Stavební úřad povoluje a vydává
souhlasy nebo povolování staveb
všeho druhu bez zřetele na stavebně technické provedení – to znamená, že povolení mnohdy vyžadují i stavby, které nejsou spojeny

pevně se zemí. Dále se často stává,
že zejména dealer přesvědčí stavebníka o tom, že jeho výrobek si
může libovolně postavit bez povolení. To se týká zejména mobilních
domů nebo různých benkalorů.
Tyto stavby nebo výrobky plnící
funkci stavby musí splňovat tzv.
obecně technické požadavky na
stavby, což i u mobilních domů
znamená minimální světlou výšku
2,5 popř. 2,6 m. Tyto stavby pak
musí mít atesty hygienické nebo
požární.
Zvláštní postavení má stavební
úřad jako úřad v obci III. typu
(ORP) u staveb silniční a technické
infrastruktury. Za určitých podmínek je náš obecný stavební úřad i
úřadem pro povolení speciálních
staveb vč. např. dálnice. V takových
řízeních pak dotčené orgány vydávají pro řízení svá stanoviska.
S prací stavebního úřadu je u
nedisciplinovaných
stavebníků
spojeno i sankční řízení za přestupky proti stavebnímu řádu, projed-

návání přestupků fyzických osob a
správní delikty právnických osob a
podnikajících fyzických osob. Nový
stavební zákon mnohdy nerozlišuje
sankce pro právnické a fyzické
osoby. Obzvlášť závažný přestupek
nebo delikt podléhá pokutě až 2
mil. Kč.
K náplni stavebního úřadu patří i
vedení a evidence dokumentací
staveb po celou dobu jejich existence i po jejich odstranění. Tato
jednoduchá věta má za následek
to, že stavební úřad spisy neskartuje a jejich rozsah neustále narůstá.
Navíc zákon nařizuje archivovat i
spisy „překonané“ vyšším stupněm
dokumentace. Tak se teoreticky
stává, že k dokumentaci k umístění
stavby přibude zpřesněná dokumentace pro stavební řízení a následně dokumentace skutečného
provedení. Nic z toho nesmí být
skartováno. Takže odhadem ročně
nenávratně obsadíme cca 30 bm
archivních polic.
Ing. Petr Soldon,
vedoucí Stavebního úřadu Lovosice

• • • Sociální služby v Lovosicích, 6. díl - Hezké domy s.r.o. • • •

Společnost HEZKÉ DOMY s.r.o. je od roku
2013 provozovatelem pobytového zařízení
odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY na adrese Rezidence Orbis, Osvoboditelů 1228/30,
Lovosice.
Pečujeme o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení z celého regionu
Ústeckého kraje. Nejpočetnější skupinu našich
klientů tvoří senioři s kombinovaným postižením, ať již se zdravotním postižením po mozkových příhodách, tak duševním onemocněním,
zejména s Alzheimerovou chorobou nebo s
demencí.
Setkáváme se i s mladšími klienty po úrazech
nebo se zdravotním postižením jakéhokoliv
typu. Celková kapacita pobytového zařízení je
30 lůžek. Poskytujeme pobyty krátkodobé, od
jednoho dne až po dobu 6 měsíců, s možností
prodloužení dle stavu klienta odlehčovací služ-
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Kontakty:

Mgr. Soňa Čechová, MBA – ředitelka
tel. 731 401 433
e-mailř cechova@hezkedomy.cz
Kateřina Kaslová, DiS. – sociální pracovnice
tel. 607 010 046
e-mailř socialni@hezkedomy.cz
www.hezkedomy.cz
by.
Naši klienti jsou ubytováni v jednolůžkových,
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, se snahou vyhovět přání klienta. Součástí zařízení je
jídelna, která je určena pro stravování větší části
klientů, kteří jsou alespoň částečně mobilní
(ostatní mají možnost stravování na pokojích),
současně je využívána jako společenská míst-

nost k aktivitám klientů. Ty jsou pro ně připravovány každý všední den v dopoledních hodinách.
Stravování je podáváno 5x denně na základě
předem zveřejněného jídelního lístku. Po celý
den jsou k dispozici nápoje. Sociální služby,
spočívají v podpoře klientů při úkonech péče o
vlastní osobu a zahrnují činnosti při každodenním kontaktu pracovníků s klienty v souvislosti
se zabezpečením psychosomatických potřeb,
např. poskytování pomoci při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně.
Kvalifikovaná sociální pracovnice nabízí a zajišťuje klientům sociální poradenství.
Vedle sociálních služeb poskytujeme i zdravotní ošetřovatelskou péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Platba za pobytové
služby se odvíjí individuálně, od skutečně poskytované péče dle ceníku uvedeného na našich
webových stránkách.
Mgr. Soňa Čechová, MBA
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Informace
Ve městě byly k vidění fotografie olympioniků z Ůthén, Pekingu i Londýna

Nejlepší
okamžiky
českých
olympioniků byly k vidění ve
dnech od 14. do 20. dubna na
novém náměstí v Lovosicích. Na
18 panelech si lidé mohli prohlédnout fotografie Romana
Kreuzigera, Zuzany Hejnové,
Petry Kvitové, Ondřeje Synka a
dalších sportovců z Ůthén 2004,
Pekingu 2008 a Londýna z roku
2012.
Na jednom z výstavních panelů je
také zachycena Věra Cechlová –
Pospíšilová, která svou sportovní
kariéru započala právě v Lovosicích
jako výškařka. Na olympiádě v
Athénách v roce 2004 získala bronzovou medaili v hodu diskem.
„Město Lovosice je městem sportu a výstava má rozhodně na náměstí své místo. Lovosické kluby
mohou být hrdé na několik odchovanců, kteří se účastnili olympiád
po celém světě,“ sdělil k výstavě
místostarosta
města
Vladimír
Šuma.
„Olympioniky, kteří jsou lovosickými rodáky nebo se sportem
začali v lovosických sportovních
klubech, jsouř Petr Házl, Barcelona

Putovní výstava byla uspořádána
na podporu olympijské myšlenky,
sportu a hlavně na podporu české
výpravy na olympiádu do Rio de
Janeira letos v létě. Do Lovosic
zamířila jako první hned po slav-

nostním odhalení v Praze. Dále se
bude přesouvat do dalších 16 měst
po celé České republice. Výstavu
podpořil Český olympijský výbor,
mediální skupina Mafra a společnost Agrofert.
(ik, foto tuc)

poznají, s čím se musí jejich maminky denně potýkat. Zároveň
mohou děti předvést, co už dokážou a že hlady nezemřou, nebo

Šipka (Ř-15 let) a oddílem Světlušek a vlčat (6-Ř let). Rozděleni do
týmů, složených z účastníků z celého Ústeckého kraje, jsme podle
mapy vyrazili po okolí města Ústí
nad Labem plnit pro nás předem
připravené úkoly. Nejmladším

alespoň ne tak rychle.
Další akce, které jsme se zúčastnili, se jmenuje Aprílový Blouďák. Jde
o orientační závod pořádaný Neštěmickými rovery (věková kategorie skautů 15-26), který měl letos
už 26. ročník a zúčastnilo se ho
letos více jak 120 závodníků.
Z Lovosic jsme vyrazili s oddílem

účastníkům bylo 5 let a nejstarší
zúčastnění se narodili již v sedmdesátých letech minulého století.
Většina týmů za den urazila od 15
do 25 km v závislosti na jejich
šikovnosti a schopnosti orientace.
Večer nás čekalo vyhlášení, sladká
odměna pro vítěze a společná
vybíjená. Byla to opět jedna z akcí

zaměřených nejen na porovnání sil
jednotlivých účastníků, ale rovněž i
na vzájemné poznávání nových
skautů a skautek z Ústeckého kraje
napříč věkovými skupinami.
Poslední významná událost, které
jsme se zúčastnili za poslední měsíc, proběhla v sobotu 16. dubna.
Konala se totiž celostátní akce
s názvem „Ukliďme Česko“ a tam
jsme samozřejmě nesměli chybět.
Spojili jsme se proto s Klubem
Českých turistů, který pořádá tradiční, letos 37. ročník Jarního putování okolím Lovoše, a vydali se jim
pomoci při úklidu Lovoše a jeho
nejbližšího okolí, jehož byli turisté
organizátory. Co někteří lidé dokážou vyhodit, člověka až zaráží.
Nutno říci, že všichni, kteří přišli
Lovoš uklidit od nepěkně vypadajícího nepořádku a odpadků, odvedli dobrou práci a pevně věříme,
že bude Lovoš zase pěkně uklizený
co nejdéle. Osobně jsem velice rád,
jako skaut, ale i jako člověk zde
žijící, že takováto akce existuje.
Pomáhá tak některým lidem si
uvědomit, že do přírody chodí lidé
na návštěvu a podle toho by se
měli i tak chovat. Vždyť vyhodit
papírek od Tatranky můžeme do
koše a není kvůli naší lenosti potřeba zatěžovat les zbytečným
odpadem.
Tomáš Sláma (Cecil)

1ŘŘ2 - házená, Petr Baumruk, Soul
1Ř88 a Barcelona 1ŘŘ2 – házená,
Oldřiška Marešová, Londýn 2012 –
skok do výšky a Jaroslav Brabec,
Mnichov 1Ř72 a Montreal 1Ř76 –
vrh koulí,“ doplnil místostarosta.

Lovosičtí skauti opět v akci
Naposledy jsme o sobě dávali
vědět v prosinci a od té doby se
toho v našem středisku hodně
událo. Vedle tradičních výprav
jsme vařili pro rodiče, zúčastnili
se krajského skautského závodu
a zapojili se do akce Ukliďme
Česko.
O akci Kuchařský den jste se již
mohli dočíst v jednom z čísel předchozích ročníků Lovosického dneška. Akce je zaměřena především na
rozvoj kuchařských schopností
skautů a skautek. Jejich úkolem je
připravit si jídelníček na celý den,
nakoupit si suroviny, udělat si
rozpočet a hlavně z toho něco
dobrého uvařit! Náročnost pokrmů
by měla být úměrná jejich věku,
mladším mohou pomáhat samozřejmě rodiče, kteří na vše dohlížejí
a jsou součástí poroty. Druhá část
poroty letos vyrazila na kole a
udělala si pěkný okruh z Lovosic
přes Milešov do Třebenic a zpět.
Po cestě se zastavili u každého
účastníka, zhodnotili jeho snažení,
a někdy i dokonce ochutnali to, co
se v rodinách podávalo. Akce má
tradičně úspěch u rodičů i dětí.
Rodiče jsou rádi, že jejich skauti a
skautky pomohou v kuchyni a

• Vzpomínáme na nedožitých 100 let Miroslava Hromádky •
Známý lovosický lékař MUDr. Miroslav
Hromádka se narodil 12. dubna 1916
v Praze 10, prožil zde své mládí, absolvoval studium na gymnáziu.
Po jeho absolvování začal studovat na
lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vzhledem k zavření vysokých škol v r. 1Ř3Ř promoval až v r. 1Ř45. Do Lovosic přišel 16. Ř.
1Ř46, vyslyšel výzvu, aby doktoři pomohli
pohraničí (odešel z dobrého místa sekundáře na Bulovce) a nastoupil místo praktického lékaře – na starosti měl Lovosice a 10
vesnic v okolí. Později dlouhá léta působil
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v Severočeských chemických závodech s.p.
jako závodní lékař. Stál zde také u zrodu
organizace odběrů čestných dárců krve
(1Ř63) a byl nadšeným propagátorem myšlenky Československého červeného kříže a
dlouholetým školitelem zdravotníků závodní skupiny ČSČK a později zdravotnických
družin systému Civilní obrany. Za tuto svou
práci spojenou s dárcovstvím krve obdržel
při oslavách 400. výročí povýšení obce
Lovosice na město v roce 2000 Pamětní list.
Přispíval rovněž pilně do našeho měsíčníku.
Zemřel v říjnu 2007.
(hz, reprofoto hv)

Koupaliště...

>>> Dokončení ze strany 1

Druhá etapa skončí do konce roku
2016 a její součástí bude i výstavba
objektu sociální vybavenosti pro
občany. Závěrečná etapa rekonstrukce proběhne v roce 2017, kdy
bude upraveno okolí koupaliště,
založen nový trávník s automatickým zavlažováním a součástí komplexu by se měla stát dvě hřiště pro
beach volejbal, nohejbal a také
další prvky pro odpočinek a volnočasové aktivity.
(tuc)

Ř

Události

• Fotografická soutěž Zasněžené Lovosice měla úspěch •

Soutěž o nejhezčí fotografii zasněžených
Lovosic zná své vítěze. Výherci se stali Jan
Masopust, jehož fotografie „staré radnice“
získala 10 380 hlasů, Ivana Táborská za snímek Osmičky (8 128 hlasů) a Jindřich Seifert,
který získal za svou fotografii řeky Labe a
Lovoše 1 077 hlasů.
Soutěž byla vyhlášena v polovině měsíce led-

na. Ukončení příjmu fotografií bylo posledního
února. Hlasování probíhalo po celý měsíc březen a celkově lidé poslali 21 653 hlasů. Soutěžních fotografií se celkově sešlo 62.
„Výhercům srdečně gratuluji a doufám, že je
ceny, které v soutěži vyhráli, potěší. Děkuji také
všem, kteří zaslali snímky, a rovněž těm, kteří v
soutěži hlasovali. Fotografická soutěž Zasněže-

Jazzový večer v Lovoši byl vyprodán
Hudební žánrové večery pokračují. Po březnové Country zábavě se v dubnu konal Jazzový
večer.
Protagonistou večera byl charismatický mladý zpěvák Jakub Koch
a hudební skupina JJIM Band. Jako
host opět vystoupila modelka a
moderátorka Iva Kubelková, půvabná v elegantních černých pouzdrových šatech se stříbrnými lodičkami. Paní Iva v posledních letech
obnovila výuku hry na klavír v ZUŠ
Lovosice a ani hodiny zpěvu u
Jakuba nezanedbává. Už v prosincovém koncertu JJIM bandu modelka vystoupila; tehdy zazpívala
dvě písně na halfplayback. Tentokrát už nacvičila skladby s kapelou
– několik samostatně, ale zazpívali
s Jakubem i duet You´ll Never Find.
Zpěvačka okouzlila přítomné nejen svým šarmem a půvabem, ale i
zvolenými písněmi, z nichž dvě
byly české – Plíhalovo blues Sedávám na domovních schodech a
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Slunečnice významné swingové
zpěvačky Inky Zemánkové. Dále
zazpívala What A Wonderful World, Don´t Know Why, Cry Me A
River… Jakub představil ze svého
repertoáru např. Stand By Me, Hit
The Road Jack, Sunny, Oh Lady Be
Good a nezapomněl ani na svou
oblíbenou – Georgia On My Mind.
Skupina JJIM Band vznikla v létě
2013 po povodních. Její název JJIM
vznikl složením prvních písmen ve
jménech. Jakub, Jirka, Ivoš, Martin. Kapelu tehdy tvořili Jakub Koch
zpěv, piano, Jirka Holeček – saxofon, klarinet, Ivo Joachimsthaler –
baskytara, Martin Dolejší – bicí a
perkuse. V současnosti je členů
pět, za klavírem sedí Pavel Šimberský, učitel ZUŠ Litoměřice, a Jakub
Koch program moderuje a zpívá.
Band přispěl k programu i několika
orchestrálkami a při improvizacích
se muzikanti vyřádili.
Koncert měl stolové uspořádání,
takže požitek z hudby si návštěvní-

né Lovosice byla úspěšná a do budoucna určitě
připravíme další obdobné projekty,“ uvedl při
příležitosti předání cen starosta města Milan
Dian. „E-mailová adresa foto@meulovo.cz je
stále aktivní. Budeme rádi za všechny fotografie
Lovosic a okolí, které nám lidé zašlou, využijeme
je pro propagaci města,“ doplnil Vojtěch Krejčí,
ředitel KS Lovoš.
(text + foto ik)

ci mohli doplnit i dobrým vínem a
dalším občerstvením. Posluchači
byli i na balkoně a dost z nich bylo
mladých – děvčata zřejmě přitáhl i
mladý příjemný zpěvák. Populární

je též paní Iva – na závěr dostala
kytici nejen od KS Lovoš, ale i dary
od svých fanoušků. Jazzový koncert
se i tentokrát opravdu vydařil.
(hz, foto hv)
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Uznávaný komentátor Petránek Návštěva zámku ve Vrbičanech
kojů, naleznete zde také malou
Pozdně barokní zámek Vrbičabesedoval v Lovosicích
ny byl postaven v letech 1786– výstavu papírových modelů hradů
Názory významného novináře
Jana Petránka si přišlo do klubovny KS Lovoš vyslechnout
téměř 90 návštěvníků. Do Lovosic jej pozval na žádost posluchačů organizátor geografických
přednášek Jaroslav Líska a pro
Lovosice to byla opravdu důležitá událost.

Novinářský bard má každých 14
dní rozhovor v Českém rozhlasu,
ale do terénu už vyjíždí jen výjimečně. Zúčastnil se ale 5. dubna
také semináře „Mýty o Rusku“
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde uvedl, že Rusko v současnosti není agresorem, ale státem, který se víceméně brání. Jeho
názory rozhodně neodpovídají
informacím a komentářům v mainstreamových médiích. I proto novinář Petránek přiznal, že má v podstatě zákaz komentování v České
televizi - odmítá vidět Rusko černobíle. V diskusi obhajuje stejně
jako TGM profesionalitu a slušnost,
ne nekorektní útoky, jak je dnes
často zvykem.
Žurnalista probral v první části
přednášky několik významných
témat. Stav současné Evropy, situaci v Rusku, migrační krizi, islám,
šaríu a další zajímavá témata.
„Imigranti jsou s naší kulturou
neslučitelní, absolutně. Ti lidé přišli
ze středověku,“ konstatoval Jan
Petránek. Souhlasí s ministrem
Chovancem, že politická korektnost je zhoubou Evropy.
Značnou část řeči věnoval našemu prvnímu prezidentovi Tomáši
Garrigueovi Masarykovi, kterého si
velice váží. Masaryk nejdříve stvořil
armádu, pak teprve stát. To byli
legionáři, kteří vznikli ze zajatců na
třech frontách, italské, francouzské,
ruské a bylo to 180 tisíc mužů
celkem. Když přijel do Anglie, tak
ho mnozí chtěli tlačit k tomu, aby
okamžitě šel za britským ministerským předsedou a začal prosit.
Masaryk ale říkalř „Ne, nikdy nechoď v roli prosebníka, nikdy, i
kdyby ti nabízeli peníze, tak je
neber. Já pán, ty pán. My musíme
jednat sami za sebe.“
Začal jezdit po celé Anglii, přednášet na školách a v klubech, což
mělo velký dopad. Po roce si ho
pozval sám ministerský předseda,
aby mu vysvětlil situaci. Najednou
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byl Masaryk expert, který byl obrovsky uznáván, a totéž předvedl
později ve Spojených státech.
Americký prezident Wilson a Tomáš Garrigue Masaryk mezi sebou
od června do listopadu 1Ř18 vytvořili značně účinné spojenectví,
jež se orientovalo na vybudování
nové demokratické Evropy a také

Československa.
Při besedě padla řada dalších
otázek – na Tibet (dvakrát mluvil
s dalajlámou – v roce 1Ř62 a 1ŘŘ2),
Karabach, na chování politiků a
médií, válku v Sýrii a Libyi a všem
tazatelům žurnalista dotazy zodpověděl. Musíme ho obdivovat –
v 85 letech je stále aktivní a sleduje
aktuální dění. S podobou současných médií ale není spokojený. Uvedl, že sleduje Pekingskou
televizi, která vysílá v 10 jazycích,
BBC, Ruskou televizi a řadu dalších
západních zdrojů. Čte pravidelně
The Economist.
Spatra citoval různé události a
data, má skutečně záviděníhodný
přehled o historii i současnosti
světa, i o literatuře. A jeden
z dotazů zněl i na jeho život. Ten
byl opravdu mnohotvárný. Otec
ruský legionář, matka feministka a
sociální demokratka. 14. března
1Ř3Ř utekla před nacisty do Ameriky, 15. 3. ji přišli zatknout. Otec
byl za války zavřený. V roce 1Ř48
vstoupila matka do KSČ, otec s ní
absolutně nesouhlasil. Jan se stal
novinářem a patří ke generaci
novinářů, kteří změnili tvář Československého rozhlasu v 60. letech.
V srpnu 1Ř68 byl Petránek jedním
z těch, kdo vysílali z ostřelované
budovy rozhlasu. Pak následovaly
první politické represe. Ještě před
tím, než nové vedení rozhlasu
Petránka vyhodilo, stihl ještě v
roce 1Ř6Ř okomentovat v přímém
přenosu přistání na Měsíci. Za
normalizace nesměl pracovat jako
novinář a po podpisu Charty 77 se
mohl živit 20 let jen manuální prací
v kotelně. Byl komentátorem nejprve samizdatových, později oficiálních Lidových novin. Od roku
1ŘŘ3 je v důchodu, ale stále píše a
vystupuje jako host v rozhlasových
pořadech, v nichž komentuje dění
ve světě. „Nejlíp nám bude, až nám
bude znovu dvacet,“ usmál se na
závěr proslulý novinář. (hz, foto ik)

1789 Františkem Kresselem z
Kvaltenberka,
pravděpodobně
na místě původní středověké
tvrze. Zámek se nachází cca 6 km
od Lovosic.
Od poloviny 1Ř. století patřil
rodině Herbersteinů. Hrabě nechal
na podnět svého bývalého vychovatele, profesora Matějíčka, zřídit
v roce 18Ř2 ve Vrbičanech českou
školu. Herbersteinové drželi zámek
do r. 1Ř38, kdy zde byla zřízena
vnucená správa a dosazen správce
baron von Hartrot (jako účastník
nezdařeného spiknutí proti Hitlerovi se zde na zámku v r. 1Ř44 zastřelil). Na začátku r. 1Ř45 byla v
zámku umístěna Hitlerjugend. V r.
1Ř46 pak byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Později
zde byl internát Středního odborného učiliště zemědělského Lovosice, po roce 2002 autoškola a
pracoviště pro odborný výcvik
učňů oboru truhlář.
Roku 2011 zámek koupila firma
Sempra Vrbičany. Od roku 2012 se
totálně zdevastovaný zámek postupně opravuje, byl vyčištěn zámecký park a připravuje se celková
rekonstrukce objektu. V roce 2015
byla dokončena oprava střechy,
postupně přibývají výstavní prostory (prozatím osm místností)
v přízemí jednoho křídla zámku.
Na rekonstrukci střechy finančně
přispěl Ústecký kraj a Národní
památkový ústav.

a zámků od paní Žuravnyjové,
která je zámku věnovala, a dále
sezónní výstavy obrazů. V prvním
patře je pro děti i dospělé vytvořena v ještě neopravených místnostech strašidelná stezka, která skvěle využívá zchátralého a pochmurného rázu zdevastovaných prostor.
K zakoupení je pohled zámku i
turistická známka. Parkovat lze
zdarma v hospodářském dvoře. Před hlavním vestibulem a vstupem do zámku jsou umístěné lavice, takže si lze i na chvíli odpočinout. Projít se můžete také zámeckým parkem.

Zámku se ujal zkušený kastelán
Petr Rasken Chaloupka, který je
ostříleným organizátorem kulturních akcí, a obec Vrbičany se tak
znovu bude brzy moci svým zámkem chlubit. Kastelán vyzval spolek
Muzeum Lovosicka k návštěvě
zámku a spolupráci; v budoucnu se
na zámku uskuteční výstava o
Lovosicích. Zámek členové spolku
v únoru navštívili a budoucí výstavní prostory i pokračující opravy
zámku si prohlédli.
Zámek je postupně rekonstruován. Během prohlídky jsme viděli,
jak vypadají zrekonstruované místnosti i jak vypadají ty, které na
opravu ještě čekají. V přízemí je
několik již krásně upravených po-

kuriozit a zajímavostí. A samozřejmě proběhnou kulturní akceř 14. 5.
Den řemesel - setkání kovářů a
dalších řemeslníků s bohatým programem, 25. 6. Kočárky - setkání &
závody, 2. 7. Potlach na zámku
(country minifestival), 16. - 17. 7.
Skotský víkend, 27. 8. Hradozámecká noc (noční prohlídky), 1. 10.
Medovinobraní.

Správa zámku pořádá nejrůznější
kulturní akce a na ně jsme se zeptali kastelána Chaloupky.
Kdy je zámek pro zájemce přístupný?
Květenř soboty, neděle a svátky,
červen – srpenř denně mimo pondělí, září, říjenř soboty, neděle svátky nebo na zavolání.
Co nového chytáte pro návštěvníky letos?
Na letošní rok se chystá výstava
historických kočárků sběratelky
Hanky Müllerové. Bohužel je jich
tolik (více než 350), že letos nemůžeme vystavit všechny, takže výstava se bude postupně rozšiřovat
tak, jak budou přibývat opravené
místnosti. Během roku budou také
probíhat menší výstavy sběratelů

Máte nějakou prosbu na veřejnost, co byste chtěl návštěvníkům vzkázat?
Sháníme dobrovolníky, kteří by
pomohli při organizaci kulturních
akcí na zámku. Za pomoc nabízíme
slušné zacházení a nějakou tu
medovinu.
(hz, foto: Zdeněk Kaftan)
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Sport

Nejmladší házenkáři uspěli na velkém turnaji v Praze

Jednoho z největších házenkářských turnajů v Evropě – Prague Handball Cupu 2016 se zúčastnili i lovosičtí minižáci.
Letošní 25. ročník se konal o velikonočních
svátcích od 24. do 28. března a zúčastnilo se ho
4Ř8 mužstev z 28 zemí v kategoriíchř minižáci,
mladší a starší žáci, mladší a starší dorost.
Lovosické družstvo dosáhlo ve své kategorii
mimořádného sportovního úspěchu. Z 26 mužstev z Polska, Slovenska, Česka, Rakouska,
Chorvatska a Maďarska se probojovalo mezi
čtyři nejlepší týmy. Medaili sice nevybojovalo,
ale velké uznání i tak zaslouží.
„V hodnocení našeho vynikajícího vystoupení
je zapotřebí vyzdvihnout úsilí, s kterým tým
bojoval s každým soupeřem, uplatňoval potřebnou tvrdost v obraně a rychlý útok, který hráči
zakončovali přesnou střelbou. Za tento výkon
byli mezi nejlepšími 4 týmy zcela po zásluze,“
uvedl Karel Hron, vedoucí týmu. (tuc, foto: archiv)

Sestava týmu:
Daniel Tučka, Tadeáš Pokorný, Lukáš Dojčinovič, Martin Zámyslický, Tomáš Pokorný, František Šafránek, Vojtěch Černý, Jan Karlík, Václav
Paur, Jan Bereš, Martin Křížek, Pavel Drašnar,
David Srba, Ondřej Zábranský, Martin Hromada. Trenérř František Čech, vedoucí týmuř Karel
Hron

Trio lovosických atletů soutěžilo v Itálii, Jachtaři letos uspořádají opět dva závody
Posádky
Jachetního
v roce 2015 dva závody.
Miroslav Pavlík přivezl stříbro
klubu ŮSK Lovosice uskuJednalo se o jarní závod

Ve dnech 29. března až 3. dubna se lovosičtí veteráni zúčastnili
11. halového mistrovství Evropy
a zimního mistrovství v dlouhých vrzích v italské Ůnconě.
Z atletického oddílu Lovosice
reprezentovali Česko 3 atleti veteráni. Nejlépe si vedl výškař
Miroslav Pavlík, který získal stříbrnou medaili za 157 cm v kategorii
M65. Zlato však nebylo až tak
daleko. Vítěz a světový rekordman
ze Slovinska Dušan Prezelj skočil
šťastně 157 cm na třetí pokus a
160 cm. Obě výšky překonal s
dotykem laťky.
Dalším účastníkem mistrovství z
Lovosic byl Jaroslav Smělý v kate-

gorii M40, který se zúčastnil soutěží v disku (40,1Ř m, 4. místo), kouli
(11,80 m, 5. místo) a břemenu
(10,71 m, 5. místo).
Jako třetí se svého prvního mistrovství Evropy zúčastnil Jan Verner
v kategorii M65, který nejprve
zaplatil nováčkovskou daň v disku,
kde nepřehodil 30 metrů a za
2Ř,57 m skončil na 18. místě. Tento
neúspěch ho však nepoložil a hned
druhý den získal úspěch v podobě
finálové účasti v kouli, kde skončil
nakonec za 10,07 m na 8. místě.
Lze říci, že to byla na tomto mistrovství celkem úspěšná výprava
lovosických atletů - veteránů.
(hz, tuc)

tečnily v roce 2015 celkem 61 startů zpravidla
dvoučlenných posádek.
Výsledky
zúčastněných
posádek umístily lovosický
klub na šedesátou příčku
výsledkového žebříčku Českého
svazu jachtingu, ve kterém bylo
hodnoceno celkem 212 klubů.
Jachetní klub ASK Lovosice pořádal

pod názvem Regata Lovosic a podzimní Sdružený
krajský přebor. Na startovní čáře každého z těchto
závodů se sešlo více než
16 lodí. V roce 2016 bude
Jachetní klub pořádat 2 závody.
Kromě tradiční Regaty Lovosic
půjde o závod Česká brána.
Petr Bázler, člen výboru klubu

Mladí šachisté ukončili sezonu na 8. místě

V měsíci dubnu zakončilo krajský přebor družstev v šachu
lovosické "ů" družstvo.
Pod vedením trenéra a zároveň

hráče Miloše Mriša se mladí šachisté (Mrišová, Lizoň, Kopáček a
Tomášek) umístili na 8. místě z
celkového počtu dvanácti družstev.

závodníky finále 15. května, a to
opět na ZŠ Rabasova v Ústí nad
Labem. Soutěž je součástí projektu

„Uvaž pásek, neber drogy“, který
podporuje i město Lovosice.

• Liga karate mládeže začala •

První kolo Ústecké regionální
ligy družstev v karate obsadilo i
pět lovosických týmů. Mezi
téměř stovkou mladých karatistů sbírali lovosičtí své první body do vícekolové soutěže.
Tato soutěž je koncipována tak,
aby začínající závodníci měli možnost absolvovat více zápasů, než je
tomu v klasické soutěži, kde první
prohrou mohou na turnaji skončit.
Zde se závodníci utkávají systémem každý s každým, a to v jeden
den dvoukolově.
„Z tohoto důvodu jsme nasazovali i závodníky s menšími zkušenostmi. Měli vlastně takový vícefázový
trénink pod psychickým tlakem.
Do týmů nám chyběli Šmíd, Vlček
a Studnička, kteří byli na škole
v přírodě,“ okomentoval start
družstev trenér Zeman.

„Postavili jsme jak týmy kata, tak
týmy kumite,“ doplnil jeho slova
šéftrenér Josef Rajchert.
„Jsem moc rád, že si mohu zazápasit s více soupeři. Myslím, že mi
to hodně pomáhá se lepšit,“ komentoval své kumite mladší žák
Ladislav Husák.
„V soutěži kata družstev se zatím
nejlépe uvedla dílčími výhrami
děvčata Janů, Čepičková a Doušová, která ještě potřebují vyladit
společné zástupy a závěr kata,“
uzavřel hodnocení Josef Rajchert.
Za svůj výkon si v kumite zasloužili
pochvalu za srdce bojovníka Adéla
Čepičková, Štěpán Mička i Martin
Pracna, kteří podstoupili buď těžké, nebo vůbec své první zápasy
v kumite.
Po druhém kole, které bylo na
programu koncem dubna, čeká

(jr, tuc, foto: archiv klubu)
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Školní jídelna

Den thajské kuchyně v Centrální školní jídelně Lovosice

Asociace školních jídelen České
republiky o. s. ve spolupráci s
Ambasádou Thajského království a pod záštitou Vladimíra
Plačka, senátora Senátu Parlamentu ČR, místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku Senátu Parlamentu ČR
vyhlásila projekt Den thajské
kuchyně v českých školních jídelnách. Generálními partnery projektu jsou Makro Cash & Carry
ČR s.r.o. a Bonno Gastro Servis.
Partnery projektu jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna a Státní
zdravotní ústav.
V Lovosicích Den thajské kuchyně
proběhl 26. dubna i za přítomnosti
Karla Jahody, výkonného ředitele
Asociace, který předal kuchařkám
certifikát o absolvování kurzu podepsaný velvyslancem. Zároveň
dostali jako poděkování kuchařku
thajské kuchyně, rovněž podepsanou.
Nový projekt Asociace školních
jídelen ČR se týká představení mezinárodních kuchyní ve školních jídelnách. Celý projekt odstartoval prezentací thajské kuchyně. V
Makro Akademii proběhl první
workshop i za přítomnosti lovosických kuchařek. Ty pod vedením
rodilého thajského kuchaře Kenyh
Khamteu vařily tříchodové menu,
které se sestávalo z vepřového
vývaru se zeleninou a tofu, restovaných kuřecích nudliček s čerstvou zeleninou a jasmínovou rýží
a z dezertu z tapiokových kuliček s
čerstvým ovocem v sladkém kokosovém nálevu. Na workshopu byl
přítomen i velvyslanec Thajského
království.
Stejné menu uvařily kuchařky
v Lovosicích i 26. dubna. Tento den
proběhl projektový den o Thajsku i
na zdejších školách. „Jsme rádi, že
naše jídelna patří mezi 20 vybraných školních jídelen v celé ČR.
Díky tomu jsme získali nový podnět k obohacení nabídky pokrmů
pro naše strávníky,“ říká ředitelka
CŠJ Lovosice Jana Dreieckerová. Té

zeleninový salát. Děti dostávají 3x
týdně ovoce nebo ovocný výrobek.
Minimálně jednou týdně dostávají
mléčný
výrobek,
mléko
je
k dispozici denně. Pijí se pouze
nápoje s kontrolovanou sladivostí.
Dalším nápojem je buď čaj
s citronem, nebo mošt s vodou.
Co na to strávníci?
Počet strávníků nám roste. Samozřejmě se najdou tací, kterým nebude nic vhod. Těch je ale zanedbatelně.
Těšíte se na další den mezinárodní kuchyně?
Celý den byl s námi pan Karel
Jahoda, řekl, že není pevně dané,
aby se dalšího dne mezinárodní
kuchyně zúčastnily ty samé školy.
Po ukončení akce jsme byly potěšeny, že i na další den mezinárodní
kuchyně bude naše jídelna zařazena. To je skvělá zpráva.

jsme položili několik dotazů.
Kolik jste dnes uvařili obědů
celkem, kolik bylo porcí thajského jídla?
Dnes jsme uvařili celkem 1315
obědů, z toho bylo 1123 porcí
thajského dne. První a druhé jídlo
byl thajský den, třetí pak zbojnická
pečeně.
Jaké jste použili ingredience
z netradičních surovin?
Nevaříme každý den z bambuso-

vých výhonků, jidášova ucha, tofu,
ústřicové omáčky, sojové omáčky,
rambutanu, liči, kokosového mléka,
tapiokových kuliček. Podle ohlasů
strávníků jsme obstáli, byla to pro
ně nová zkušenost. Náš tým vyhodnotil, že hlavní jídlo by šlo
zařadit do běžného jídelníčku.
Thajská kuchyně je zdravá, plná
zeleniny. Vaříte v CŠJ i další
zdravá jídla?
Vaříme zdravě a chutně. Každý
den je součástí některého z jídel

Dospělí strávníci většinou novinku – Den thajské kuchyně uvítali a
cizokrajné jídlo si u výdeje zvolili.
K chuti přišly pokrmy hlavně ženám, mužům však chutnaly také.
„Bylo to dobré. Mám rád nová
jídla, zvlášť s houbami a zeleninou,“ přiznal Vojtěch Krejčí.
Školy se v rámci této akce zúčastnily projektového dne, čímž se pozitivně projevila její propagace.
Děti byly připravené, natěšené, nedojedeného jídla bylo srovnatelné
množství jako v jiných dnech. Přišli
i ti, co jindy na obědy nechodí.
Akce byla veskrze vnímána kladně.
„Školám děkuji za spolupráci. Myslím si, že zaměstnanci jídelny odvádějí velmi dobrou práci. Považuji
za důležité zachovat jídelnu pod
kontrolou města, nedávat ji všanc
nadnárodní společnosti. Stravování
našich dětí patří mezi strategické
služby občanům města. Město by
proto mělo mít stravování dětí za
svoji prioritu,“ dodala Jana Dreieckerová.
(Eva Hozmanová, 2x foto Radim Tuček)

Zapojily se i školy
Na ZŠ Sady pionýrů se v rámci
akce jednalo konkrétně o přípravu
některých receptů z Thajska. Při pracovním vyučování si žákyně 6. C.
vyzkoušely recept na hlavní chod
Kai Phad Phak. Děvčata nadšeně
připravila všechny ingredience a podle popsaného postupu přípravu
jídla dokončila a samozřejmě vše
řádně ochutnala. Již dnes se celý
kolektiv dívek těší na podobné nové
výzvy.
Ing. Miroslava Kiesewetterová
Na ZŠ Antonína Baráka žáci 1. i 2.
stupně plnili předem připravené
úkoly na téma Thajsko. Ze svých
výstupů se dozvěděli řadu informací
nejen o geografii Thajska, ale především o kuchyni, zvycích, oblečení a
tradicích. Nechyběla ani výroba
tradičních masek či ukázka bojového umění. V závěru projektu se
připravil i chutný ovocný salát
s exotickým ovocem.
ZŠ A. Baráka Lovosice

Květen 2016

Kolektiv pracovnic Centrální školní jídelny Lovosice na snímku s Karlem Jahodou, výkonným ředitelem
Asociace školních jídelen České republiky o. s.
Foto: archiv jídelny

Extra

Městská knihovna

Osvoboditelů 48/55, Lovosice, telefon 416 571 283
Webř httpř//knihovna.lovosice.com/
11. května VLADIVOJNA La Chia – hudební recitál, autorské čtení a vernisáž
výstavy obrazů oblíbené zpěvačky, skladatelky a malířky. Sál knihovny, od 18
hodin, vstupné 30,- Kč.
24. května VENEZUELA – další cestopisná přednáška Marta Eslema a Davida
Surého. Sál knihovny, 17 hodin, vstupné 30,- Kč.
Výtvarné dílny a další akce v oddělení pro děti a mládežř
11. května VYRÁBÍME KERAMICKÉ ŠPERKY I. Dětské oddělení od 14 hodin
25. května VYRÁBÍME KERAMICKÉ ŠPERKY II. (dokončení). Dětské oddělení od 14 hodin
1. června POZNÁVÁME KOPCE ČESKÉHO STĪEDOHOĪÍ (mimo jiné výroba
podkladu slepé mapky, potřebné pro prázdninovou soutěž). Dětské oddělení
od 14 hodin.

Dívčí válka bude v Libochovicích

Těsně před koncem školního roku, ve středu 2Ř. června, se na nádvoří Státního zámku v Libochovicích uskuteční jedno z nejhranějších divadelních představení - Dívčí válka Františka Ringo Čecha. Začátek představení je v 1Ř hodin
a vstupenky si můžete zakoupit v předprodejích nejen v Libochovicích, Litoměřicích a Budyni nad Ohří, ale také v Lovosicích, konkrétně v informačním
centru v Pfannschmidtově vile. Přijďte se podívat na skvělou komedii
s novým hereckým obsazením. V rolích se střídajíř Sandra Pogodová, F. R.
Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich Navrátil, Roman Skamene, Petr
Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná,
Anna Kadeřávková a další.
(tuc)

Svaz tělesně postižených z.s., MO Lovosice
vás zve na akce pořádané v roce 2016:
1Ř. 5. Zájezd - Mostecko, 250 Kč
Ř. 6. Zájezd - Ústecko, 250 Kč
25. 6. - 2. 7. Ozdravný pobyt PROSEČ, hotel Renospond, 4.500 Kč
21. - 28. 8. Ozdravný pobyt ZDÍKOV, hotel Bohemia, 4.300 Kč
8. Ř. Zájezd - Lounsko, 250 Kč
Objednávky na akce jsou přijímány již od ledna.
Podrobnosti budou včas oznámeny na vývěskách, nebo každé úterý osobně v
kanceláři STP.

Lovosické kulturní léto se blíží!
Během letošního léta se můžete těšit na
řadu tradičních, oblíbených, ale i nových
akcí a festivalů, které proběhnou od
května do září v Lovosicích. Všechny
tyto akce organizuje nebo se na nich
podílí Kulturní středisko Lovoš Lovosice.
Projekt Lovosického kulturního léta (tzv.
Lo-Ku-L) má za úkol podpořit tyto akce zejména na poli propagace. Cílem je
také oslovit turisty a návštěvníky města, kterým Lo-Ku-L ukazuje, jak trávit
volný čas, seznamuje je s jednotlivými akcemi a předkládá zajímavé tipy na
výlet jak v samotném městě, tak zejména v malebné přírodě Českého středohoří. Všechny tyto informace naleznete na stránkách www.lokul.net nebo
na facebookových stránkách projektu.

Plánované akce:
Festival folklórních souborů 14. 5. 2016 Václavské náměstí
Odpoledne plné českých, maďarských, slovenských písní a tanců s ochutnávkou maďarských vín a specialit.
Hašmar Country 2. – 4. 6. 2016 Lesopark Osmička
Tradiční country festival města Lovosice. Vystoupí například Pavel Dobeš,
COP, Poutníci, Taxmeni nebo The Bugles (The Beatles revival).
Ůltros Rockfest 8. – 9. 7. 2016 Lesopark Osmička
Rockový open-air festival pořádaný ve spolupráci s KS Lovoš Lovosice a
městem Lovosice.
Festival Osmička 15. – 16. 7. 2016 Lesopark Osmička
Hudební festival s 8 různými hudebními žánry, s více jak 15 hudebními interprety, s parádním zvukem a světelnými efekty.
Filmové léto na Osmičce 30. 7. – 2. 8. 2016 Lesopark Osmička
Kinematograf bratří Čadíků jako každý rok představí během čtyř večerů čtyři
české filmy.
Žafest 12. – 13. 8. 2016 Lesopark Osmička
Multikulturní open-air festival s celou řadou hostů a doprovodných aktivit
jako výtvarný stan, worshopy, fotbálek atd.
Valdštejnské slavnosti 20. 8. 2016 Lesopark Osmička
Historické slavnosti města Lovosice s celodenním programem, občerstvením,
medovinou a dobovými řemeslnými stánky.
Václavská pouť 28. 9. 2016 Václavské náměstí a lesopark Osmička
Největší městská slavnost v roce, při které proběhnou vystoupení řady významných a regionálních interpretů. Součástí akce jsou také zábavní atrakce,
stánky, výstavy, historická scéna a mnoho dalších.
Informace k dalším akcím jako například Ekologický den, Hravé úterky atd.
naleznete také na www.lokul.net. O všech připravovaných akcích vás budeme
každý měsíc podrobněji informovat v Lovosickém dnešku.

Putování za víny ůrány Čech

Čtvrtý ročník oblíbené turisticko-vinařské akce Putování za víny Brány Čech
se uskuteční 18. června. Na trase podél řeky Labe z Lovosic do Malých Žernosek (cca 4km) se účastníkům naskytne několik unikátních pohledů na
vinice Brány Čech. Na každém místě se zajímavým výhledem bude připraven
ochutnávkový stánek s kolekcí vín přímo z oné konkrétní vinice.
V cíli akce bude možné vzorky ochutnat znovu, k tanci a poslechu bude hrát
hudba, přilehlý kiosek připraví pochutiny na grilu. Tradičně v cíli proběhne
také slosování o několik málo cen. Zhruba 50 metrů od cíle je stanice žernoseckého přívozu, ve volné chvíli bude možné ho využít k plavbě po Labi. Na
travnaté ploše v cíli je opět možné stanovat zdarma - s výhledem na žernosecké vinice. Trasu akce je možné absolvovat pěšky, na kole, na bruslích, na
prkně, na lodi... ve všech verzích na vlastní nebezpečí ř-). Ročník 2015 byl v
Čechách fantastický, máme se nač těšit! Na trasu je možné vyrazit mezi 13. a
16. hodinou od podniku Čajovna vinotéka v uličce naproti městskému úřadu.
Letošní novinkou bude rozšíření ochutnávky o další dvě vinařství!
Za pořadatele Michal Závada

Ekologický den v Lovosicích
Firma FCC BEC - ukázka dvou popelářských vozů (jeden speciální s ramenem
pro podzemní kontejnery)
Firma MEVA - ukázka podzemních kontejnerů (společně s FCC BEC)
Firma ASEKOL - hry a soutěže pro děti (hod mobilem do kontejneru, skákání
v pytli atd.)
Firmy EKO-KOM, EKOLAMP, ELEKTROWIN - stánky s propagačními materiály,
tvořivými dílnami atd.
MĲŽETE VYHRÁT I ZŮJÍMŮVÉ CENY!
Součástí akce bude také výběr starého elektroodpadu. Ten kdo přinese nejvíce kusů elektroodpadu, získá hodnotnou cenu a odměněni budou všechny
děti drobnými upomínkovými předměty. Další informace najdete na plakátku
vlevo.

Hasiči v Lovosicích

Téma: Návrat jednotek hasičů do Lovosic

Rok 2015 byl rokem návratu
profesionálních hasičů do Lovosic. Hasiči v nově vybudovaném objektu na místě bývalého
cukrovaru v Siřejovické ulici
působí od 1. listopadu 2015.
Službu na stanici zajišťuje celkem osmnáct hasičů, kteří jsou
rozděleni do tří směn.
Díky této změně se významně
zvýšila bezpečnost občanů a zkrátily dojezdové časy jednotky minimálně o 10 minut. Do Lovosic se
jednotka vrátila po více jak deseti
letech, kdy musela vyjíždět z centrální stanice v Litoměřicích.
V roce 2015 bylo na území ORP
Lovosice zaznamenáno a nahlášeno celkem 22Ř událostí, ke kterým
vyjížděly jednotky požární ochrany
Hasičského záchranného sboru
(HZS) Ústeckého kraje a jednotky
sboru dobrovolných hasičů (SDH)
obcí.
Z celkového uvedeného počtu
bylo 60 požárů, 55 dopravních
nehod a Ř7 ostatních technických
zásahů. Jednalo se například o
úniky nebezpečných látek, technickou pomoc a v 17 případech šlo o
plané poplachy.
Na území hasebního obvodu
Lovosice zasahovala jednotka v
202 případech. Dobrovolné jednotky obcí, zejména pak SDH Třebenice významně přispěly svou
pomocí na zajišťování požární
ochrany v Lovosicích. Třebenice
měly 2Ř zásahů, SDH Chotiměř 2Ř
zásahů a SDH Klapý 10 zásahů.

Profesionální hasiči se v roce 2015 po dlouhých 10 letech vrátili do města. Jejich práce je nebezpečná, ale
velmi potřebná. S činností souvisí i záchrana Sboru dobrovolných hasičů Lovosice, o kterou se snaží několik
nadšenců ze zájmového sdružení. Lovosický dnešek proto přináší reportáž o činnosti jednotek, která by snad
mohla přilákat pozornost veřejnosti nebo případně nalákat další nadšence a sponzory. Na snímku je požár
rodinného domu v Libochovicích, kde lovosičtí hasiči zasahovali.
Foto: archiv HZS ÚK
Města Lovosice ani Libochovice
nemají jednotku sboru dobrovolných hasičů. Další zásahy měla i
jednotka SDH Třebívlice, která
prochází generační obnovou, a to
8 zásahů, SDH Čížkovice 10 zásahů
a SDH Prackovice nad Labem 3
zásahy.
Stejně jako v předchozích letech,
tak i v roce 2015 bylo nejvíce událostí na území města Lovosic, cel-

Hasiči zachraňují životy

Za období od 1. ledna 2016 do
14. dubna 2016 zasahovali hasiči ze stanice v Lovosicích u 11
požárů, 10 dopravních nehod,
10 technických pomocí, 2x pomáhali ZZS a 3x zasahovali při
úniku ropných látek.

Požáry
Z požárů byl nezávažnější ten z
31. března, kdy v 17ř17 byly jednotky hasičské záchranné stanice
(HZS) Lovosice a sbory dobrovolných hasičů (SDHO) Klapý a Budyně nad Ohří povolány na požár
rodinného domu v Libochovicích
(viz snímek nahoře). Po příjezdu
jednotek na místo bylo zjištěno, že
došlo k požáru v prvním podlaží
rodinného domu. V zadní části
domu se v okně verandy nacházel
člověk, který se vlastními silami ze
silně zakouřeného prostoru nemohl dostat ven. Bylo nutné vyrazit vstupní dveře a v dýchacích
přístrojích vstoupit do domu.
Jeden z hasičů dveře vyrazil a
druhý byl připraven s proudnicí
pro případ, že by vyšlehly plameny. Společně pak vyhledali muže,
který se nacházel v ohrožení života. Nasadili mu masku a vyvedli ho
z objektu. Již v bezpečí mimo
požářiště mu byla poskytnuta
předlékařská pomoc, která spočívala v inhalování kyslíku.
Dne 6. dubna v 1Řř2Ř byl ohlášen
požár osobního automobilu na

Květen 2016

dálnici D8 mezi Siřejovicemi a
Rochovem. Na místo vyrazily jednotky HZS Lovosice a Litoměřice.
V době příjezdu jednotky bylo
požárem zasaženo celé vozidlo.
Požár byl naštěstí bez zranění.
Z dopravních nehod byly
nejvážnější dvě
Dne 23. února v 10ř56 byly jednotky HZS stanice Lovosice a JSDHO Chotiměř povolány k úklidu
po dopravní nehodě na sjezdu D8
směr Teplice. Jednalo se o nehodu
dvou nákladních vozidel, kdy řidič
vyjíždějící od Bílinky na hlavní silnici nedal přednost přijíždějícímu
kamionu s maďarskou poznávací
značkou.
4. dubna v 1ř0Ř pak vyjely jednotky z Lovosic, Ústí nad Labem,
Litoměřic a SDHO Chotiměř k
dopravní nehodě s vyproštěním
mezi obcemi Prackovice a Dolní
Zálezly. Během jízdy k zásahu byla
podána informace, že osobní
automobil hoří. V době příjezdu
jednotky bylo požárem zasaženo
celé vozidlo. V hořícím vozidle
zůstala zaklíněna jedna osoba,
která měla zranění neslučitelná se
životem. Jednotky hasily požár
osobního automobilu a dále se
zaměřily na únik pohonných hmot
a vyhledávání dalších zraněných
osob. Byl nalezen zraněný řidič
kamiónu, který byl předán ZZS.
Zpracoval: npor. Mgr. Lukáš Balaštík

kem 83, dále pak na katastrálním
území Velemína 26, Třebenic Ř,
Prackovic nad Labem 10, Libochovic 18 a v Čížkovicích 16. Především ve Velemíně a Prackovicích
nad Labem šlo převážně o dopravní nehody a technické havárie z
důvodu zvýšeného provozu na
silnicích kvůli nedokončené dálnici
D8.
Vzhledem k tomu, že město Lo-

vosice nemá vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů, byla uzavřena smlouva mezi městem Lovosice a městem Třebenice o zřízení společné jednotky požární ochrany. Smlouvu schválilo zastupitelstvo města na březnovém jednání.
Město na společnou jednotku přispívá finanční částkou 80.000,- Kč
ročně.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel

Okresní kolo v požárním sportu v Lovosicích
V loňském roce se po dlouhých letech v Lovosicích opět uskutečnila
soutěž hasičských družstev. Po jednání s Okresním sdružením hasičů
v Litoměřicích se i letos uskuteční okresní kolo v požárním sportu na atletickém stadionu v Lovosicích. V sobotu 14. května se bude soutěžit
v kategoriíchř družstva – muži, ženy a dorost. Na programu jsou disciplínyř
běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární
útok. Trénink proběhne od 8 do 8.30 hodin, vlastní zahájení soutěží bude
v 8.40 hodin nástupem družstev. Ukončení předpokládáme v 15 hodin.
Přijďte se podívat a fandit.
Mgr. Pavel Hejduk, starosta SDH Lovosice

Koněspřežná, čtyřkolová parní stříkačka z roku 1Ř03, kterou se podařilo
zachránit při povodni v roce 2002 tím, že ji dobrovolní hasiči zapůjčili
svým profesionálním kolegům. K vidění je nyní právě v nové hasičské
zbrojnici v Lovosicích.
Foto: archiv MěÚ
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Hasiči v Lovosicích

„141letá tradice dobrovolných hasičů v Lovosicích
stojí za rehabilitaci,“ říká Pavel Hejduk, starosta
Lovosickému dnešku poskytl
rozhovor Pavel Hejduk, starosta
Sboru dobrovolných hasičů Lovosice. Sbor se nachází v situaci,
kdy po povodni z roku 2002
přišel o velkou většinu vybavení
a v současné době nemá ani
dostatečnou členskou základnu.
Osm nadšenců se ze všech sil
snaží dlouholetou, již 141 let
trvající tradici dobrovolných
hasičů v Lovosicích udržet, zachovat a obnovit. Město Lovosice podpořilo činnost sboru částkou 100.000,- Kč. Částka má
pomoci vzkřísit zájmové sdružení do původní slávy.
Při tvorbě otázek pro rozhovor
jsem Vás označila jako předsedu
sdružení. Mohl byste čtenářům
vysvětlit, proč starosta?
Pro vysvětlení se musím vrátit do
minulosti a vůbec k historii vzniku
dobrovolných hasičů. V devatenáctém století začaly vznikat jednotky
dobrovolných hasičů. Jednalo se o
skupiny složené z dobrovolníků,
kteří se svolávali na pomoc při
hašení požárů. Měli své velitele
nebo také starosty. Označení
„předseda“, tak jak ho známe
z dneška, v té době vůbec neexistovalo. Neexistovaly také sbory
profesionálních hasičů a k požárům se svolávalo zvoněním, nebo
houkáním. Mezi 50. – 80. léty se k
požárům hasiči svolávali houkáním
na sirény. Počátkem Ř0. let se
hasiči vrátili k původnímu názvosloví.
Můžete, prosím, vysvětlit, co
houkání znamená?
Požáry se dříve oznamovaly zvoněním na zvon, později spouštěním sirény. Bylo to právě z důvodu,
že neexistovaly profesionální jed-

sboru Ústeckého kraje. V současné
době se nachází v objektu nové
hasičské zbrojnice v Lovosicích,
což mě velmi těší. Vrátila se alespoň zpět do města. Zachránil
jsem také historické prapory, které
ale nutně potřebují zrestaurovat.
Ve zbrojnici ale zůstaly například
jejich žerdě, které byly tím pádem
zničeny. Zachránili jsme ještě pár
drobností, většina vybavení ale
podlehla.
Nejvíce nám v současné době
chybí základní vybavení potřebné
pro účast v soutěžích a také auto
v požárních barvách. Rádi bychom
přilákali mladou generaci, a pokud
nemáte co dětem ukázat, pokud
nemohou říci, to je naše, a zahoukat si sirénou, brzo je přestane
bavit chodit do kroužku, kde si
mohou pouze malovat. Nelze
každý týden využívat profesionální
hasiče.
Přibližte čtenářům, kdo je takový dobrovolný hasič. Co ovládá,
jaké má povinnosti, zodpovědnost, jakých akcí se účastní a
podobně?
Hasičské jednotky, tak jak je nyní
známe, jsou vlastně trojího druhu.
Jejich vznik a činnost je upravována zákony. Profesionální hasiči,
tedy Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje, zřizuje ministerstvo vnitra. Ostatně, jsou to ti, kteří
se v minulém roce vrátili do Lovosic. Dále jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při
výjezdech profesionálům. Tyto jednotky jsou zřizovány obcemi a jsou
zahrnuty do plošného pokrytí požárního poplachového plánu kraje.
Třetím subjektem je Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a
Slezska, ke kterým patří právě náš
sbor.

Dlouhodobý výhled
- Vyškolit základ zásahové jednotky (školení, návštěva a spolupráce
s ostatními SDH)
- Vybavit zásahovou jednotku uniformami a potřebným vybavením
- Získat dotaci na pořízení repasovaného vozidla, které bude použitelné pro přepravu na soutěže a zásahovou jednotku
- Zapojení zásahové jednotky do systému JSDHO (začít na nejnižším
stupni, po dokončených stupních výcviku postupně zařazovat do
vyšších kategorií – záleží rovněž na vybavení jednotky)
- Obnovit historické prapory, zajistit nové žerdě, údržbu u specializované firmy
notky. Nikdo nebyl připraven v
každou denní i noční minutu vyjet
k zásahu. Hasiči se tedy takto svolávali.
V roce 2002 při povodni přišel
sbor o vybavení. O co konkrétně
jste přišli a co máte teď k dispozici?
Sbor při povodni přišel téměř o
všechno. Nemáme výstroj ani výzbroj. Nemáme uniformy a ani
základní vybavení pro účast v soutěžích. Jediné, co se nám povedlo
zachránit, je historická párovka,
kterou jsme ještě před povodní
zapůjčili Hasičskému záchrannému
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Rádi bychom, aby naše sdružení
přerostlo v jednotku, která bude
také zahrnuta do poplachového
plánu. Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyjíždějí ke všem typům zásahů, tedy i k požárům a
dopravním nehodám. V případě
vysoce specializovaných zásahů plní ale pouze doplňkovou funkci.
Zabezpečíme okolí nebo hlídkujeme a podobně. Dobrovolní hasiči
mají své uplatnění v případech
živelných katastrof. Pomáháme se
stavěním hrází, zabezpečením majetku, vyklízením budov, pomáháme občanům a podobně. Plníme
funkci požárních hlídek při kultur-

ních akcích nebo veřejných shromážděních a samozřejmě se cvičíme a účastníme soutěží.

Jak funguje Sbor dobrovolných
hasičů v Lovosicích? Jakou má
členskou základnu, jak dlouho
již funguje a kde se schází?
Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích funguje již od roku 1875.
V roce 1Ř37 byl založen druhý
sbor, který se skládal pouze z českých členů. Po roce 1ŘŘ5 byla
činnost sboru výrazně utlumena.
Dnes má sbor osm členů. Naše
činnost nyní spočívá hlavně v oblasti udržení sboru, zabýváme se
historií sboru. Požádali jsme o
dotaci na restaurování našich praporů, které se nám podařilo zachránit.

Jakým způsobem se bude sbor
snažit přilákat členy?
Oslovíme zájemce, kteří se nám
dříve hlásili a zkusíme postavit
soutěžní družstvo. Ve spolupráci
s placenými kolegy z HZS při
dnech otevřených dveří nebo na
školách můžeme oslovit dětské
zájemce.
Jaké konkrétní akce připravujete pro tento rok?
Po dohodě s OSH (Okresní sdružení hasičů) se dne 14. května
bude v Lovosicích na stadionu konat okresní soutěž dobrovolných
hasičů. Dále bychom rádi dokončili
přípravu publikace/knihy o historii
sboru. Chtěli bychom jí v příštím
roce k 80. výročí založení českého
sboru dobrovolných hasičů vydat
knižně. Chtěli bychom využít příspěvku města na vybavení sboru a
vycvičit družstvo, které by se zúčastnilo několika soutěží, jež se
konají v našem okrese.
Jak bude příspěvek na činnost
od města konkrétně využit?
Chceme pořídit základní vybavení
pro soutěže dospělých a dětí. Konkrétně máme nabídku na pořízení
hadic, proudnic, rozdělovače, soutěžních přileb a uniforem pro dospělé. Pak se zaměříme na děti a
jejich vybavení. Musíme se dohodnout s dalšími sbory o zapůjčení
soutěžního stroje, dohodnout dopravu na soutěže, místo, kde budeme cvičit a další věci. Proškolíme

Ůktivity pro děti
- Cvičení a příprava na hru Plamen (hasičská celoroční soutěž mladých
hasičů)
- Dětský den, vysvědčení, nástup do školy, Vánoce
- Zapojení do výtvarných soutěží v rámci sdružení
- Možnost využití hasičských táborů
- Dny otevřených dveří u sborů s technikou, Hasičské slavnosti v Litoměřicích
- Sv. Florian, pouť na Hostýn
Nemáme k dispozici žádné vlastní prostory ani vybavení, o které
jsme přišli při povodních. Proto je
velmi obtížné neukončit činnost,
jako se to stalo u mnoha sborů
v okrese.
Vím, že historie sboru v Lovosicích je poměrně bohatá. Dokonce i moje babička byla dobrovolnicí. V čem je podle Vás v současnosti největší problém?
Jak jsem již zmínil, po povodních
jsme přišli o kompletní vybavení
sboru. V této obtížné situaci se
pohybujeme v začarovaném kruhu
– finance, činnost. Pokud přijdete
za potenciálním sponzorem, chce
samozřejmě vidět nějakou činnost,
chce vidět, co můžete pro něj
udělat, propagovat jeho značku.
Pokud nemáte žádné vybavení,
nepřitáhnete žádné členy, nemáte
jak jim nabídnout účast na soutěžích, zajistit vzdělávání, přípravu na
případné začlenění do výjezdových
jednotek nebo JSDHO.

členy pro činnost s mládeží a základní školení pro činnost ve sboru.
Jak a kde se mohou případní
zájemci do sboru hlásit?
Mohou nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Případně
osobně na soutěži v Lovosicích.
Kdy by mohla být kniha o historii sboru vydána?
V současné chvíli mám zpracovanou historii sboru od roku 1Ř37 do
současnosti. Je trochu problém
dohledat starší informace. Pokud
se mi nepodaří vyhledat dostatečně rychle adekvátní zdroje, vydám
pouze první díl. Tedy novější historii sboru. Doufám, že by se to
mohlo podařit již v příštím roce. Při
přípravě knihy jsem zjistil, že neexistuje žádná publikace zabývající
se souhrnnou historií sborů na
Litoměřicku. Této problematice
bych se rád věnoval do budoucna.
(ik, foto archiv MěÚ)

Květen 2016

LOVOSICE

KVĚTEN 2016

KULTURNÍ PŘEHLED

1. 5.
9:00

MÁJOVÉ OSLAVY

Pro ěh ou hry ry ářské ládeže, zá a ý progra pro děti s Da e Mission,
ystoupe í skupi Se ra i, Maracas, Petra Vrá y a Lucarino Dance

Pořádá KS Lovoš

16. 5.

ELKO KVETE

14:00

Pořádá DDM Elko Lovosice
Budova DDM Elko

Lesopark Os ička

5. 5.

KERAMIKA

9:00

V prostorá h DDM Elko Lo osi e

6. 5.
14:30

Pořádá Ús ěv = )draví z.s.

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH

U pa ět í desky ul. . k ět a, a Vá la ské
ěstské hř ito ě

18. 5.

NARO)ENINOVÁ OSLAVA MO)AIKY

16:00

Pořádá Rodi

MÁJOVÁ )ÁBAVA

20:00

Pořádá KS Lovoš a KSČM Lovosi e

20. 5.

á ěstí a a

20:00

21. 5.

í skupi a Colors, o čerst e í zajiště o

9:30

Před áší fyzioterapeutka B . Le ka Ti há
Rezervace na: sarka.pravdova@rcmozaika.cz

é e tru

Mozaika z.s.

Sál Městské k iho y, stup 0,- Kč

9. 5.

GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA - BRA)ÍLIE

17:30

Pořádá KS Lovoš

14:30

v parku u 1. ZŠ

15:00

Pořádá KS Lovoš

18:00

17:00

24. 5.

SWINGOVÝ KONCERT COMPANY
PAVLA VĚTROVCE

Koncert rá i tradič í h s i go ý h ka áre , kde zaz í ejz á ější
melodie ej ětší h s i go ý h lege d

VÝRÁBÍME KERAMICKÉ ŠPERKY II. doko če í
Pořádá Městská k ihov a Lovosi e
Dětské odděle í k iho y

25. 5.

PROMENÁDNÍ KONCERT

PRODEJ KYTIČEK

15:00

Pořádá )UŠ Lovosi e

Koncert sou orů populár í hud y
Vá la ské á ěstí

Liga proti rako i ě

26. 5.
14:00

VYRÁBÍME KERAMICKÉ ŠPERKY I.
Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

Hude í re itál, autorské čte í a er isáž ýsta y o razů o lí e é zpě ačky,
skladatelky a alířky

MÁJOVÉ )ADÁNO PRO DOBROU NÁLADU – KVĚTNOVÁ
VESELICE

26. 5.

BOWLING

15:00

Blue Bowling u Johna

6. FESTIVAL FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ

TANEČNÍ )ÁBAVA S PŘEKVAPENÍM

17:00

Pořádá KS Lovoš a Ús ěv = )draví z.s.

14. 5.

CHARITATIVNÍ BĚH

14:00

Pořádá Billa Lovosi e a Ús ěv = )draví z.s.

K posle hu a ta i hraje Jitka Dolejšo á
Sál KS Lo oš, stup é

,- Kč

28. 5.

PŘEDNÁŠKA O SPÁNKU DĚTÍ

9:30

rezervace: sarka.pravdova@rcmozaika.cz
Pořádá Rodi é e tru Mozaika z.s.

Sobota 14. 5. 2016, 12:00

Před áší spá ko á poradky ě Le ka Med e o á Ti ko á

RC Mozaika, cena 390,- Kč

aďarský h í a

Pořádá Svaz Maďarů žijí í h v Český h ze í a KS Lovoš

Pořádá Ús ěv = )draví z.s.

27. 5.

Hraje De ho ý or hestr KS Lo oš, o čerst e í zajiště o

Vá la ské á ěstí

Přijďte se podí at, o a ízejí a jak po áhají orga iza e
so iál í o lasti o ča ů Lo osi a okolí
Zele é á ěstí

VLADIVOJNA LA CHIA

Odpoled e pl é řada árod í h pís í a ta ů s o hut á kou
spe ialit a s řadou další h stá ků a dopro od ý h atrak í

JSME TU PRO VÁS
a e SOCIÁLNÍ SLUŽBY SE VÁM PŘEDSTAVUJÍ
Pořádá Město Lovosi e

Dětské odděle í k iho y, stup zdar a

Sál KS Lo oš, stup é do ro ol é

12:00

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

Cestopis á před áška Marta Eslama a Da ida Surého

Sál KS Lo oš, vstup zdarma

Pořádá KS Lovoš a ČSSD Lovosi e

14. 5.

17:00

14:00

Reproduko a á hudba k poslechu a tanci

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e
Sál ěstské k iho y, stup 0,- Kč

13. 5.

Mozaika z.s.

VENEZUELA

25. 5.

Město Lo osi e

11. 5.

é e tru

Sál KS Lo oš, vstup 100,- Kč

Pořádá Ús ěv = )draví z.s.

14:00

Před áší laktač í poradky ě Mgr. Ale a Ptáčko á
Rezervace na: sarka.pravdova@rcmozaika.cz

Pořádá KS Lovoš

10. 5.

11. 5.

SEMINÁŘ „KOJENÍ A VÝŽIVA DÍTĚTE“

24. 5.

Pořádá DDM Elko Lovosice

SWINGOVÁ KAVÁRNA

11. 5.

ístě

RC Mozaika

19:00

Klubovna KS Lo oš, stup é 0,- Kč

KULIČKIÁDA

Nej ětší ro ko é hity podá í VINTAGE RETRO, THE BIGBOŠ´S
a LED ZEPPELIN tribute

Sál Městské k iho y, stup é 0,- Kč

Před ášet bude Martina Voplatko á, cestovatelka a prů odky ě

10. 5.

ROCKOVÁ NOC

Pořádá Rodi

SEMINÁŘ „)ÁSADY SPRÁVNÉHO OBOUVÁNÍ“
Pořádá Rodi

pro tatí ky

Mozaika z.s.

Pořádá KS Lovoš

Sál KS Lo oš, stup é do ro ol é

9:30

é e tru

Sál KS Lo oš, vstup 50,- Kč předprodeji, 0,- Kč a

6. 5.
7. 5.

Divadlo, fo e í, soutěže, spe iál í progra
RC Mozaika

Pořádá Město Lovosi e
Hraje hude

Jar í poz á á í rostli

28. 5.
13:00

EKOLOGICKÝ DEN V LOVOSICÍCH

Zá a ý progra za ěře ý a třídě í odpadu pro děti i dospělé s řadou
stá ků a hude í progra e

Pořádá Město Lovosi e a KS Lovoš
Lesopark Os ička

Charitati í ak e a podporu ko ta ariéry
Lesopark Os ička

Další i for a e o kultur í

progra u alez ete a www.kslovos.lovosice.com nebo na www.facebook.com/kulturnistredisko.lovos/

