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Aktuality

Podomní
pochůzkoví
Mateřské iškoly
jsou
prodejci
zmizí z města
ideálně naplněné
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Registr smluv

- nová zákonná povinnost
Městský úřad je na novou zákonnou povinnost zveřejňovat
smlouvy již připravený. Úřad
prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK smlouvy zveřejňuje již nyní.
Povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy, faktury a objednávky
s plněním nad 50 tisíc korun bez
DPH v registru smluv mají všechny
státní a veřejnoprávní instituce,
územně samosprávné celky, státní
podniky či právnické osoby, v nichž
má většinovou majetkovou účast
stát nebo územní samosprávní
celky. Tato povinnost bude platit
od 1. července 2016.
Registr smluv je informační systém zřízený podle zákona číslo
340/2015 Sb., o registru smluv.
Tento systém bude veřejně dostupný na webových stránkách ministerstva vnitra nejpozději od 1. července. Od tohoto data navíc platí,
že pokud nebude smlouva zveřejněna, nebude platná. Správcem i
provozovatelem Informačního systému registru smluv je ministerstvo
vnitra (www.mvcr.cz)
(ik, tuc)
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Seriál
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Ve městě je 58 nových stromů

V Lovosicích bylo v měsíci květnu započato s náhradní výsadbou za pokácené stromy. Nejvíce se jich vysadilo v ulici Teplická – 24 kusů okrasných hrušní
(hrušeň
Calleryova
kultivar
Chanticleer), jako náhrada za
přestárlé a odumírající hrušně a
jabloně.

podzim se pak krásně vybarvují do
oranžových a šarlatových tónů,“
vysvětlila Kateřina Lízlová z odboru
životního prostředí, která má na
starosti péči o zeleň.
Další výsadba proběhla v ulici
Žižkova, kde byl vysazen 5x jeřáb
muk kultivar Magnifica jako náhrada za javory jasanolisté, které měly

Sanace olejny začala
1. června
Sedm set tun nebezpečného odpadu by mělo z areálu bývalé olejny zmizet do konce září. Dne
1. června totiž začala dlouho plánovaná sanace, kterou v délce čtyř
měsíců provede sdružení firem
Purum a Aquatest. To ve výběrovém řízení nabídlo nejnižší cenu,
1,8 milionu korun.
(tuc)

Společnost představí
záměr zástavby
průmyslové zóny
V úterý 14. června od 17 hodin
bude v sále staré radnice pro zájemce z řad veřejnosti představen
investiční záměr zástavby průmyslové zóny naproti Lovochemii. Ten
přítomným představí vlastník pozemků, jímž je společnost ARMEX
Oil, s.r.o.
(tuc)
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Vysazení stromu na zahradě ZŠ Všehrdova.
„Tyto stromy sice nebudou plodit
jedlé ovoce, ale bohatě kvetou
v první polovině jara a jsou velice
estetické. Slouží také jako potrava
pro včely. Odstraněn je tím i problém s hnijícím ovocem a s ním
spojený výskyt množství vos. Na

Foto: Radim Tuček

v kmenech vyhnilé dutiny. Jde o
strom s vejčitou korunou, s tmavě
zelenými listy z vrchní strany, zatímco rubová strana listů je bíle
plstnatá. Kvete od dubna do května a plodem jsou oranžové jedlé
malvice. >>> Pokračování na straně 2
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět je jeden měsíc
za námi, ale přinesl
mnoho zajímavého ať
již v oblasti pracovní
či volnočasové. Uzavírá se nám několik akcí. Předně bylo dokončeno položení povrchu na dvoře domu s pečovatelskou službou
včetně osazení zeleně. Dále finišují
akce ke zprovoznění venkovního
koupaliště. Probíhá výběrové řízení
na opravy v ulici Prokopa Holého a
lávky přes Modlu a po podpisu
smlouvy se může začít s realizací
samotnou. V předešlém měsíci se
opět uskutečnilo velké množství
kulturních a vzdělávacích akcí, na
nichž se pravidelně podílejí Kulturní středisko Lovoš, městská knihovna a centrum Mozaika. Výše jmenovaným děkuji alespoň touto cestou za obohacování kulturního života v našem městě, které ač nevelké zahrnuje množství vyžití pro
nejrůznější skupiny obyvatel. Dokladem toho byl i recitál a autorské
čtení alternativní umělkyně Vladivojny La Chia ve Pfannschmidtově
vile nebo Rocková noc v Lovoši.
Jedinečným programem i zájmem
veřejnosti byl folklórní festival
organizovaný maďarskou menšinou u nás. Īečeno sportovní terminologií, je při svém 6. ročníku ve
vrcholné formě a jsem rád, že
takovéto akce právě u nás máme.
Příslibem další takové bude bezesporu výstava loveckých trofejí,
kterou pořádá Okresní myslivecký
spolek a spoluorganizuje ho naše
město. Připraven je bohatý doprovodný program i pro nejmenší
návštěvníky. Tradiční akcí počínajícího léta bude pochopitelně festival Hašmar, který obrazně otevře
sérii pod názvem Lovosické kulturní léto. Závěrem bych zmínil účast
našich dětí z hudební školy na
takzvaném městském festivalu v
německém Coswigu. Myslím, že
tato zkušenost pro ně bude obohacující a pro naše město krásnou
prezentací v partnerském městě.
Milan Dian, starosta

www.meulovo.cz

Všechny děti našly místo
v mateřských školách

Zápisy do mateřských škol v Lovosicích, které proběhly v polovině dubna, dopadly ku spokojenosti všech.
Naplněny budou všechny tři

sdělila Alena Zelenková z ekonomického odboru MěÚ Lovosice,
která má na starosti školství.
Celkem k zápisu přišlo 94 dětí,
nepřijaty byly pouze čtyři, které

městské školky a rodiče budou mít
své děti tam, kde je přihlásili.
„Přijaty byly všechny děti, i ty, které
dovrší tří let až v příštím roce,“

byly mladší dvou let. Do MŠ Sady
pionýrů v září nastoupí 33 dětí, do
MŠ Terezínská 31 (na snímku) a do
MŠ Resslova 26.
(text + foto tuc)

Za neodborně provedený prořez
stromu může padnout pokuta
Prořez dřevin se může provádět i mimo dobu vegetačního
klidu. Záleží to na jednotlivých
druzích řezu i rostlin.
Práce musí být provedena odborně. Existují ovšem druhy, jako je
například bříza, které ořez nesnesou vůbec. Než přistoupíte k jakémukoli zásahu, je dobré zjistit si o
dřevině co nejvíce. Informace můžete získat například na odboru
životního prostředí MěÚ Lovosice.
Případně je možné na práce najmout odbornou firmu. Za neodborně provedený prořez, který by
dřevinu poškodil, může majitel
dostat pokutu.
Pokuty u fyzických osob se mohou vyšplhat za poškození nebo
nepovolené kácení jednoho stromu až na 20 000 Kč a za skupinu
až 100 000 Kč. U právnických osob
se nerozlišuje, zda jde o jeden
nebo více stromů a pokuta může
být udělena až do výše jednoho
milionu korun.
Zákon říká, že ořez dřevin, je-li
proveden odborně, důvodně a
přiměřeně, není považován za
poškození stromu. V opačném
případě však o poškození dřevin

bezpochyby půjde. Dále je nutné
při volbě postupu respektovat i
ostatní zájmy, které vyjmenovává
zákon. Jedná se zejména o ochranu rostlin a živočichů vyskytujících
se na dřevině a v jejím okolí.
Prořez za účelem zachování nebo
zlepšení některé z funkcí dřeviny,
v rámci péče o zvláště chráněný
druh rostliny nebo živočicha je
přípustný. Prořez, který je prováděn v souladu s plánem péče o
zvláště chráněné území, je také
zákonem tolerovaný.
Ořez stromů na torzo je možné
provést pouze pro účely zachování
stanoviště pro hmyz. Stále však
není možno ořezat dřevinu na
torzo z libovolných důvodů, například pro vytvoření tzv. „živé sochy“
vyřezané do stromu. Odpovědnost
za poškození dřeviny se vždy odvozuje od povahy zásahu samotného, tedy od toho, zda byl příčinou podstatného a trvalého snížení ekologických a estetických funkcí dřevin či jejich odumření.
Ochrana dřevin rostoucích mimo
les je řešena zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
(ik)

Ve městě je 58 nových stromů
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V ulici Jabloňová alej byly vysazeny 4 kaštany pleťové kultivar Briotii. „Tento kříženec dosáhne během
20 let velikosti pouze 6x4 metry.
Strom byl vysazen i do zahrady u
Základní školy Všehrdova s tím, že
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by měl časem poskytnout příjemný
stín pro děti, které zahradu užívají
a hrají si tam,“ uvedla Lízlová.
Různé kultivary javorů (7 ks) byly
vysazeny na koupališti a také habr
obecný (2 ks). „Zde se vysadila část
stromů jako náhrada za plánované

Aktuality
Povodně v Lovosicích - nepříjemný
fakt, se kterým musíme počítat
Povodně v Lovosicích se budou
pravděpodobně opakovat. Bohužel toto je fakt, který nemůžeme změnit. Vedení města proto
nechalo zpracovat předběžnou
studii, jak přistoupit k hrozícímu
riziku.
Při posuzování se zpracovatel
opíral zejména o podklady vztahující se k povodním od roku 1997
do roku 2013, dále o podklady od
správce toku, tedy Povodí Labe, a
manipulační řád pro vodní dílo
Střekov. Cílem studie bylo posouzení nákladů na protipovodňová
opatření, která by ochránila sportoviště, další majetek města a
obydlí v záplavovém území. Především tedy Terezínskou ulici.
Povodňová situace v oblasti je
poměrně složitá. Je to zejména
z toho důvodu, že se nacházíme na
začátku vodního díla Střekov a
zhruba jeden kilometr pod zdymadlem Lovosice. Povodňovou situaci
tedy ovlivňuje upouštění obou
dvou vodních děl. Dále se zde
nachází soutok dvou ramen řeky,
v jednom rameni je zdymadlo
Lovosice oddělené Krkavčím ostrovem. V Přívozní ulici je také soutok
Labe a potoku Modla.
Studie bohužel ukázala na nepříjemný fakt, že v případě dalších
záplav bude majetek města již
nepojistitelný. Jedná se zejména o
zimní stadion a bazén. V současné
chvíli jsou budovy pojištěny. Vyjednání této pojistky však bylo
poměrně náročné a také výše pl-

nění nebude již tak velká jako
v minulých letech. Celkem za pojištění majetku ročně město zaplatí
9 038 656 korun. Budovy a stavby
města jsou celkově pojištěny na
částku 2 037 860 208 korun. Krytý
bazén na 63,5 milionu a zimní
stadion včetně tribun, ubytovny a
technologie na 394,5 milionu korun. Jen pro doplnění, například
Kulturní středisko Lovoš je pojištěno na 100 milionů. Za škody způsobené povodní v roce 2013 město obdrželo pojistné plnění ve výši
72 715 894 korun.
Z provedené analýzy bohužel
také vychází, že realizace protipovodňových opatření by byla finančně natolik náročná, že by se
návratnost investice nikdy nevyplatila. Postavení nových sportovišť
mimo záplavové území se zdá z
ekonomického hlediska výhodnější. Protipovodňová zeď, která by
mohla ochránit i domy občanů, by
způsobila rozliv povodně do krajiny po proudu řeky a ohrozila by
vesnice v okolí, kterých se předchozí povodně nedotkly. Situace
proto není ideální a řešení je náročné a komplikované. Možnou
variantou je do jisté míry
s povodní počítat a opravy majetku realizovat tak, aby případné
další zaplavení vydržely. Není to
nicméně varianta dostačující.
Další kroky musí učinit také stát.
Město samotné nemá dostatek
prostředků na opatření, která by
mu mohla adekvátně pomoci. (ik)

Koupaliště se otevře 15. června

Práce na opravě koupaliště,
které poničila povodeň v roce
2013, finišují. Podle vedení města nic nebrání tomu, aby bylo
otevřeno 15. června tak, jak bylo
již několikrát avizováno.

Doufáme, že se nevyskytnou žádné
komplikace a koupaliště budeme
moci skutečně otevřít,“ věří Vladimír Šuma, místostarosta Lovosic.
Město touto cestou děkuje firmě
GKR (oprava bazénových těles) za

„27. května byly dokončeny práce
na bazénech a v těchto dnech
dojde k jejich napuštění vodou.

profesionální výkon a velmi vstřícné jednání a dále také firmě Úpravna vody s.r.o.
(Text + foto tuc)

kácení, které má být provedeno
kvůli budoucí výstavbě zázemí
občanské vybavenosti,“ dodal Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru
životního prostředí. Dále byly v
různých lokalitách vysazeny například dva jilmy horské Camper-

downii a 5 javorů mléč Globosum.
V nejbližší době by měly být dovezeny ještě: 8x javor babyka
Elsrijk, které budou vysazeny v ulici
Ústecká (kde byly pokáceny staré
hrušně) a dvě magnolie k Pfannschmidtově vile.
(tuc)
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Odbory/Policie

Ve městě přibydou kontejnery
na elektro zařízení

Město Lovosice rozšiřuje počet
kontejnerů pro zpětný odběr
elektro zařízení z původních
dvou na šest. Rada města na
svém jednání schválila dodatek
ke smlouvě se společností ASEKOL a.s., která zpětný odběr pro
město zajišťuje.
Kontejnery budou umístěny v
ulicích Svatopluka Čecha v Novém
Klapý, v ulici Dlouhá naproti garážovému stání za panelovými domy,
také v ulici Sady pionýrů poblíž
školky a v Kostelní ulici mezi panelovým domem a speciální školou.
Naleznete je v již existujících kontejnerových stáních v takzvaných
hnízdech. Kontejnery jsou označe-

ny a mají červenou barvu.
„K navýšení počtu jsme přistoupili
především proto, že původní počet
nedostačoval. Místa, kde budou
kontejnery umístěny, jsou zvolena
tak, aby k nim měli občané blíže a
mohli lépe třídit vysloužilá elektro
zařízení a ta nekončila v kontejnerech na směsný komunální odpad,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice.
Původní kontejnery se nacházejí v
ulicích Osvoboditelů a Kmochova.
Město také v současnosti připravuje umístění kontejnerů na kovy,
kde bude možné třídit například
plechovky od nápojů apod.
(ik)

Strážníci rozdávali pejskařům
pytlíky, pamlsky i rady

Akce města a městské policie
Trávníky bez nástrah zaměřená
na pejskaře proběhla 1Ř. května
od Ř do 1Ř hodin v Lovosicích.
Strážníci během dne navštívili
několik míst, kam pejskaři chodí.

což by mohlo vést k větší toleranci
u občanů, kteří pejska nemají. Dostávali také informace o vyhlášce,
která upravuje pravidla pohybu
pejsků na veřejných prostranstvích,“ pokračuje Janovský.

„Začali jsme na Osmičce a pokračovali v ulicích Sady pionýrů,
28. října a Wolkerova. Předávali
jsme pamlsky, igelitové pytlíky a
samolepky s kontakty na městskou
policii,“ sdělil Jaroslav Janovský,
velitel lovosických strážníků.
Akce měla hlavně osvětový význam. „Snažili jsme se pejskaře
upozornit na zodpovědné chování
za svého čtyřnohého kamaráda,

Policisté se rovněž zajímali o názory majitelů psů a o jejich návrhy,
co ve městě zlepšit. „Ze setkání
vyplynulo, že jim chybí třeba ohraničená plocha, kde by bylo možno
pejska nechat proběhnout bez
vodítka, jako je tomu například v
Litoměřicích. Dále říkali, že někdy
chybí pytlíky u košů a že by košů
mohlo být více, například v ulici
Přívozní,“ uzavřel.
(Text + foto tuc)

Senioři navštívili zámek Žleby a Kersko

Dne 10. května uspořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví výlet pro seniory našeho
města na státní zámek Žleby.

Ve dvou skupinách jsme navštívili
velký okruh, který prochází všemi 4
palácovými křídly horního zámku v
úrovni celého prvního patra. Procházeli jsme reprezentačními sály a
salóny, zhlédli bohaté zámecké
sbírky, romantické interiéry, soukromé komnaty knížecí rodiny,
hostinské apartmány, zámeckou
zbrojnici s ojedinělou sbírkou
zbraní a zbroje, zámeckou kapli a
na samotný závěr zámeckou kuchyni s historickým provozním
zázemím a přípravnou jídel, která

je ještě v dnešní době zcela funkční a dle sdělení našeho průvodce,
který nás zámkem provázel, zde
pečou výborné koláče (samo-

zřejmě dle tajného receptu).
Druhou naší zastávkou bylo Kersko, které je známé hlavně díky
Bohumilu Hrabalovi, který zde léta
žil. Kdo chtěl, mohl si dát ještě
něco
dobrého
v
restauraci
„Hájenka“, známé z filmu Slavnosti
sněženek nebo si zakoupit něco
hezkého v lesním ateliéru Kuba.
Naši senioři se mohou těšit na
další výlet na podzim. KamŤ To si
zatím ponecháme jako „malé tajemství“.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Policisté seznámili děti se svou prací

Dva strážníci Městské policie
Lovosice i se svým velitelem Jaroslavem Janovským zavítali v
pondělí Ř. 5. dopoledne do Mateřské školy Sady pionýrů, aby
zdejším dětem ukázali něco ze
své činnosti.
Na úvod jim rozdali omalovánky
a pexesa a poté je již seznámili
s náplní své práce. Děti tak poznaly například zařízení, kterým se
odchytávají psi, nebo dechový
přístroj na měření alkoholu, který
si po hlasitém skandování musela
vyzkoušet jedna z učitelek (výsledek byl negativní).
Dále nechybělo ani seznámení s
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přístrojem na měření rychlosti,
neprůstřelnou vestou nebo interiérem policejního vozu. Ve finále si
děti „vyžebraly“ alespoň malé
zahoukání sirény, které mělo největší úspěch.
„Nedávno byli přímo u nás ve
služebně žáci pátých tříd ze ZŠ
Všehrdova, nyní jsme přijeli za
dětmi my. V osvětové činnosti
budeme určitě i nadále pokračovat,“ sdělil velitel strážníků Jaroslav
Janovský.
(tuc)
Fotogalerii a videodokument z akce
najdete na městském FB profilu https://
www.facebook.com/Lovosice-profil-m%
C4%9Bsta-195916333766696/?fref=ts

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
- V měsíci dubnu 2016 jsme při kontrolách dodržování nejvyšší povolené
rychlosti řešili 63 přestupků.
- 4. 4. v 8:05 hodin jsme v blízkosti 1. ZŠ v ulici 28. října zajistili a umístili
do sběrné nádoby několik použitých injekčních stříkaček.
- 5. 4. v 2:50 hodin a 23. 4. v 23:50 hodin jsme řešili rušení nočního klidu v
bytovém domu v ulici Krátká. 16. 4. v čase 2:50 hodin pak před jednou z
provozoven v ulici Osvoboditelů.
- 5. 4. v 11:50 hodin jsme řešili nález jízdního kola v křoví, poblíž koridoru
ČD, ulice S. K. Neumanna. Protože bylo zjištěno, že se jedná o horské kolo
pocházející z trestné činnosti, bylo předáno Policii ČR.
- Ve dnech 5., 23., 24., 25. a 27. 4. jsme řešili uložením blokových pokut
krádeže v supermarketu Billa.
- 10. 4. jsme u nás na služebně přivítali děti, mladé hasiče z Čížkovic. Ve
dnech 25. a 26. 4. pak děti z 5. tříd ZŠ Všehrdova. V besedách jsme dětem
ukázali naši techniku, pobavili se o prvcích, které zvyšují jejich bezpečnost
při pohybu na pozemních komunikacích, co mají dělat, pokud najdou
např. použité injekční stříkačky s jehlami, předali jsme jim materiály od
organizace BESIP a kontakty v podobě samolepek na městskou policii.
Jsme rádi, že nás děti i vedoucí a učitelky navštívily, a pokud to bude
možné, budeme v těchto akcích pokračovat.
- 16. 4. v 20:45 hodin jsme SČVaK předávali informaci o poruše, vytékající
vodě z hydrantu v ulici Zámecká.
- 24. 4. v 3:55 hodin jsme řešili poškození výlohy u jedné z provozoven v
ulici Osvoboditelů.
- 30. 4. v 14:50 hodin jsme řešili v ulici Tovární za gymnáziem střelbu a
usmrcení ptáků.
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Festival folklorních souborů byl letos velice pestrý

Již pošesté se na Václavském náměstí v
Lovosicích konal Festival folklorních souborů
a tentokrát byla nabídka opravdu pestrá.
Po slavnostním zahájení členkou Svazu Maďarů Barbarou Barháčovou a starostou města Milanem Dianem pronesli zdravici také atašé Andrea Fülöp, zástupce velvyslanectví, a předsedkyně svazu Maďarů žijících v českých zemích
Anna Rákóczi. Program moderoval Marek Ženkl.
V rychlém sledu poté následovala vystoupení
jednotlivých souborů, z nichž většina byla v
Lovosicích poprvé. V úvodu vystoupil soubor
KEREKES z Maďarska, po něm pražský MATENÍK
(na snímku vlevo), který jsme zde už viděli. Tanečníci předvedli tance z Valašska za doprovodu živé hudby.
Zajímavé bylo vystoupení KOZÁKĲ VLTAVY –
souboru Všekozáckého svazu Českých zemí a
Slovenska; v kapele byl i harmonikář a zpěváci
zpívali ruské a ukrajinské písně. Muži vystoupili
v kozáckých uniformách, ženy měly sarafány.
Skvěle hrála i cikánská kapela HUNGARIAN

ROYAL GYPSY ORCHESTRA; celá by se na lovosické pódium nevešla, muzikantů je 33.
V Lovosicích vystoupilo hudebníků šest – cimbál, 2 housle, klarinet, basa a zpěvák.
Úplně nové bylo vystoupení vietnamské komunity pod názvem VIETNAMSKÁ FOLKLÓRNÍ
HUDBA (snímek vpravo). Skupina prezentovala
tamější lidovou hudbu a vystoupila v tradičním
vietnamském oblečení. Po ní se představily čtyři
tanečnice v bílém vietnamském oděvu s růžovými kalhotami a slaměnými klobouky a děvčata s
rytmickým tancem. Vyvrcholením tohoto vystoupení bylo cvičení s holemi – cvičenci museli
v rytmu přeskakovat pohyblivé hole. Zúčastnilo
se asi padesát hostů, zvláště děti byly nadšené.
Český folklor zastoupil pěvecký soubor 1. ZŠ
KOİATA se sbormistryní Jitkou Kočišovou, který
zazpíval několik lidových písní, např. Šly panenky silnicí nebo Teče voda, teče. Irské tance
předvedla skupina INNKEEPERS z Pardubic,
která dříve vystupovala pod jménem Ryengle.
Jejich vystoupení obsahovalo téměř akrobatické

prvky. Plejádu vystoupení zakončil hudební
soubor AMBIAM z roudnické ZUŠ, který se zabývá interpretací irských a skotských písní. Program trval 5 hodin a každý si mohl vybrat dle
svého gusta.
Součástí odpoledne byla i ochutnávka maďarských vín a dalších maďarských specialit. Na
dračku šly hlavně zákusky, ve tři hodiny už byly
punčové i krémové řezy včetně pagáčků v nenávratnu. Chutnal ale i Bográcsgulyás (kotlíkový
guláš) a Babgulyás csülökkel (fazolová polévka s
uzeným kolenem). Novinkou bylo plněné zelí.
Návštěvníkům nezvyklá krmě chutnala. K dostání byly i čabajské klobásy, maďarské koření a
další speciality.
„Zdá se, že návštěvníci naší akce byli s programem i jídlem a pitím spokojeni,“ říká vedoucí
lovosické pobočky Svazu Maďarů Iveta Pospíšilová, která za skvělou organizaci dostala kytici
od zástupkyně velvyslanectví Maďarska v Praze
Andrey Fülöp. Na shledanou v září na Václavské
pouti.
(hz, foto tuc a archiv Svazu)

Prodej kytiček Ligy proti rakovině a další akce Úsměvu

Tradice květinových sbírkových
dnů vychází z irského konceptu
tzv. Narciskových dnů, které pořádá The Irish Cancer Society již
od roku 1Ř88.
Po dohodě s irskými organizátory převzala základní myšlenku této
sbírkové akce v roce 1997 Liga
proti rakovině Praha a založila v
České republice tradici květnových
sbírkových dnů, při nichž dobrovolníci nabízejí žluté kvítky měsíčku
lékařského a informují o prevenci
rakoviny.
První sbírkový den proběhl 14.
května 1997, poslední Český den
proti rakovině 11. května 2016. Ve
středu 11. května se po našich
městech a vesnicích opět rozeběhli
studenti a přátelé Victorie s kvítky
měsíčku lékařského s růžovou
stužkou. „Tato akce je každoročně
podporována médii a i naše zkušenost ukazuje, že lidé vědí, kam
peníze putují, a rádi přispějí na
dobrou věc. Za odměnu členky
klubů jdou a přednášejí prevenci
zdraví a učí, jak se máme k sobě
chovat,“ vysvětluje předsedkyně
spolků Victorie a Úsměv=Zdraví
Libuše Žamberská.
Další květnovou akcí Úsměvu byl
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seminář v Doksech, který se na jaře
koná již několik let. Jeho součástí
bylo tejpování, práce s očistnými
svícemi, používání léčivých olejů,
přednášky o stravě a zdraví, stresu
a překyselení a ergoterapie. Den
začal ranní rozcvičkou s Líbou Zemánkovou a Fedorem a poté následoval nácvik badmintonu (se
soupravou, která je dárkem od
přátel z Coswigu). Stranou nezůstal ani nácvik pétanque – spolek
trénuje na seniorský turnaj v Praze.
Su Jok připomněla Helena Kratochvílová, očistné svíce Líba Žamberská. Jiřina Vávrová zdůraznila,
že pohoda v životě velmi pomůže.
Léčivé oleje provoněly přednášku
Věry Procházkové. Tejpování s
Líbou Zemánkovou mělo jako
vždy velký úspěch.
Večer při výrobě květinek se členky naučily postupu, jak udělat
pěkné květinky a odvezly si jednu,
dvě i více kytiček osobně vyrobených. Krom toho bylo téměř letní
slunečné počasí, všichni byli nadmíru spokojeni. A někteří stihli i
kulturu – navštívili v blízkém kině
poslední díl „Básníků“. Víkendový
seminář se moc povedl.
(hz, foto archiv spolku)
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Fotostrana

Čarodějnice, 1. máj a uctění památky padlých v Lovosicích

U pamětní desky na budově Deli, u rudoarmějce na novém náměstí a na městském hřbitově si Lovosičané v pátek 6. května odpoledne připomněli památku padlých v 2. světové válce.
(2x foto tuc)

Červen 2016
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Krajský soud rozhodne ve sporu o Volvo (II. část)

Kauza Volvo časem vykrystalizovala v sérii odvolání, žalob a
předběžných opatření. Klíčovou
roli zde sehrál proces schválení
nového územního plánu (ÚP),
který byl zpracován na základě
změny stavebního zákona z roku
2007. Krajský soud bude v celé
věci rozhodovat 8. června.
Proces tvorby a schválení
územního plánu
Proces tvorby a schválení ÚP má
několik kroků. Nejprve se musí
vypracovat „zadání“, ze kterého
vznikne „koncept“. Ten vychází z
předchozího územního plánu.
V původním ÚP byla parcela
č. 2500/1 v ploše smíšené, pro
záměr společnosti Volvo tedy přípustná. Nicméně pořizovatel při
tvorbě konceptu plochu změnil na
plochu určenou pro bydlení. Ná-

sledují „pokyny pro zpracování
návrhu“, které schvaluje zastupitelstvo města. Poté vzniká „návrh pro
společné jednání“. Tento krok je
komunikován se všemi dotčenými
orgány a subjekty. V průběhu tohoto projednávání podalo Volvo
návrh na změnu zpět na smíšenou
plochu, a to s odvoláním na původní územní plán, kde byla plocha smíšená. Pořizovatel musel
Volvu vyhovět, jinak by společnosti
vznikla újma. Pozemek totiž zakoupila v dobré víře, že je zde možné
investiční záměr realizovat. Dle
nového stavebního zákona by investor v takovémto případě mohl
po městu žádat náhradu škody,
která by v současnosti dosahovala
výše několika desítek miliónů korun.
Jako další krok schvalovacího
procesu při tvorbě ÚP následuje

„návrh na veřejné projednání“,
který je projednáván s veřejností.
Zde znovu Volvo podalo návrh na
změnu plochy tentokrát na plochu
výrobní. Tomu pořizovatel nevyhověl. Po všech krocích určených zákonem projednalo a schválilo ÚP
zastupitelstvo města. Občanské
sdružení Nové Klapý se v žádném
stupni schvalovacího procesu k ÚP
nijak nevyjádřilo.

covat posudek EIA. Tento posudek
posuzuje vliv záměru na životní
prostředí. Dokument EIA je nejpropracovanější studie vlivů na životní
prostředí, který lze k jakémukoli
investičnímu záměru nechat zpracovat. EIA pořízená pro záměr výstavby regionálního obchodního a
servisního centra koncernu Volvo
neprokázala podstatný vliv na
životní prostředí.

Posouzení vlivu na životní prostředí
Nový územní plán, tak jak nařizuje stavební zákon, nabyl platnosti
k 29. 11. 2012. Společnost Volvo
tedy požádala o územní rozhodnutí. Toto řízení předchází stavebnímu povolení a zjišťuje, zda je záměr v souladu s územním plánem.
Ještě před tím, než byla žádost
podána, nechala společnost zpra-

Soudní řízení
Od roku 2013 podalo občanské
sdružení Nové Klapý (OSNK - nyní
již Nové Klapý - Lovosice, z.s.)
celkem osm různých odvolání
k jednotlivým stupňům řízení od
územního plánu přes územní řízení
po žalobu ke krajskému soudu a
návrh na předběžné opatření na
platnost územního plánu. Krajský
soud bude rozhodovat 8. června.

Po 50 letech si znovu řekli „ano“ Odešel lovosický varhaník Jiří Stýblo
Dne Ř. května 2016 zemřel pan
Jiří Stýblo, dlouholetý varhaník
kostela sv. Václava v Lovosicích.
Pohřební mše svatá se konala v
sobotu 14. května v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích, v místě jeho bydliště.
„Jako členové lovosické farnosti
panu Stýblovi vděčíme za hodně.
Pamatujeme jeho krásnou hudbu
během bohoslužeb a mnohých
koncertů, velkou obětavost, se
kterou se věnoval vedení chrámového sboru, nezištnou službu u
varhan v našem kostele,“ uvedl
farář Roman Depa.
Zádušní mše svatá v kostele sv.
Václava v Lovosicích se bude konat
v červnu. Na pana Stýbla budou
vděčně vzpomínat i všichni ná-

vštěvníci Koncertů při svíčkách
z Lovosic i okolí. Ty začaly z jeho
podnětu v roce 2005. Čest jeho
památce.
(hz)

Okolím Lovoše putovalo 854 lidí

Zlatá svatba manželů Josefa a
Hany Hlaváčkových z Lukavce se
konala v sobotu 23. dubna v
Lovosicích. Obřad vedl starosta
města Milan Dian a matrikářka
Hana Beránková.
Manželství dvojice uzavřela na
zdejším úřadě přesně před padesáti lety a společný život prožila v

Klub českých turistů Lovosice
uspořádal 30. dubna již 37. ročník Jarního putování okolím
Lovoše. Letos se ho zúčastnilo
854 lidí.

má být podle posledních zpráv
dokončena v prosinci tohoto roku.
Turisté tak zavítali do rozestavěných tunelů, a to do radejčínského
(620 metrů) a prackovického (290

Ti měli možnost kromě několika
tras různých délek zvolit i zřejmě
poslední možnost projít se po
rozestavěné dálnici D8, neboť ta

metrů, viz snímek), prošli také přes
most, který je spojuje, a odnesli si
velké a neopakovatelné zážitky.

nedalekém Lukavci, kde vyrostly i
jejich děti – Tomáš a Hana. Seznámili se při oslavách 1. máje na
taneční zábavě a po roční známosti
se rozhodli, ač velmi mladí, uzavřít
sňatek. Dnes se radují z šesti vnoučat – z Martina, Lucie, Šárky, Markéty, Aničky a Bětušky, kteří jsou
jejich velikým štěstím. H. Beránková

O prázdninách bude po Labi opět
vozit turisty Porta Bohemica
Plavební sezona již začala. Po
Labi v Lovosicích se opět plaví
loď Porta Bohemica.
V letošním roce je možné využít
osobní lodní dopravu až do 30. října. Intenzivnější lodní doprava
začne 20. června. Výletní lodě
budou jezdit na trati Ústí nad
Labem – Lovosice – Litoměřice a
zpět navíc i v pátek a o prázdni-
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nách se ještě počet plavebních dní
navýší i o středu a čtvrtek. Tento
zvýšený provoz končí 31. srpna.
Na lodi je možné zakoupit občerstvení v běžných cenových relacích. Provoz osobní lodní dopravy
sponzoruje město Lovosice, Litoměřice a obec Velké Žernoseky.
Více informací najdete na strán(ik)
kách www.labskaplavebni.cz

(tuc, foto archiv rajce.idnes.cz)
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Seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva, 3. díl
Veřejné zakázky města Lovosice se zadávají elektronicky
V tomto článku se Lovosický dnešek pokusí
přiblížit čtenáři proces zadávání veřejných
zakázek ve městě Lovosice. Seznámíme vás
s právní úpravou, postupem zadávání a elektronickým nástrojem pro příjem nabídek.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů stanovuje postupy
zadání všech veřejných zakázek. Směrnice rady
města číslo 1 z roku 2016 upravuje zásady a
postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Veřejné zakázky se dle předmětu dělí na dodávky, služby a stavební práce. Dále se dělí podle
výše předpokládané hodnoty na nadlimitní,
podlimitní a malého rozsahu.
Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka přesahující finanční limit pro dodávky a
služby 5 244 000 Kč, pro veřejné zakázky na
stavební práce 131 402 000 Kč. Podlimitní zakázkou je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
činí v případě dodávky nebo služby nejméně
2 000 000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na
stavební práce nejméně 6 000 000 Kč a nedosáhne finančního limitu.
Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje ta zakázka, jejíž předběžná hodnota nedosáhne hodnoty zakázky podlimitní. Předpokládanou hodnotou zakázky je výše finančního
plnění, kterou je nutno stanovit před zahájením
výběrového řízení. Při stanovení předpokládané
hodnoty je vždy rozhodující cena bez DPH.
Zadávací podmínky jsou veškeré požadavky
zadavatele, obsahující podrobné vymezení
předmětu veřejné zakázky.
Profilem zadavatele je elektronický nástroj
(E-ZAK), prostřednictvím kterého zadavatel
podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Tento způsob umožňuje neomezený a
přímý dálkový přístup a jeho internetová adresa
je uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek.
Směrnice RM rozděluje zakázky malého rozsahu na další kategorie, kterými se řídí administrace zakázky.

Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu I. kategorie
O zadání zakázky rozhoduje manažer, při tom je
povinen vycházet z informací na trhu. Manažer
provede na zakázku výběrové řízení. Minimálně
tři písemné cenové nabídky k zakázce vyhodnotí tak, že vítězem se stane nabídka s nejnižší
cenou v Kč bez DPH. O zadání a vyhodnocení
výběrového řízení zajistí přehlednou evidenci.
Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu II. kategorie
O zahájení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu II. kategorie rozhoduje
vedení města. Zadávací podklady jsou umístěny
v E-ZAKu u konkrétní zakázky. Za správnost a
úplnost zadávacích podmínek odpovídá manažer, který veřejnou zakázku zadává.
Uchazeči své nabídky podávají v elektronické
podobě v určeném termínu prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Manažer zajistí
po uplynutí lhůty pro podání nabídek jejich
otevírání. Komise posoudí kvalifikaci nabídek a
vyhodnotí doručené nabídky.
Tyto úkony jsou zaznamenány v zápisu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. O výběru
nejvhodnější nabídky dodavatele rozhoduje
vedení města na základě doporučení hodnotící
komise.
Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu III. kategorie
Pro zakázky III. kategorie platí stejná pravidla
jako u II. kategorie. S tím rozdílem, že uchazeči
své nabídky podávají výhradně v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne rada města na základě doporučení hodnotící komise. U veřejných zakázek malého
rozsahu, jejichž cena je alespoň 500.000,- Kč
bez DPH, je manažer, který zakázku zadával,
povinen zajistit do 15 dnů od uzavření smlouvy
její zveřejnění v systému E-ZAK.
Otevírání nabídek se koná prostřednictvím
nástroje E-ZAK, tedy elektronicky. Po uplynutí
lhůty pro podání jsou jednotlivé nabídky jedna

Veřejné zakázky na dodávky
a veřejné zakázky na služby:
I. kategorie - od 10 001 do 100 000 Kč
II. kategorie - od 100 001 do 200 000 Kč
III. kategorie - od 200 001 do 2 000 000 Kč
Veřejné zakázky na stavební práce:
I. kategorie - od 20 001 do 200 000 Kč
II. kategorie - od 200 001 do 400 000 Kč
III. kategorie - od 400 001 do 6 000 000 Kč
po druhé odtajněny a protokol o otevírání je
bezodkladně uveřejněn na profilu zadavatele.
Poté probíhá posouzení kvalifikace a posouzení
a hodnocení nabídek. Například se kontroluje,
zda uchazeč doložil výpis z obchodního rejstříku, doložil požadované reference, kontroluje se
správně vyplněná a podepsaná smlouva nebo
rozpočet. Vždy záleží na tom, co si zadavatel
stanovil v zadávacích podmínkách. Hodnotící
komise doporučí zadavateli, tedy městu Lovosice, nejlepšího uchazeče jako vítěze ke schválení.
Toto se také bezodkladně zveřejní, což znamená, že zakázka se v E-ZAKu přesune do stavu
„vyhodnoceno“. Nyní je již na zadavateli, tedy
na starostovi či radě města, zda schválí vítězného uchazeče a dojde k podpisu smlouvy. Po
podpisu smlouvy oběma stranami se v E-ZAKu
zakázka zobrazí jako „zadaná“ a veřejnost ji
najde v archivu.
Podle směrnice RM č. 1/2016, kterou se veřejné zakázky řídí, je možné udělit pro výběrové
řízení výjimku. Výjimku musí schválit starosta
města nebo rada. Uděluje se pouze v nutných a
odůvodněných případech.
Výběrová řízení všech veřejných zakázek (a to i
I. kategorie) realizovaných městem Lovosice
jsou prioritně administrována přes elektronický
nástroj (E-ZAK). Všichni manažeři zakázek jsou
povinni při zadávání dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Sociální služby v Lovosicích, 7. díl - Svaz tělesně postižených v ČR z.o.

Svaz invalidů byl založen v roce
1952 a sdružoval všechny invalidní
občany bez ohledu na jejich postižení. Až příchod „Pražského jara“
do Svazu invalidů umožnil vzniku
specifických svazů. Tento stav vydržel do roku 1974, kdy na příkaz
ÚV KSČ byly jednotlivé svazy zrušeny a organizace stmelena do
jednotného Svazu invalidů v ČR.
Tato situace trvala až do června
1990, kdy na mimořádném celostátním sjezdu Svazu invalidů podle očekávání sjezd zrušil jednotnou
organizaci ke dni 3. 12. 1990.

Sídlem místní organizace Svazu
tělesně postižených v ČR, MO
Lovosice, je kancelář v přízemí
Domu s pečovatelskou službou
v ulici 28. října 475/7. Předsedou je
od roku 1998 Václav Betka. Cílovou
skupinou jsou zdravotně postižení,
senioři a ostatní slupiny obyvatel
z Lovosic a okolí. Úřední hodiny
jsou každé úterý od 9 do 12.30
hodin. MO STP Lovosice má v
současné době 369 členů (v roce
2014 jich bylo 325).

Od roku 1991 nastupuje nová organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR, která zastřešuje
všechny svazy v takzvaných Smíšených organizacích. V průběhu roku
2002 dochází k poslední transformaci, kdy se Smíšené organizace
na základě svého osobního rozhodnutí transformují dle území do
místních, základních, okresních a
krajských organizací některého ze
svazů. Tehdy vznikla i MO STP
Lovosice. Tolik velmi stručně z více
jak padesátileté historie invalidních

Stručná charakteristika služeb:
Činnost zajišťuje osmičlenný výbor
a tříčlenná revizní komise, organizace poskytuje občanům odborné
poradenství, půjčuje kompenzační
pomůcky (chodítko, gramofon aj.),
organizuje rehabilitační akce a
ozdravné pobyty (v roce 2015
například lázně Libverda – 36 osob,
pobyt v hotelu Engadin v Železné
Rudě – 48 osob a Babylon, hotel
Bohmann – 42 osob). V kanceláři
STP je možno si každé úterý nechat opravit sluchátka či vyčistit
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či zdravotně postižených občanů.

brýle ultrazvukem.
Dále MO nabízí kulturní akce,
vstupenky do plaveckého bazénu
nebo zájezdy. Pro rok 2016 se
plánuje ozdravný pobyt v lázních
Bechyně včetně lázeňských procedur, dále pobyt v hotelu Renospond nedaleko Proseče a
v hotelu Bohemia v obci Zdíkov.

Chystají se také tři jednodenní zájezdy (Červený Hrádek a
lesopark Chomutov, zámek
Velké Březno, pivovar a
skanzen Zubrnice a zámek
Jimlín, Panenský Týnec a
Peruc). Zúčastnit akcí se
mohou i nečlenové STP.
Místní organizace spolupracuje při odstraňování bariér
u vozovek. STP má také zastoupení ve dvou komisích
MěÚ, a to v komisi dopravy a
životního prostředí - Miroslav Kučera a v komisi kulturní a sociální - Jiřina Kulhánková.
(hz)

Výše plateb – jen za úhradu
nákladů (např. baterie, gumičky).
Kontakt: předseda STP - Václav
Betka, mobil 724 732 982, email –
stplovoťemail.cz
Místopředseda - Miroslav Kučera,
mobil 607 749 617

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 8. července
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Děti

Lovosický dnešek radí: Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a
dalších vybraných evropských zemí cestovat
na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v
některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o
cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s
občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,

místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V
případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je
ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
ČR (www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady).

Náměstkyně Jana Vildumetzová navštívila
lovosickou radnici v roce 2015.
(foto tuc)
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5
let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s
dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s
rozšířenou působností. K žádosti, kterou na

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to,
že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webových stránkách Ministerstva zahraničních
věcí ČR www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informace na cesty.“
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

ZŠ Sady pionýrů se aktivně zapojila Dětem ze ZŠ Všehrdova se plní sny
do sbírky Ligy proti rakovině
Zúčastnil se tréninků, masáží, prePo přečtení příběhu o splněVybraní žáci Ř. tříd ZŠ Sady
pionýrů se 11. května vydali do
ulic města, aby informovali veřejnost o zákeřné nemoci. Letošní rok byl věnován rakovině prsu, která je nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním
v evropské populaci.

20 korun. Naše děti velmi potěšilo,
když na ně někdo sám zavolal, že si
chce kytičku koupit a podpořit tuto
akci, protože má ve svém okolí
člověka, kterého rakovina postihla.
Setkávali se s různým přístupem
veřejnosti, ale přesto vydrželi až do
odpoledních hodin. Naše škola

Žáci předávali informace v podobě letáčků a shromažďovali vybrané finanční částky, které byli lidé
ochotni dát na prevenci, výzkum a
vybavení onkologických pracovišť.
Nabízeli kytičku měsíčku zahradního. Minimální hodnota kytičky byla

takto podpořila Ligu proti rakovině
vybranou částkou 16 328 Kč.
Poděkování patří nejen našim
žákům, ale i těm lidem, kteří si
uvědomují, že tato symbolická
podpora může ve svém celku hodně pomoci.
Mgr. Hana Kracíková
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ném přání jedenáctiletého chlapce v příloze Mladé fronty Dnes s
názvem Rodina se rozhodli někteří žáci z 5.B také zkusit štěstí.

zentace. A co bylo nejdůležitější,
seděl na lavici hráčů při utkání
Česko - Rakousko. Poskytl také
rozhovor pro ČT 1, za který by se

Napsali svá přání do redakce a
vyplatilo se jim to. Vybrány byly
dvě děti: Pavel Vojíř a Klára Žamberská.
Pavlovi se již jeho sen splnil. Strávil dva dny od 8. do 9. dubna
s reprezentanty házené v Třeboni.

nemusel stydět ani dospělý.
Klárka na splnění svého snu teprve čeká. Redakce Mateřídoušky jí
určí termín, ve kterém navštíví
všechna oddělení. Setká se s autory článků, s ilustrátory a kdoví, kam
se ještě podívá…
ZŠ Všehrdova
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Školy

Děti z MŠ Sady pionýrů se
s krtečkem učily bezpečnosti
Bezpečně doma, v MŠ, v dopravě, na hřišti a sportovišti, v přírodě. To vše se celý měsíc duben
učily děti z MŠ Sady pionýrů
Lovosice v rámci tematického
bloku „S krtkem bezpečně“.

K našemu programu se připojili
také žáci ze ZŠ A. Baráka, kteří si
připravili dopravní hrátky pro naše
děti. Školku navštívilo divadlo MaleBo s představením „Janku, co to
znamená, když ti svítí červenáŤ“,

Formou her a kvízů si děti upevňovaly své znalosti o dopravních
prostředcích a chování v nebezpečných situacích. Učily se poznávat
některé dopravní značky a také to,
jaká výbava je důležitá pro cyklisty.
Své nově získané znalosti a dovednosti si mohly každý den vyzkoušet
a zahrát v rámci tematických her
(např. Na autíčka), pohybových her
(na dopravu, hry se semaforem a
dopravními značkami, atd.), ale i při
pobytu venku, kdy jsme chodili na
dopravní hřiště.

kde děti, společně s policistkou,
poučovaly Janka o bezpečnosti při
jeho cestě do světa.
Poznali jsme také záslužnou práci
všech složek záchranného systému,
které jsme navštívili na jejich pracovištích, a seznámili jsme se i s
telefonními čísly na tísňové linky.
Z celého bloku byly děti nadšené a
hlavně poučené o správném chování, aby nezpůsobily úraz sobě ani
druhému. Věříme tomu, že nyní si
snáze poradí v každé situaci.
Bc. Lenka Müllerová

Na ZŠ A. Baráka bojují proti kouření

V týdnu od 11. do 15. dubna se
naši žáci i učitelé zapojili do
školního projektu s názvem Týden boje proti kouření, kde se
děti z prezentací a výukových
videí dozvěděly základní informace o škodlivosti kouření.
Učitelé si dále pro ně připravili
mnoho aktivit: např. pokusy, vytvá-
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ření plakátů a příběhů. V rámci
tohoto týdne také proběhla soutěž
v běhu do schodů, kde běžci z řad
žáků i učitelů kuřákům ukázali, že
zdravým aktivním životním stylem
se nám, nekuřákům, žije na světě
lépe. Cílem akce byla primární
prevence a osvěta v oblasti kouření.
Mgr. Hana Jansová

Lovosické studentky se zúčastnily
Alchymistických Litoměřic
Studentky lovosického gymnázia se zúčastnily festivalu Alchymistické Litoměřice. Pomáhaly
jako dobrovolnice k dětem při
řemeslných dílničkách a v dětském koutku na pátečním programu s názvem „Vzdělání dětí a
dospělých.“

žít živly na vlastní kůži, nasbírat
inspiraci pro intuitivní pedagogiku
od Petera Živého (na snímku) a
seznámit se s několika směry pedagogiky, které se začínají v ČR rozšiřovat.
Poděkování patří dobrovolnicím,
jmenovitě Karolíně Vopletalové,

Dopoledne navštívilo festival přes
18 školních tříd z blízkého okolí.
Pro děti bylo připraveno 15 dílniček např. práce s dřevem, kreslení
mandalek, výroba hmyzích domečků (sponzorsky přispěla truhlářská
dílna v Malých Žernosekách), výroba afromíče, smaltovaných šperků,
chemie jinak, workshop Zdravá
svačinka aj. Bylo možné zhlédnout
výstavu prací žáků a studentů z
ostatních škol nebo si odpočinout
při pohádce „Včelí divadlo“. Všichni
návštěvníci si mohli zahrát hru s
živly a volně malovat na bílé plochy, které byly rozmístěny po celém kulturním domě. Mohli si pro-

Andree Rossové, Anežce Čapkové
a Petře Procházkové. Poděkování
patří také i panu řediteli Buškovi,
který byl nakloněn ke spolupráci na
této akci.
ALLfestival je jedinečnou osvětovou kulturně - vzdělávací akcí v
České republice. Letos navštívilo
festival kolem 3 000 návštěvníků,
kteří se mohli nechat inspirovat
více jak stovkou přednášejících.
Nechyběla ani hudební a divadelní
představení, umělecké výstavy,
prodejní stánky nebo zmíněné
osvětové a tvořivé aktivity pro děti.
Ing. Irena Tomášková, garant
a koordinátor pátečního programu

Školáci vyslechli přednášku o včelách
Dne 17. května navštívil žáky
3.A a 3.B místopředseda Českého
svazu včelařů v Lovosicích Miloslav Brož.
Žáci se dozvěděli nejen informace
o počtu včel v jednom úlu, o rojení,
ale také o užitečnosti včel pro člověka. Zajímavé bylo povídání o

životě včel a o postavení královny
matky. Přednášku završila praktická
ukázka včel.
Dětem se přednáška velmi líbila a
na všechny otázky dostaly odpověď. Děkujeme panu Brožovi za
předání cenných poznatků a informací.
Mgr. Lucie Kekrtová
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Historie

• • • Jak císař a král Karel IV. zasáhl do života Lovosic • • •
V letošním roce se konají oslavy 700. výročí
narození císaře a krále Karla IV. Je těžko
uvěřitelné, že mocný panovník osobně ovlivnil mnohé události v Lovosicích, ale můžeme
si některé připomenout.
První zmínky o lovosickém přívozu jsou z roku
1248, kdy Lovosice patřily litoměřickému občanu Hertvíkovi (Hartwigovi) či z roku 1251, když
část Lovosic spolu s Žernoseky koupil klášter z
Altzell v Sasku (na snímku). Po letech vydal
Karel IV. v Drážďanech 8. prosince 1348 listinu,
kterou dal altzellským mnichům právo svobodného přívozu na Labi s dvěma prámy a jedním
člunem s tím, že na vzdálenost půl míle (4-5
km) od Lovosic po vodě dolů a půl míle proti
vodě nahoru nesmí být zřizován na Labi žádný
jiný přívoz. Zároveň dostali lovosičtí mniši právo
svobodně plavit veškeré druhy obilí i jiné zboží
z Lovosic po řece Labi nahoru i dolů. Mimoto
bylo klášteru potvrzeno držení obou labských
břehů, hostinec v Píšťanech a zřízení druhého
v Lovosicích – oba směly vařit vlastní pivo. Dále
bylo povoleno ve vsi zřídit kovářství a ševcovskou dílnu. Všechna privilegia potvrdil klášteru
v roce 1395 i Karlův syn Václav IV.
V Lovosicích byla pro příznivé klimatické podmínky už za majitele Hertvíka úspěšně pěstována i vinná réva. Za doby působení cisterciáků,
trvající cca 170 let, dosáhl rozvoj vinařství značné úrovně a zejména pak za doby působení
opata Eberhardta. Dokladem rozsahu vinic v
oblasti jsou dochované rozsáhlé sklepní prostory zejména ve Velkých a Malých Žernosekách
nebo ve Lhotce. Za Karla IV. byla do okolí Prahy,

Litoměřic i Lovosic dovezena ušlechtilá vinná
réva z Burgundska. V královském městě Litoměřice Karel IV. osobně pobýval, lze předpokládat,
že si na koni zajel i do blízkých Lovosic do kláštera, i když doloženo to není. V roce 1358 Karel

IV. nařídil, „aby měly vinice zdéli 16 prutů a šíři 8
prutů“. Vinná réva se na Lovosicku pěstuje dodnes. Zbytky altzellského kláštera byly ještě na
počátku 19. století vidět na pozemcích zvaných
"Labská louka".
(hz, foto archiv)

Před 100 lety se narodil v Lovosicích Ota Bauer, příslušník RAF
Ota Bauer se narodil 15. dubna
1Ř16 v Lovosicích a jeho výročí
je uvedeno v Kalendáriu Ústeckého kraje pro rok 2016.
Tento lovosický občan české
národnosti byl židovské víry. Po
ukončení školní docházky vystudoval obchodní akademii a stal se
soukromým úředníkem. Před záborem českého pohraničí v roce 1938
nacistickým Německem se rodina z
obav z represálií z Lovosic odstěhovala do obce Malšice u Tábora.
Pro odchod z vlasti se Bauer rozhodl v srpnu 1939. Odcestoval na
Střední východ, kde vstoupil do
československého vojska. Zde se
účastnil několika bojů, mimo jiné
také obrany přístavu Tobruk v
Libyi. V roce 1942 byl Ota Bauer na
vlastní žádost převelen do Anglie k
RAF. Po výcviku se stal členem
posádky u 311. bombardovací
perutě. Zde podnikl řadu letů zaměřených především na vyhledávání a likvidaci nepřátelských ponorek. V posádce pracoval nejčastěji jako střelec, případně navigátor. V řadách RAF úspěšně působil
až do konce války.
Do republiky se vrátil v roce 1946.
Po příjezdu zjistil, že jeho rodina
(matka a sestra Anna) zahynula ve
fašistických koncentrácích. V Praze
se oženil se svou předválečnou
láskou Annou Kaderovou, která na
něj celých sedm let čekala. Díky
tomu, že Ota ovládal skvěle francouzštinu, angličtinu a němčinu,
byl zaměstnán u podniku zahraničního obchodu.
V roce 1951 byl však propuštěn.
Tak jako řada jeho kolegů z RAF se
i tento letec dočkal represe a šika-
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ny ze strany komunistického režimu. Následně musel nastoupit jako
montér turbín v pražském závodu

ČKD Stalingrad. Po okupaci v roce
1968 se manželé Bauerovi s tehdy
třináctiletou dcerou Helenou roz-

hodli emigrovat. Postupně se jim
to podařilo, rodina se sešla
v Lucembursku. V hlavním městě
Luxemburg pracovala Anna jako
úřednice dopravní společnosti, Ota
rovněž jako úředník u firmy vyrábějící turbíny. Tady se mu náramně
hodila nově získaná profese a velké
znalosti získané v ČKD. V roce 1976
zakoupili dům s okrasnou zahradou v Mameru, poblíž hlavního
města. Dcera Helena vystudovala
univerzitu v Kolíně nad Rýnem
a později v Trieru obor ekonomie
a získala titul inženýrky ekonomie.
Bauerův
plnohodnotný
život
skončil 23. března 2003. Letec je
pochován v Mameru. Po celý svůj
život a zejména v odloučení za
války a později v emigraci patřilo
jeho srdce Čechám a Lovosicím,
které měl rád a na něž stále vzpomínal. Za svoji válečnou činnost byl
vyznamenán čs. medailí Za chrabrost před nepřítelem, získal také
medaili Za zásluhy II. stupně. V
květnu 1991 byl Ota Bauer in memoriam povýšen Ministerstvem
národní obrany do hodnosti plukovníka letectva - nikdo tehdy
netušil, že žije. Nezjistily to ani
úřady.
Dne 21. prosince 2009 byla Otovi
Bauerovi odhalena v Lovosicích
pamětní deska (na snímku) na jeho
rodném domě za přítomnosti manželky a dcery Heleny (Paní Helena
se seznámila s panem Najmanem,
který o letci napsal článek, přes
internet ho nalezla v měsíčníku
Lovosický dnešek).
(hz, foto hv)
P.S. V některých materiálech je letec
uváděn také jako Otto Bauer

Červen 2016

Kultura

Dalším žánrovým večerem
v Lovoši byla Rocková noc

Po večerech plných country a
jazzu přišla v rámci nových žánrových večerů v Lovoši na řadu
Rocková noc. Návštěvníci si akci
pochvalovali a věří, že nebyla
poslední.

Kvůli nemoci zpěváka nakonec
nemohla vystoupit litoměřická
kapela The Bigboš´s. Večírek tak
odstartovala další skupina z regionu - Vintage Retro, která přítomným naservírovala průřez největšími hity rockové historie. Hudební
produkce poté pokračovala vystoupením Led Zeppelin Tribute
(na snímku). Trojice muzikantů
hrající skladby jedné z nejzásadnějších kapel rockové hudby přijela

z Rumburku.
V rámci večera proběhla také
soutěž, v níž hlavní cenou byla
vstupenka na pražský koncert
australské skupiny AC/DC. V předsálí bylo vyvěšených 10 černobí-

lých fotografií slavných rockových
kapel a lidé měli za úkol poznat,
kdo se na nich nachází, stejně tak
jako rozluštit v další části soutěže
interprety deseti krátkých hudebních ukázek. Z vyplněných anketních lístků poté vzešel vítěz a další
dva obdrželi vstupenky na lovosické festivaly Altros a Hašmar.
„Další Rocková noc proběhne v
Lovoši na podzim,“ sdělil ředitel KS
Vojtěch Krejčí.
(Text + foto tuc)

Rekonstrukce bitvy u Lovosic proběhne
2. října přímo pod Lovošem
V neděli 2. října 2016 se ve
městě uskuteční rekonstrukce
bitvy u Lovosic, od níž v letošním roce uplyne 260 let.
Samotná bitva proběhne na polích pod vrchem Lovoš na konci
ulice Lovošská. Pro případné návštěvníky to sice znamená náročný
výstup, ovšem vše má své opodstatnění.
„Místo je jedním z původních,
kde se rozsáhlá bitva odehrála, a
místní svah poslouží jako ideální
přírodní hlediště pro diváky, kteří
tak budou mít bitvu jako na dlani
a vychutnají si celou scénu. O
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detailním programu bitvy budeme
veřejnost postupně informovat,“
sdělil ředitel Kulturního střediska
Lovoš Vojtěch Krejčí, jenž má přípravy na starosti.
Na realizaci akce se město Lovosice podílí s městem Terezín,
které den před bitvou pořádá
oblíbené a hojně navštěvované
Josefínské slavnosti. Pro lovosickou bitvu tak bude možné využít
vojáky, kteří do Terezína přijedou.
„První víkend v říjnu tak má návštěvníkům našeho regionu rozhodně co nabídnout,“ dodal Vojtěch Krejčí.
(tuc)

Vladivojna vystoupila v knihovně
V Městské knihovně Lovosice
vystoupila 11. května velice zajímavá, všestranně nadaná muzikantka a skladatelka Vladivojna
La Chia.

nástroje. Mimo jiné zazpívala písničku z Hřebejkova filmu Nevinnost. Jak je umělecky univerzální,
dokládá to, že k tomuto filmu složila a nahrála hudbu a napsala i

Její vystoupení u nás bylo pojato
jako hudební recitál a autorské
čtení. Vladivojna napsala fantaskní
knížku plnou vlastních ilustrací a
originálních bajek s názvem Vladibajky, z nichž svým osobitým,
místy až dramatickým přednesem
předčítala. Autorka nám jeden
výtisk Vladibajek s vlastními ilustracemi věnovala, a tak si je budou
moci přečíst i naši čtenáři.
Vladivojna čtení prokládala zpěvem, ke kterému se sama doprovázela na elektrickou kytaru a další

texty písní. Skládá hudbu k filmům,
seriálům i pro divadlo. Vydala i
několik sólových alb.
Další, čemu se věnuje, je výtvarnictví – sama si ilustruje obálky CD
a maluje velmi zajímavé obrazy. V
současné době vystupuje sólově i
se svou novou metalovou kapelou
Vladivojsko.
Představení se divákům moc líbilo, škoda jen, že jich přišlo poměrně málo. Jedno je však jisté, kdo si
udělal čas a přišel, nelitoval.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

Prázdninová soutěž:
Vymyslete logo města Lovosice
Město Lovosice vyhlašuje soutěž o nejhezčí logo města.
Vymyslete a navrhněte logo, které bude
jednoduché, jasné a
výstižné. Na autory
nejlepších
návrhů
čekají zajímavé ceny.
Soutěž potrvá celé
prázdniny, uzavírka návrhů je
31. srpna 2016. Logo pak následně
bude součástí nových internetových stránek města.
Vaše návrhy zasílejte na e-mail
webťmeulovo.cz, na adresu rad-

nice - Školní 407/2, 410
02 Lovosice, nebo doneste na podatelnu
úřadu.
Návrhy mohou být
prezentovány různými
technikami. Je možné
přinést například ručně
zpracovaný
obrázek.
Průvodní e-mail nebo
obálku označte nápisem SOUTĚŽ
LOGO MĚSTA a uveďte své jméno,
telefonní číslo a e-mail.
Soutěže se mohou účastnit i děti.
Vítěze vybere porota v průběhu
měsíce září.
(ik, tuc)
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Sport/Rada města

Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice v roce 2015

Koncem roku 2015 měl klub 11 členů (od
Chomutova po Štětí), z toho 3 ženy
a 8 mužů. Nově jsme přijali dva ZP z Ústí
nad Labem, protože jsme jediným klubem
svého druhu v celých severních Čechách.
V březnu se klub sešel na členské schůzi v
Tyflocentru Ústí n. L., kde projednal a schválil
zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření.
Výbor klubu pracoval ve složení: Vladimír
Krajíček - předseda a vedoucí sportů a turistiky;
Stanislava Krajíčková - jednatelka; Eva Musilová
- hospodářka.
Klub je členem Českého svazu zrakově
postižených sportovců, z. s. Vladimír Krajíček se
v únoru 2015 stal předsedou Výkonného
výboru sekce simulované zvukové střelby
ČSZPS; zastupuje ZP sportovce v Etické komisi
Českého paralympijského výboru.
V květnu byla naší delegátkou na Plenárním
shromáždění ČSZPS v Praze Stanislava Krajíčková. V říjnu jsme pogratulovali k životnímu
jubileu dlouholeté člence a obětavé funkcionářce Evě Musilové.
Podrobněji o sportovní činnosti:
SIMULOVANÁ ZVUKOVÁ STĪELBA:
Tomuto sportu se věnuje nejvíce členů. Díky
Norbertu Barákovi trénují každý týden v

ústeckém Tyflocentru. Během roku se zúčastnili
11 závodů. Nejlépe si vedli v dubnu v Plzni, kde
Vladimír Krajíček zvítězil, Oldřich Mach byl třetí
a Norbert Barák čtvrtý; dále pak v září v České
Lípě, kde mezi ZP muži obsadili Vladimír a
Oldřich 2. a 3. místo, Norbert byl ve vloženém
závodě druhý (přičemž pokaždé splnili limity
pro postup na mistrovství republiky).
Za zaznamenání stojí dále druhá místa Norberta v Ostravě a Olomouci i Vl. Krajíčka ve
Zlíně. V říjnu na 12. republikovém šampionátu
v Olomouci dobyl Norbert Barák stříbrnou
medaili a Vladimír Krajíček skončil sedmý.
V celoročním Českomoravském poháru pak
obsadil výkonem 535 bodů 4. místo z 53
startujících mužů.
LEHKÁ ATLETIKA:
Vrhačským disciplínám se věnují už jen Vl.
Krajíček a Oldřich Mach. Za asistence mladých
pomocníků trénovali od jara do podzimu
na stadionu, jinak ve fitness centru v Lovosicích.
Bohužel svou výkonnost nemohli v roce 2015
předvést na žádné akci.
PLAVÁNÍ:
Miroslav Smrčka z Ústí n.L. v mezinárodně
potvrzené kategorii S11 (nevidomí plavci)
usiloval o splnění limitů pro postup na mis-

trovství světa. V únoru plaval v Sydney, v dubnu
v Berlíně. Na červencovém Mistrovství světa v
Glasgowě zaplaval 2 limity A a 2 limity B pro
účast na Paralympijských hrách 2016 v Riu de
Janeiru. Nejlepšího umístění dosáhl na 100 m
znak (5. čas, po diskvalifikaci 7. místo) a 100 m
prsa (7. místo).
KUŽELKY:
V Roudnici nad Labem se poprvé uskutečnil
Memoriál Antonína Houdka, kdysi našeho
dlouholetého člena. Ze dvou jarních startů
Vladimíra Krajíčka v této soutěži stojí za
zaznamenání výkon 544 bodů.

TURISTIKA:
Tradičně jsme uspořádali povánoční setkání
u krmelce nad Lovosicemi (21 účastníků).
Zajímavé byly výšlapy na Milešovku (vodicí pes
Pluto absolvoval poprvé) a výlet do Brozan n.O.
Díky Zdeňkovi Šťastnému se uskutečnily zážitkové gastrovýlety v březnu do Velkého Března, v červenci do Teplic a v září splutí Labe
na kánoích z Ústí nad Labem do Děčína.
Závěrem je záhodno poděkovat městu
Lovosice za finanční podporu specifického
vyžití zrakově postižených lidí z celého regionu.
Vladimír Krajíček, předseda klubu ZP sportovců

Cyklo klub Lovosice slaví letos • • • Z výpisů jednání rady města • • •
Rada města Lovosice schválila vítěze veřejných zakázek na opravu lávek a
šedesáté narozeniny
mostů. Most označený jako M-01 v ulici Přívozní, M-02 U Zdymadel, M-03
Píše se rok 1Ř56 a několik kluků a chlapů nohama utaženýma
řemínky tlačí do pedálů svých
kol, které se stále více podobají
závodním bicyklům kdesi ve
Franci či Itálii, ráji cyklistiky.
Jezdí městem Lovosice a jeho
okolím. Je chuť závodit a už ne
jenom mezi sebou.
Jeden z nich, Jarda Harvánek, vidí
dále a všechnu tuto činnost legalizuje žádostí na Svaz cyklistiky ČSR,
který souhlasí se vznikem cyklistického oddílu Jiskry Lovosice a krátce na to Sechezy Lovosice. Závodí
se hodně a je kde. Na silnicích je
málo auťáků, a tak se závody i
dobře organizují. Občané města
vzpomínají na léta druhé poloviny
minulého století a na cyklistická
kritéria, silniční časovky, závody v
okolí a na barevně oblečené cyklisty s bílými ponožkami zasunutými do černých treter.
V sedmdesátých a osmdesátých
letech Jarda Harvánek zase vidí dál
a úzce spolupracuje se Svazem
cyklistiky, který ho pověřuje organizací nominačních závodů republiky na tehdy pověstný Závod
míru. Protože se závody povedly,
tak se opakují i v dalších letech. S
plynoucími roky se mění i složení
oddílu a také jeho začlenění nejprve pod hlavičku Lovochemie a
nakonec vzniká Cyklo klub Lovosice jako složka Asociace sportovních oddílů Lovosice. Cyklistickým
oddílem prošlo za ta uplynulá
dlouhá léta mnoho závodních
nadšenců, a tak se dostavily i
úspěchy. Lze vzpomenout na Jirku
Kvapila, účastníka MS v cyklokrosu, na bratry Konečné, Roberta

Kahouna, Milana Tintěru, Jirku
Opočenského, Láďu Čepka, Jardu
Mejtu, Jirku Kasala ml. Šlo by jmenovat mnoho dalších.
Nová doba let devadesátých a
počátku tohoto století oslovila
Jardu Harvánka a ten zase viděl
dál. Společně s členy oddílu obnovuje tradici lovosických cyklistických kritérií a úspěšně moderuje
jejich průběh. S Jardou Mejtou st.,
Robinem Kahounem a Zdeňkem
Beránkem jezdí s mladými cyklisty
za podpory firmy Stama a SČVaK
po závodech, které se však již jen
obtížně organizují na silnicích
velmi motorizovaných. Oddíl pomalu dozrává k dnešní podobě
klubu sdružujícího okolo 30 sportovních cyklistických nadšenců,
jehož čestným členem je Jirka
Kasal st., velký cyklista, vicemistr
světa, mnohonásobný mistr ČR, a
také Jiří Novosad, autor loga klubu.
Píše se rok 2016, klubisté mají
šedesátiny. Trénují doma i v cizině,
závodí a organizují závody tentokrát již ne na silnici, ale v terénu.
Podporují seriál závodů o Krále
Středohoří, kde si nejlépe vede
Roman Štěrba. Klubisté mají i
přání ke svým narozeninám, a to je
rozvoj cyklistiky nejen sportovní,
ale i civilní. Přejí si vidět kolem škol
ráno a po obědě ne mraveniště
auťáků, ale kol s žáky, studenty i
učiteli. Obdobně nakupující v marketech. Málo lidí se přepravuje v
dlouhých Lovosicích na vlastní
pohon. Zasloužili by si rozvoj integrované dopravy ve městě a okolí
rozšiřováním cyklistických stezek.
Jiří Ládiš, předseda CK Lovosice

železniční most a lávky L-04 u silnice I/15 a L-05 u středního odborného
učiliště bude opravovat společnost SaM silnice a mosty Děčín. Společnost
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice získala veřejnou zakázku
na opravu lávky s kódem L-02 v ulici U Stadionu a výběrové řízení na
opravu lávky L-03 u tenisových kurtů vyhrála společnost INSKY spol. s.r.o.
Veškeré podklady k výběrovým řízením byly zaslány poskytovateli dotace
a ten rozhodne o jejím přidělení.

RM odsouhlasila čerpání z rezervního fondu ZŠ Antonína Baráka na financování kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti ve škole.
RM souhlasila s přijetím finančního sponzorského daru ve výši 5 000 korun pro MŠ Sady pionýrů Lovosice od firmy Preol, a.s. Lovosice určeného
jako příspěvek na uspořádání Velké zahradní slavnosti pořádané k
50. výročí vzniku MŠ v květnu 2016.
RM souhlasila s převzetím záštity nad akcí: Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních a s bezúplatným užitím znaku města
pro účely její propagace.
RM souhlasila s převodem finančních prostředků ve výši 163 000 korun z
rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Lovosice, zároveň RM
souhlasila s čerpáním těchto prostředků z investičního fondu k nákupu
serveru.
RM souhlasila se zřízením pracovního místa správce školního hřiště v
areálu ZŠ Sady pionýrů o prázdninách. Veškeré náhrady hradí ZŠ Sady
pionýrů.
RM schválila vítěze k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „1. ZŠ
fasáda budovy – II. etapa“ – společnost Gerhard Horejsek a spol. s r.o.
RM souhlasí s podáním žádosti o finanční spoluúčast Ústeckého kraje ve
výši 250 000 korun na akci „Sanace havarijního stavu – Zabezpečení a
odstranění rizikových odpadů (látek a chemikálií) v areálu bývalé olejny v
Lovosicích – 2016“.
RM souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého
kraje 2016. Název projektu: „Přírodní učebna včelařství a ekologické výchovy“.
RM schvaluje smlouvu o zpracování studie proveditelnosti k projektu
„Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“ mezi městem Lovosice a
sokolovskou společností OLIVIUS s.r.o.
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Putování za víny Brány 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 :-). 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

Svaz tělesně postižených z.s., MO Lovosice
vás zve na akce pořádané v roce 2016:
9. 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. 9. 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.

Dívčí válka bude v Libochovicích

Těsně před koncem školního roku, ve středu 29. června, se na nádvoří Státního zámku v Libochovicích uskuteční jedno z nejhranějších divadelních představení - Dívčí válka Františka Ringo Čecha. Začátek představení je v 19 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 střídají: 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)

NOC KOSTELŮ, PÁTEK 10. ČERVNA 2016
Sbor Petra Chelčického – kazatel Petr Červinský
- Kaple u věžáku, Palackého 6, Lovosice
19 - 20 h. Komorní koncert pro housle a klavír: Barbara Barháčová – housle,
Iveta Pospíšilová – klavír
Církev československá husitská – duchovní Libuše Mikušková
– Mírový kostel v ul. Karla Maličkého v Lovosicích
18 - 18.05 h. Zvonění na kostelní zvon
20 - 21 h. Koncert Sebranci
21.15 - 22.15 h. Koncert In Flagranti
22.20 - 22.25 h. Závěrečné ztišení a modlitba
Církev římskokatolická – Roman Depa, kostel sv. Václava, Lovosice
8 - 10 h. Koncert sboru Letušky a neobyčejná komentovaná prohlídka pro
žáky ZŠ Antonína Baráka
10 - 12 h. Koncert sboru Koťata a neobyčejná komentovaná prohlídka pro
žáky ZŠ Sady pionýrů
16 - 16.55 h. Vystoupení dětí z nízkoprahového charitního zařízení Amicus
16.55 - 17 h. Hlas zvonů
17 - 17.30 h. Modlitba růžence
17.30 - 18.30 h. Mše svatá s rozsáhlejším komentářem
18.30 - 23 h. Zahájení přepisování Bible
18.30 - 20 h. Komentovaná prohlídka kostela – dvě trasy. Prohlídka věže
20 - 21 h. Koncert Chrámového sboru a Lovosického žesťového kvintetu:
trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš
21 - 22 h. Prohlídka kostela, prostor pro dotazy
22 - 22.15 h. Na příčné flétny zahrají Ludmila a Karel Tesaříkovi
22.15 - 23 h. Já a Bůh – prostor pro rozjímání
23 h. Závěr, modlitba a přednes proseb psaných návštěvníky během Noci
kostelů
Během celé Noci kostelů můžete přepisovat Bibli, psát své prosby na lístečky,
které budou předneseny v závěru nebo zhlédnout vystavené fotografie či
liturgické předměty. Změna programu vyhrazena.

Den dětem Farní charity Lovosice
Pátek 17. června od 15 hodin, Sauna Lovosice
Co vás čeká: Loutkové divadelní představení, řada zábavných
soutěží, skákací hrad a malování na obličej, opékání buřtů.

LOVOSICE

ČERVEN 2016

KULTURNÍ PŘEHLED

1. 6.
14:00

POZNÁVÁME KOPCE ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ
Mi o ji é výro a slepé

9. 6.
8:30

apy pro prázd i ovou soutěž

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

3. 6.
17:00

9:30

Hraje De hový or hestr Kultur ího střediska Lovoš

Pořádá KS Lovoš

Pořádá Rodi

,- Kč

DEN DĚTÍ

Pořádá DDM Elko Lovosi e

18:00

6. 6.

PŘEDNÁŠKA VÁCLAVA VÍTA

13:00

Diagnostika objednat na 603 230 513

15. 6. PREVENCE ZDRAVÍ
13:00

GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA

í

Pořádá KS Lovoš

Sál KS Lovoš, vstup é

ko ert lovosi kého s oru pod vede í

Jak apsat životopis, otivač í dopis a jak se připravit
a pra ov í pohovor.
Registrace na sarka.pravdova@rcmozaika.cz

é e tru

Mozaika z.s.

ěsta Lovosi e,

Městská k ihov a Lovosi e, vstup zdar a

21. 6. SWINGOVÁ KAVÁRNA
15:00

VOCAL FRIENDS
Jaku a Ko ha

Sál k ihov y, vstup é do rovol é

Reprodukova á hud a k posle hu a ta i

Reprodukova á hud a k posle hu a ta i před í h
světový h a český h or hestrů a zpěváků.

Pořádá KS Lovoš

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

Další i for a e o kultur í

,- Kč

OMS ČMMJ Lito ěři e,
Lito ěři e
a Roudnice nad Labem

,- Kč

Sál Staré rad i e

Sál KS Lovoš, vstup vol ý

Vystoupí zde z á á de hovka z TV Šlágr
PEPINO BAND, a skupina SEVERKA

še v
ožů,
e to ologi ká výstava, se i áře, výstava o razů
Vá lava Nasvětila a
oho další h

Saša Ryvolová, estovatelka a fotografka
Po stopá h starý h Mayů.

Pořádá KS Lovoš

Vá lavské á ěstí

18. 6. OKRESNÍ VÝSTAVA TROFEJÍ
Slav ost í zaháje í – 18. 6. v 9:00
–
Pro ěh e vystoupe í tru ačů, Svatohu ertská
25. 6. kostele sv. Vá lava v Lovosi í h, výstava trofejí,

Pořádá Ša e Lovosi e

15:00

Pořádá Ús ěv=Zdraví z.s.

17. 6. VEČER DECHOVÉ A LIDOVÉ HUDBY

6. 6. – WORKSHOP SOCIÁLNÍ REHABILITACE
7. 6. Worskop dopl ě ý o výstavu o razů E kaustika

7. 6.

Pořádá KS Lovoš

RC Mozaika, vstup é do rovol é

Pořádá Ús ěv=Zdraví z.s.

SWINGOVÁ KAVÁRNA

Vocal Friends, Happy Voices, Koťata, Školáček

Pořádá Rodi

Sál KS Lovoš, vstup é do rovol é

18:00

Mozaika z.s.

Sál KS Lovoš, vstup é do rovol é

9:30

Lesopark os ička

6. 6.

,- Kč

18. 6. SEMINÁŘ NA TÉMA „HLEDÁM PRÁCI“

Zá av ý progra , soutěže

Klubovna KS Lovoš, vstup é

é e tru

13. 6. VYSTOUPENÍ SBORŮ

17:00

Lesopark Os ička, ve čtvrtek vstup zdar a, jed ode
100,- Kč, dvoude í
,- Kč

Pořádá KS Lovoš

Porod a šesti edělí z pohledu fyzioterapeuta
Registra e ut á a sarka.pravdova@r ozaika. z
RC Mozaika, vstup é

Pořádá KS Lovoš

17:30

,- Kč

ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU

Čtvrtek: Petra Band, Mudring, Lokalita, Sebranci,
Karavana
Pátek: Od plotny skok, Red Leaf, Pout í i,
Pavel Do eš, Taxmeni, Brzdaři
Sobota: Karavana, Sebranci, Blackout, Lussatia Grass,
Tom Tones, U-Style, Cop, Ro ert Křesťa a
Druhá tráva, Beatles Revival-The Bugles,
Workers

6. 6.

Sál Staré rad i e, vstup

11. 6. SEMINÁŘ NA TÉMA „TĚHOTENSTVÍ“

2. 6. – HAŠMAR COUNTRY . roč ík
4. 6. Hude í ou try festival ěsta Lovosi e

14:00

Pořádá Ús ěv=Zdraví z.s.

Dětské odděle í knihovny

Sál KS Lovoš, vstup é

3. 6.

SEMINÁŘ MARCELY CHADŽIJSKÉ

Sál KS Lovoš, vstup vol ý

25. 6. SEMINÁŘ NA TÉMA „ŠÁTKOVÁNÍ DĚTÍ“
9:30

Ví e info a rezervace na sarka.pravdova@rcmozaika.cz

Pořádá Rodi

é e tru

Mozaika z.s.

RC Mozaika

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

