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Rozhodnutoř Náměstí ponese název Václavské

Václavské náměstí. Tak se bude
jmenovat nedávno zrekonstruovaný centrální prostor města.
Rozhodli o tom občané v anketě.
Celkem se sešlo 3Ř2 anketních
lístků. S velkou pīevahou zvítězilo
Václavské náměstí s 213 hlasy.
Další dva návrhy v poīadí získaly
pouze 35 a 31 hlasů. Občané vymysleli celkem 4Ř různých návrhů.

V anketě se tentokrát objevily
skutečné kuriozity jako napīíklad
náměstí U Elvise, Chucka Norrise,
MotLovo nebo Járy Cimrmana.
Lidé navrhovali také významné
osobnosti Karla IV., Tomáše
Garrique Masaryka, Otu Bauera,
nebo také Valdštejnské nebo
Schwarzenberské náměstí. Bohužel
se v anketě objevilo i několik ne-

Centrální prostor města Lovosice ponese název Václavské náměstí.

vhodných názvů (napī. Betonové
náměstí, Šedé nebo Mrtvé náměstíĚ.
„V některých pīípadech lidé do
schránky vhodili celý dopis, ve
kterém popsali svůj názor na zrekonstruované náměstí. Mnoho
občanů si pīálo spojit jej
s Václavským,“ uvedl k anketě
Milan Dian, starosta města. (ik, tuc)

Foto Radim Tuček

• Sanace olejny začala, odvezeno už je 80 tun •

Prvního června v devět hodin ráno došlo
k pīedání staveniště společnosti, která provede
sanaci a zabezpečení rizikových látek v bývalé
olejně. K pīedání došlo za pīítomnosti ministra
životního prostīedí Richarda Brabce, starosty města Lovosice Milana Diana, jednatele Sdružení sanace olejny Lovosice Daniela Krafta i majitele areálu
Bruno Beyne.
Odpady z centra města odstraní Sdružení sanace
olejny Lovosice, tedy společnost Purum s.r.o. (jako
vedoucí partnerĚ a společnost AQUATEST a.s.
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První část pīedání se uskutečnila v prostorách městského úīadu, kde došlo k vyplnění pīedávacích protokolů a prezenčních listin. Následně se pīítomní pīesunuli do areálu olejny, kde proběhla obhlídka a fyzické
pīedání staveniště.
„Harmonogram prací je navržen tak, aby k odstranění rizikových látek došlo do čtyī měsíců od dnešního
dne,“ sdělil vedoucí odboru životního prostīedí městského úīadu Vojtěch Hamerník. Dále dodal, že
v průběhu prací budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky.
>>> Pokračování na straně 2
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se doba dovolených a vysněného času prázdnin. V našem městě dále probíhají akce investičního, udržovacího, kulturního i sportovního
zaměīení. Všichni usilujeme o to, aby se nám ve městě
žilo co nejlépe. Proto mne dosti
zaskočila míra netolerance, která se
objevila. Baptistická jednota chtěla
na Holoubkově vytvoīit dům pro
setkávání s bytovou jednotkou.
Občané se vyjádīili v petici nesouhlasně. Nechtějí v místě nic. Protože žijeme v demokratické zemi a
chceme naslouchat ostatním, hledají se jiná īešení. Dalším problémem se ukázala zcela běžná nabídka k prodeji domu bývalé ZUŠ. Ten
dlouhou dobu chátrá a již minulé
vedení města jej chtělo odprodat. O dům projevila zájem farní
charita, jež zde chtěla vytvoīit
azylový dům pro matky s dětmi.
Tentokráte bylo hlavním argumentem nesouhlasících občanů, že se v
oblasti zvýší kriminalita a že dojde
ke snížení ceny nemovitostí. Na
základě mé osobní zkušenosti i
zkušeností městské policie se domnívám, že jsou tyto argumenty
irelevantní. Mnozí z nás bohužel
ještě nedokáží pochopit potīebu
takovýchto institucí. Respektive
stále jsme v situaci ,,ano, jsme pro,
ale ať je to někde jinde“. Co se týká
hmotných statků, jsem rád, že bylo
v pīedpokládaném termínu otevīeno lovosického koupaliště, které po
tīech letech znovu poskytne v
tropických dnech potīebné osvěžení. Chtěl bych tímto poděkovat
celému týmu spolupracovníků, kteīí se na akci podíleli. V tomto měsíci začíná oprava lávek a mostů
pīes Modlu, finální etapa opravy
fasády 1. ZŠ, dále se započne s
pīestavbou hīiště mezi gymnáziem
a ZŠ A. Baráka na multifunkční
sportoviště, začíná revitalizace ulice
Prokopa Holého a pīipravuje se
projekt energetického managementu města. V plném proudu je
Lovosické kulturní léto, kde jistě
každý najde pro sebe něco zajímavého. Pīeji Vám pīíjemné prožití
dovolené a prázdnin. Milan Dian

www.meulovo.cz
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Sekání trávy ve městě již probíhá podle harmonogramu
Osmička (viz snímekĚ nebo bývalou
vápenku v Novém Klapý. Všechny
tyto stroje posekanou trávu sbírají
a ta je odvážena. Malotraktor může též po pīehození nástavby provádět sekání s mulčováním. Kīovinoīezy potom slouží k dosekání
svahů a strojům nepīístupných
míst.

Město Lovosice pīistoupilo
k sekání trávy vlastními silami
prostīednictvím
pracovníků
technických služeb. Na počátku
této změny se objevily nějaké
komplikace, které napīíklad
pozdržely první seč. Na vše důležité týkající se sekání trávy ve
městě se Lovosický dnešek zeptal Vojtěcha Hamerníka, vedoucího odboru životního prostīedí.
Proč došlo ke zpoždění pīi první seči?
K určitému zpoždění první seče
oproti pīedpokladu došlo s ohledem na pozdější dodávky nově
nakoupených strojů. První seč
musela být započata náhradními
stroji, které zapůjčily dodavatelské
firmy. Bohužel se jednalo o starší
kusy a sekání nepostupovalo tak
rychle, jako s novými. Bylo též
nutné īešit časté technické závady.
Jakým systémem nyní seče
probíhají?
Po obdržení nových strojů již
sekání probíhá dle stanoveného
harmonogramu.
Sekány
jsou
všechny travnaté plochy pozemků
v majetku města Lovosice. Frekvence sekání na jednotlivých pozemcích je odvislá od určení a

významu jednotlivých pozemků.
Napīíklad Václavské náměstí je
sekáno 1-2x týdně v závislosti na
dešťových pīeháňkách, které podporují rychlejší růst travních porostů. Obecně lze konstatovat, že celé
město je posekáno 1x za kalendáīní měsíc.
Kolik pracovníků technických

služeb se na sečení podílí?
Provádění sečí zajišťuje 6 pracovníků, pro které město nově zakoupilo 2 motorové sekačky Piraňa, malotraktor Yanmar s pīíslušenstvím, 3 kīovinoīezy, 3 foukače
a 2 plotostīihy. Rovinaté a nekomplikované plochy jsou sekány sekačkami, malotraktor seká větší
plochy jako napīíklad lesopark

Město na začátku sekání zaznamenalo několik stížností od občanů. Můžete īíci, čeho se týkaly
a zda jsou pīípadné problémy již
minulostí?
V současnosti již probíhá 4. kolo
sečí a mnohé z počátečních problémů z rozjezdu sekání vlastními
silami (technickými službamiĚ jako
napīíklad seznámení s terénem,
novými stroji, apod., se již podaīilo
odstranit. Stížnosti je týkaly zapomenutých – neposekaných míst,
v jednom pīípadě šlo o znečištění
aut posekanou trávou. Veškeré
stížnosti jsou po nahlášení prověīeny a pokud jsou uznány jako
oprávněné, jsou neprodleně īešeny
tak, aby se již neopakovaly.
Snahou je provádět práci kvalitně,
aby se stížnostem pīedešlo, aby
jich bylo co nejméně a do budoucna pokud možno vůbec žádné.
(text + foto tuc)

Z bývalé olejny již bylo odvezeno 80 tun nebezpečného odpadu
>>> Dokončení ze strany 1

„Dojde k odstranění 700 tun ne-

bezpečných látek, čímž zabráníme
riziku poškození životního prostīe-

První kontrolní den
Ve stīedu 22. června proběhl první kontrolní den probíhající sanace
bývalé olejny. „Vše zatím probíhá podle plánu, firmy odvádějí profesionální výkon, dodržely vše, na čem jsme byli domluveni,“ uvedl technický
dozor investora (TDIĚ Tomáš Lank.
Veškeré pīípravné práce již byly dokončeny, stav staveniště je zabezpečen. Doplněny byly ploty, stavební buňka, sociální zaīízení, všechny manipulační plochy jsou označeny. V areálu pracuje denně od dvou do šesti
lidí podle množství a druhu práce.
„K 22. červnu bylo již odvezeno téměī 80 tun nebezpečných odpadů,“
informoval Tomáš Palán, vedoucí sanační technik firmy Purum s.r.o. (tuc)

dí a ohrožení občanů města,“ uvedl k pīíležitosti pīedání staveniště
starosta města Milan Dian.
Odstranění ekologické zátěže
bude celkově stát 2.400.000 korun
včetně DPH. Dotaci ve výši 7Ř % z
ceny poskytl Státní fond životního
prostīedí. O spoluúčasti na likvidaci bude na svém nejbližším zasedání také jednat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje. To bude rozho-

dovat o tom, zda městu poskytne
polovinu jeho spoluúčasti (výsledek nebyl do uzávěrky tohoto
vydání známĚ. Ta činí 500 tisíc
korun. Skutečné náklady Lovosic se
tedy mohou snížit až na 250 tisíc
Kč. Veškeré finanční náklady, které
bude sanace rizikového stavu olejny stát, bude město vymáhat od
vlastníka
odpadů,
společnosti
Wowitra.
(ik)

Sanace bývalé olejny začala 1. června. První na īadu pīišlo odebírání vzorků nebezpečných odpadů (vpravoĚ. Na zahájení prací se pīijel na
místo podívat i ministr životního prostīedí Richard Brabec (vlevoĚ.
Foto Radim Tuček
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Taktické cvičení u Lovochemie prověīilo pīipravenost
jednotek integrovaného záchranného systému
Ve čtvrtek 26. května se uskutečnilo v areálu Lovochemie a.s.
taktické cvičení jednotek požární
ochrany a ostatních složek integrovaného záchranného systému
(IZSĚ.
Cvičení simulovalo únik nebezpečné látky z železniční cisterny
v areálu továrny do ovzduší a následnou evakuaci a záchranu osob
z postiženého území.

Cílem cvičení bylo prověīit vzájemnou komunikaci, technické
zabezpečení mimoīádné situace a
způsob īešení nečekaných komplikací. Dále byla prověīena spolupráce hlavních i ostatních složek
IZS, práce dispečinku Lovochemie

a.s., krizového štábu Lovosice a
štábu velitele zásahu pīi vyhlášení
poplachu.
V prostorách městského úīadu
zasedl krizový štáb, který měl za
úkol īešit následnou situaci a oživit
si povinnosti jednotlivých členů.
Členové štábu se zaměīili pīedevším na rychlou pomoc občanům,
postiženým touto mimoīádnou
událostí a vzájemnou komunikaci

mezi zasahujícími složkami IZS.
Zároveň byla ověīena dostupnost
členů krizového štábu pīi nenadálé
situaci.
Krizový štáb prošel všechny postupy, které by jeho členy
v pīípadě úniku nebezpečné látky

z areálu Lovochemie a.s. čekaly.
„Všichni jsme si důsledně zopakovali jednotlivé kroky, které by následovaly v pīípadě īešení mimoīádné události. Prověīili jsme také

chom v krátkém časovém horizontu zajistili informovanost co největšího počtu lidí,“ doplnil starosta
města Milan Dian, pīedseda krizového štábu.

součinnost krizového štábu, složek
záchranného systému a vybraných
subjektů, které se na zabezpečení
evakuace podílejí. Pīedevším však
šlo o teoretické cvičení pīi simulované události,“ uvedl vedoucí útvaru krizového īízení Jaroslav Kīivan.
„V pīípadě pīímého ohrožení
obyvatel jsme pīipraveni využít
všechny dostupné prostīedky varování, tedy sirény, místní informační systém, sms služby nebo
napīíklad média. Je potīeba, aby-

Krizový štáb Lovosice byl svolán k
nenadálé krizové situaci naposledy
tīetího června 2013 v důsledku III.
stupně povodňové aktivity, tedy
stavu ohrožení, který nakonec
vyústil v povodně. Štáb zasedal
celkem dvacetkrát po dobu sedmnácti dní.
Důležité a pravidelně aktualizované informace týkající se možného
ohrožení obyvatel jsou k dispozici
na webu www.meulovo.cz.
(ik, foto David Jančík)

Průmyslová zóna II.
Rybáīi se dočkali! Chytání ryb
Společnost Armex Oil pīedstavila
v Karaši je znovu povoleno
svůj investiční záměr

Skvělou zprávou pro lovosické
rybáīe je opětovná možnost
rybaīení v plavebním kanálu
zvaném Karaš. Město totiž uspělo u Státní plavební správy s
žádostí o povolení rybolovu v
tomto revíru. Zákaz zde platil
mnoho let.
Zpráva velmi potěšila místostarostu města Vladimíra Šumu. „Od
první chvíle po nástupu na pozici
místostarosty v roce 2014 jsem se
pokoušel povolení prosadit. Proběhlo několik setkání a v půli června došlo konečně k posunu. Povo-

dím Labe a Státní plavební správou
bylo naší písemné žádosti vyhověno,“ uvedl Šuma.
Místo s mírně tekoucí vodou je
vhodné nejen pro zkušené rybáīe,
ale hlavně pro rybáīe začínající a
děti. Místní organizace rybáīů Lovosice má ve svých īadách více než
700 členů. „Rád bych požádal
všechny rybáīe, kteīí Karaš navštíví,
aby dodržovali nejen rybáīský īád,
ale hlavně čistotu a poīádek. To
platí nejen zde, ale také ve všech
ostatních rybáīských revírech,“
doplnil místostarosta.
(tuc, ik)

• • Koupaliště je již otevīeno • •
Po tīech letech od povodně v
roce 2013 bylo pro veīejnost
otevīeno lovosické koupaliště.
Stalo se tak ve čtvrtek 23. června
v Ř hodin.
Hned v první den otevīení byl o
koupání velký zájem, neboť rtuť
teploměru byla nad tīicetistupňovou hodnotou.
„Jsme moc rádi, že se občané
mohli v městském koupališti vykoupat už s pīíchodem prvních
tropů. Do areálu hned první den
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zavítalo 300 lidí, stovka dospělých
a dvě stovky dětí,“ konstatoval
místostarosta města Vladimír Šuma.
Koupaliště bude o prázdninách
otevīeno denně, a to od Ř do 20
hodin. Vstupné zůstalo stejné jako
pīed povodní, tedy 50 korun pro
dospělé a 25 pro děti a seniory.
V areálu jsou napīíklad nové nebo
opravené hrací prvky, buňka s
toaletami a nechybí ani stánek s
občerstvením.
(tuc)

V úterý 14. června společnost
Armex Oil s.r.o. pīedstavila ve
staré radnici svůj investiční záměr. Na pozemcích naproti Lovochemii by chtěla vybudovat
centrum zaměīené na logistiku a
lehký průmysl.
Tīi haly, z nichž ta největší by
měla sloužit pro logistiku a zbylé
dvě pro montáž motorů a další
lehký průmysl, by mohly stát již
v průběhu roku 2017. Zástupkyně
společnosti Armex Oil Alena Čepilová uvedla, že průmyslová zóna
by mohla pīinést práci až 3500
lidem.
Společnost nechala zpracovat
projekt, který komplexně īeší prostor průmyslové zóny. 30 procent
pozemků má být určeno pro zeleň,
která má napomáhat k eliminaci
polétavého prachu. Podle společnosti nicméně projekt nezatíží

životní prostīedí. Zpracovává se
takzvaná studie EIA.
Armex Oil také nepīedpokládá
navýšení dopravní zátěže města.
Všechna kamionová doprava bude
dle sdělení zástupců společnosti
odváděna pīímo na dálnici D8. Pro
pīípadnou osobní dopravu zaměstnanců do práce se společnost
nebrání jednání s městem na vzniku společného projektu cyklostezky. „Projekt byl zpracováván s
ohledem na všechny hygienické
limity a normy a neměl by nijak
významně ovlivnit prostīedí ve
městě,“ slíbili zástupci společnosti.
Občanů bohužel na veīejné projednání mnoho nepīišlo. Oznámení
o zahájení zjišťovacího īízení na
tento projekt městský úīad zveīejní, jakmile dostane pokyn od nadīízeného orgánu.
(ik)

Pīíští číslo Lovosického dneška
vyjde ve čtvrtek 4. srpna
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Akce

Sociální služby se pīedstavily veīejnosti, o akci byl zájem
„Jsme tu pro vás aneb Sociální služby se
pīedstavují“ byla velmi úspěšná akce pro
širokou veīejnost, která proběhla 26. května
od 14 do 17 hodin na Václavském náměstí.
Akci poīádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úīadu Lovosice a organizace
zabývající se pomocí různým znevýhodněným
skupinám obyvatel.
V kulturní části programu vystoupila hudební
skupina Nová vlna, taneční skupina Lačho
Amicus, pěvecký sbor ZŠ Antonína Baráka –
Letušky a pěvecký sbor Farní charity Lovosice.

Nechyběl skákací hrad pro děti a nezbytné
občerstvení.
Na akci se pīedstavily Centrum sociální pomoci Litoměīice, Pečovatelská služba města Lovosice nebo Farní charita Lovosice. Z dalších organizací působících ve městě to byly Kontaktní centrum Litoměīice, NADĚJE Lovosice, HEZKÉ DOMY s.r.o., Rodinné a mateīské centrum Mozaika,
Šance Lovosice, Úsměv=Zdraví z.s., Komplexní
domácí péče Sluníčko a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR.
Hlavním cílem akce bylo pīiblížit veīejnosti

Spolek Úsměv ani v červnu nelenil

Již tradičně pomáhaly členky
spolku Úsměv=Zdraví pīi organizaci soutěží Dne dětí v pátek
3. června v lesoparku Osmička;
letos jich tam bylo dokonce 30.
Práce s dětmi je opravdu těší.

Václavském náměstí setkání s občany. Senzační Senioīi (SenSenĚ se
sešli a pīipravili mnoho ukázek pro
prevenci zdraví. Patīila mezi ně
ukázka cvičení s lany, SM systém,
cvičení s balony overball, fantom

Hned další týden se ve staré radnici Ř. června dopoledne uskutečnil
semináī a workshop
STOP START s Marcelou Chadžijskou. Je
to originální jednoduchá metoda,
pomůcka pro rychlou pomoc pīi
bolestech duševních i fyzických, pīi
fobiích i alergiích. „Bylo nás tam 18
a celé dopoledne bylo velmi pīínosné,“ īíká pīedsedkyně spolku
Libuše Žamberská.
I další akce - Prevence zdraví (na
snímkuĚ - se opět vydaīila. Úsměv
pīipravil 15. června od 13 hodin na

na vyšetīení prsu a měīení krevního tlaku. Nechyběla ani demonstrace správné chůze i cvičení
správného stání.
Na setkání pīišlo kolem 50 lidí a
každý si odnesl malou pozornost.
„Zájem občanů nás mile pīekvapil,“
uvádí jedna z členek Úsměvu Zdena Samuelová.
Na prázdniny jsou pīipraveny
další akce, najdete je v kulturním
pīehledu města, který je součástí
Lovosického dneška.
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(hz, foto archiv spolku Úsměv)

neziskové a další organizace působící v sociální
oblasti, pīilákat pozornost k jejich činnosti a
propagovat jejich služby.
„Lidé, kteīí tyto služby nevyužívají, někdy ani
netuší, že ve městě působí organizace zaměīené na pomoc různým sociálním skupinám obyvatel. Uspoīádáním této akce jsme chtěli podpoīit činnost všech těchto subjektů a pīilákat
pozornost veīejnosti k sociálním tématům,“
uvedla k akci vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví na Městském úīadu v Lovosicích
Eva Rudiková.
(ik, tuc, foto tuc)

Česko si pīipomnělo M. Horákovou
a další oběti komunistického režimu
V pondělí 27. června si na vzpomínkové akci pīipomněli i v
Lovosicích smrt statečné ženy a
jejích druhů, které v roce 1Ř50
popravili komunisté po vykonstruovaném procesu.

Vzpomínku na doktorku Miladu
Horákovou a další oběti zinscenovaných justičních procesů pīednesl
současný pīedseda litoměīické
pobočky KPV Stanislav Volný. Ještě
za doby trvání komunistického

K letošnímu 66. výročí smrti Milady Horákové byl uskutečněn u
pamětní desky na ZŠ Všehrdova
pietní akt, kterého se zúčastnili
členové Konfederace politických
vězňů (KPVĚ Růžena Šubrtová, Věra
Volná a Stanislav Volný, starosta
města Lovosice Milan Dian a místostarosta Vladimír Šuma a další
lovosičtí občané. Čestnou stráž u
pamětní desky stáli lovosičtí skauti.

režimu byli tito lité rehabilitováni.
Oběti byly uctěny rovněž minutou
ticha, zazněla státní hymna a zúčastnění k desce položili věnce a
květiny. Hudba na závěr zahrála
ještě píseň Čechy krásné, Čechy
mé jako pīipomenutí lásky vězňů k
vlasti.
Podobné piety se za účasti členů
KPV uskutečnily i v Litoměīicích a
Roudnici nad Labem. (hz, foto tuc)
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Fotostrana

Stadtfest v Coswigu, Hašmar Country a Ekologický den

Ve dnech 3. – 5. června proběhl v partnerském městě Coswigu tradiční Stadtfest. Na velkolepé akci samozīejmě nechyběla výprava z Lovosic.
V rámci kulturního programu vystoupily skupiny Enkláva, Petraband nebo Keep Off MeDian, v čele se starostou města Milanem Dianem.
Slavnost se odehrávala celkem na sedmi pódiích.
(tuc, foto archiv města Coswig)

Zábavný program zaměīený na tīídění odpadů s účastí firem zabývajících se ekologickou likvidací a dalším využitím odpadů (FCC BEC, ASEKOL, EKO-KOM, EKOLAMP, ELEKTROWINĚ proběhl v sobotu 28. května na Osmičce pod názvem Ekologický den. Pīipravena byla spousta
soutěží a her pro děti i dospělé (hod mobilem do kontejneru, skákání v pytli atd.Ě, kteīí se mohli blíže seznámit s „osudem“ odpadů, jež vyhodí do kontejnerů. K vidění byly napīíklad popeláīské vozy, z nichž jeden i s ramenem pro podzemní kontejnery.
(text + foto tuc)
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Informace
2. vítání občánků, Ř. června 2016

Ve čtvrtek Ř. června se v obīadní síni Městského úīadu v Lovosicích konalo druhé letošní
vítání nových občánků.
Ty mezi nás pīivítali radní Milan
Šramota, matrikáīka Hana Berán-

ková a básničkami a písničkami
děti z Mateīské školy Sady pionýrů.
Celkem se se svými rodiči dostavilo 12 dětí, a to šest holčiček a
šest chlapců.
(tuc, foto Foto-trend)

• • • Z výpisů jednání rady města • • •

RM souhlasila s podáním žádosti o finanční spoluúčast Ústeckého kraje ve
výši 250 000 Kč na Sanaci v areálu bývalé olejny. Rozhodnutí padne na
nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
RM souhlasila s bezúplatným užitím znaku města pro účely propagace na
sportovních akcích pro SHOTOKAN KLUB RAJCHERT - KARATE, SPORT
UNION, o.s. Znak města se objeví na propagačních materiálech sportovního klubu vždy, když bude reprezentovat město.
RM schválila smlouvu o zajištění administrace veīejných zakázek k projektuř „Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného systému pro
město Lovosice“ se společností Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.,
Roudnice nad Labem. Výběrové īízení na zhotovitele proběhlo v souladu
se směrnicí rady města č. 1/2016 a to jako zakázka malého rozsahu I. kategorie.
RM schválila vítěze k veīejné zakázce malého rozsahu s názvem „Lovosice,
ul. Prokopa Holého oprava komunikace a odvod povrchových vod“ společnost HERKUL a.s. Veīejná zakázka byla soutěžena v souladu se směrnicí
Rady města Lovosice č. 1/2016.
RM souhlasila s účinností od 1.Ř.2016 s navýšením kapacity školní družiny
Základní školy Všehrdova Lovosice z počtu 120 na 150 žáků.
RM souhlasila s navýšením kapacity dětí ze 11Ř na 134 u Mateīské školy
Sady pionýrů, dále souhlasila s navýšením kapacity školní jídelny z počtu
135 stravovaných na 152. Tyto změny nabydou účinnosti od 1. záīí.

Zleva: Ester Dagmar Lendelová, David Nekvinda a Filip Novotný

RM schválila společnosti Podnik technických služeb s.r.o. īádnou účetní
závěrku k rozvahovému dni 31.12.2015, dále hospodáīský výsledek za rok
2015 ve výši 2Ř8 707 Kč a pīevedení zisku společnosti za rok 2015 ve výši
2Ř8 707 Kč na nerozdělený zisk minulých let.
Tepelné hospodáīství města Lovosice pīedložilo radě města Zprávu o
stavu firmy, finanční rozvahu za rok 2015 a zprávu auditora Pavla Hrbka.
RM ji svým usnesením č. 248/2016 vzala na vědomí a zároveň schválila
účetní závěrku THML za rok 2015 a rozhodla o vypoīádání jejího hospodáīského výsledku za rok 2015 tak, že veškerý zisk bude pīidělen na nerozdělený zisk minulých let. Rada také rozhodla, že společnost bude nadále jednat s dodavatelem tepla o ceně s podmínkou limitní ceny 260
korun za gigajoule.
RM schválila uzavīení dohody o partnerství a spolupráci s Labskou
stezkou, o.s. na podporu rozšíīení bezbariérové trasy po bīezích īeky Labe
pro handicapované označené jako „Labská cyklotrasa – od pramene k
moīi – bez bariér“.
RM schválila pīijetí daru ve výši 10 000 Kč od společnosti TRCZ, s.r.o. pro
Kulturní stīedisko Lovoš, který bude poskytnut výhradně na podporu
festivalu Altros Rockfest 2016 v Lovosicích.

Zleva: Johanka Mayerová, Amálie Kejřová, Kryštof Šturm a Eliška Kalivodová

RM schválila vítěze veīejné zakázky s názvem „Oprava stīešního pláště
objektu bytového domu v ulici 8. května 1113, Lovosice“ – společnost
PROFISTAV Czech s.r.o. za cenu 42Ř 700 Kč bez DPH.

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
KVĚTEN 2016

Zleva: Josef Mišta, Matyáš Červenka, Vojtěch Vandrovec, Eliška Samuelová
a Zoe Černá
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- V měsíci květnu jsme pīi kontrolách dodržování nejvyšší povolené rychlosti īešili 40 pīestupků.
- V měsíci květnu jsme provedli čtyīi pīevozy odchycených zvíīat.
- 1. 5. v 0ř10 hodin jsme pátrali po muži, který byl podezīelý z fyzického
napadení ženy v prostoru skateparku, 1. 5. v 1 až 4ř30 hodin jsme īešili
fyzické napadání osob na Václavském náměstí a 1. 5. v 16ř30 hodin jsme
asistovali hlídce Policie ČR pīi zákroku u fyzického napadání osob v ulici
Kostelní. Na místě byly následně zajištěny do sběrného boxu použité
injekční stīíkačky.
- 8. 5. v 17ř30 až 18 hodin jsme v ulici Terezínská spolu s Policií ČR zajišťovali prostor u požáru domu pīi akci HZS.
- 15. 5. jsme v 7ř50 hodin pīijali žádost Policie ČR k pátrání po dítěti. V
8ř30 hodin bylo dítě nalezeno a pīedáno Policii ČR.
- 1Ř. 5. v 15ř30 hodin jsme vyrozuměli včelaīe k odchytu roje v ulici
8. května.
- 21. 5. v 18 hodin jsme prověīovali oznámení o zneužití tísňové linky 155.
- 24. 5. v 20ř30 hodin jsme prováděli odstraňování následků pīívalového
deště, zejména odklízení popadaných větví na pozemních komunikacích.
- 30. 5. v 8ř15 hodin jsme prováděli odchyt hada v jedné z provozoven
v ulici Žižkova. Po odchytu byl plaz, užovka korálová, pīedán specializovanému chovatelskému spolku.
- 31. 5. v 20ř35 hodin jsme asistovali Policii ČR pīi zákroku v bytu domu
v ulici U Výtopny, kde docházelo k ničení vnitīního zaīízení.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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• • Farní charita Lovosice oslavila 20. narozeniny • •

V pátek 17. června oslavila Farní charita
Lovosice 20. výročí od svého založení v Lovosicích. Za tu dobu pomohla stovkám lidí a
rodin, kteří se ocitli v nepříznivých životních
situacích, jež nedokázali řešit vlastními silami.
K této příležitosti se v sále staré radnice v
Lovosicích sešla řada významných hostů, mezi
nimiž nechyběl litoměřický biskup Jan Baxant,
starosta města Lovosice Milan Dian, ředitelka
Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková
nebo lovosický farář Roman Depa.

Jedním z hostů byl také tatínek Adámka, kterému byl předán výtěžek z Tříkrálové sbírky
2016 ve výši 10 000 korun jako příspěvek na
nákup potřebného polohovacího zařízení. Po
řadě proslovů přejících úspěchy při dalším působení byl promítnut krátký dokumentární film
o Farní charitě Lovosice, biskup Baxant nakrojil
narozeninový dort s dvaceti svíčkami a zatančil
taneční soubor Lačho Amicus. Celý den provázela výstava fotografií dokumentujících život v
pěti sociálních službách, které Farní charita
Lovosice realizuje.

Činnost charity je od jejího založení směřována k cílené pomoci rodinám s dětmi, a tudíž se
toto slavnostní odpoledne neslo v duchu dne
dětem. Bohužel tomuto dni nepřálo počasí, děti
si nemohly užít plánovaný skákací hrad a loutkové divadlo, ale užily si bezpočet zábavných
soutěží s řadou odměn a k závěrečnému opékání buřtíků dokonce i pozdní slunce.
Zmíněné akce byly zrealizovány za podpory
donátorů z Lovosic a okolí, čehož si velmi vážíme a tímto jim chceme vyjádřit velké díky.
(Mgr. Eva Horáková, FCH Lovosice, foto tuc a archiv)

Etapa největšího závodu plachetnic startovala u yacht klubu

V neděli 26. června v 10:30 hodin odstartovala od sídla Yachetního klubu Lovosice 2. etapa největšího plachetnicového závodu na Labi Česká
brána. Na start se postavilo 21 lodí, které se vydaly směrem do Ústí nad Labem. První etapa se uskutečnila v sobotu z Roudnice do Lovosic, v
neděli se pak jely závěrečné dvě etapy, z Lovosic do Církvic a z Církvic do Ústí nad Labem.
(text + foto tuc)
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Obnova kulturních památek
na Lovosicku v roce 2015

Pro rok 2015 byla pro město
Lovosice jako obec s rozšířenou
působností přidělena ministerstvem kultury státní finanční
podpora na obnovu kulturních
památek v jeho správním území
ve výši 626 000 korun.
Do stanoveného termínu bylo
přijato celkem devět žádostí o
poskytnutí příspěvku na zachování
a obnovu kulturní památky. Dle
zpracované koncepce podpory
památkového fondu ve správním
území města Lovosice, která sta-

(oprava střechy – příspěvek
100 000 korun), zajistit restaurování sochy sv. Anny v Milešově
(74 000 korun), restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Martina
v Solanech (120 000 korun - viz
snímek), dále provést výměnu
oken u domu čp. 47 v Milešově,
který je součástí památkově chráněného areálu zámku Milešov
(117 000 korun) a opravu jižní
fasády domu čp. 201 v Lovosicích,
který je součástí památkově chráněného areálu zámku Lovosice

Informace

Informační centrum bilancuje...
Od 1. července 2005 působí
v Lovosicích Turistické informační centrum (TIC). Do konce
roku 2007 sídlilo v budově
městského úřadu v prostoru
společně s recepcí.

Provozní doba:
květen - září: pondělí - pátek
8 - 17 hodin a sobota 8 - 12
hodin
říjen – duben: pondělí + středa
8 – 17 hodin, úterý + čtvrtek
8 - 16 hodin, pátek 8 – 15 hodin

busů. Je k dispozici databáze služeb a firem v Lovosicích a okolí.
TIC také v posledních měsících
funguje jako sběrné místo pro
nejrůznější ankety města Lovosic.
Je i sběrným místem pro výlep
plakátů v Lovosicích. K dispozici
jsou noviny Lovosický dnešek,
Lovochemik, noviny Ústeckého
kraje, týdeník 5+2 dny, Polabské
noviny a noviny Vaše Litoměřicko24. Nabízeny jsou materiály
z jiných destinací včetně materiálů
poskytnutých Krajským úřadem
Ústeckého kraje a Destinační
agenturou České středohoří. TIC
poskytuje i další služby, veřejný
internet, kopírování a Czech
POINT (Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál).

Nová kancelář v rekonstruované
budově naproti městskému úřadu
byla otevřena 3. ledna 2008. TIC
zde působilo do října 2014.
V listopadu roku 2014 se přestěhovalo do nově zrekonstruované
Pfannschmidtovy vily.
Tvář informačního centra se tak
výrazně změnila. Nové prostory
nabídly řadu novinek, můžete si
prohlédnout expozici vybraných
regionálních potravin z Českého
středohoří a některé z nich si i
zakoupit. K dispozici jsou různé
publikace, pohlednice, upomínkové předměty, mapy, turistické
suvenýry, magnetky a nechybí ani
možnost získání turistické známky,
vizitky, nálepky a turistického
razítka.
Zájemci zde také získají turistické
informace z oblasti Lovosic o historických a přírodních památkách
v okolí. Informace o kulturních,
sportovních a společenských akcích, ubytování, stravování, jízdních řádech dopravy vlaků i auto-

Bilance roku 2015
V roce 2015 byl zájem hlavně o
výpisy z rejstříku trestů (647), z
katastru nemovitostí (395) a obchodního rejstříku (153). O bodové hodnocení řidiče se zajímalo 46
osob. Různých druhů výpisů bylo
poskytnuto celkem 5 765. Z toho
se na IC v roce 2015 provedlo
3 819 ověření podpisů a opisů. Za
turistickými informacemi přišlo v
roce 2015 do střediska 6 027 příchozích, 5 859 bylo Čechů.
Z cizinců převládali německy
mluvící (95), Angličané (41), Slováci (74), Maďaři (10) a Francouzi (3).
Přišlo i 8 Poláků, 4 Dánové a 1
Švéd. Svůj prostor zde také získalo
Muzeum Lovosicka, které využilo
volného místa a na informačním
centru si zřídilo výstavní prostor –
v současnosti se chystá výstava
Čestní občané města Lovosice.
Přijďte se k nám podívat, těšíme
se na Vás. Kolektiv TIC Lovosice
Anna Suchá, Pavla Pošvová a Veronika Blínová.
(hz)

Kontakty na TIC
telefon: +420 416 571 173-4
e-mail: info@meulovo.cz
web: www.meulovo.cz

Minulý rok byl na stížnosti chudý

novuje mimo jiné způsob pro
výběr akcí pro poskytnutí příspěvku a výši podílu vlastníka dle typu
jeho památkového objektu, bylo z
doručených devíti žádostí vybráno
jmenovanou komisí v rámci výše
přidělené finanční kvóty pro rok
2015 celkem 6 akcí.
Díky přidělené finanční částce ze
strany státu bylo možné prostřednictvím památkové péče města
Lovosice jako obce s rozšířenou
působností přidělit finanční příspěvky v rámci programu na podporu obnovy kulturních památek
pro rok 2015 a pokračovat na další
etapě obnovy kamenných náhrobků v areálu židovského hřbitova
v Libochovicích (příspěvek 100 000
korun), na další etapě obnovy
domu čp. 216 v Libochovicích
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(115 000 korun).
Veškeré práce proběhly pod
dozorem zástupců státní památkové péče Městského úřadu Lovosice a Národního památkového
ústavu Ústí n/L. „Výše uvedené
akce byly ve stanoveném termínu
řádně dokončeny a ministerstvu
kultury vyúčtovány,“ uvedl Robert
Paťcha, referent státní památkové
péče na MěÚ Lovosice.
Pro rok 2016 činí rozpis finanční
podpory od Ministerstva kultury
ČR pro ORP Lovosice částku
783 000 korun. Termín uzávěrky
příjmu žádostí byl do 30. dubna
2016. Tyto žádosti se v současné
době administrují. Bližší informace
jsou k dispozici na městském webu www.meulovo.cz.
(hz, foto archiv MěÚ Lovosice)

Stížnost je podání nebo sdělení, které někdo podá veřejnoprávní nebo soukromoprávní
osobě nebo orgánu, pokud je
předmětem nějaký nedostatek,
nesprávné jednání nebo nečinnost adresáta. Ve stanovených
případech jde i o opravný prostředek proti nějakému rozhodnutí.
V tomto článku se jedná o stížnosti podané na Městský úřad
Lovosice. Pro vyřizování stížností v
Lovosicích platí od 1. května 2013
Směrnice RM Lovosice č. 1/2013
Pravidla pro přijímání a vyřizování
petic a stížností. Stížnosti se podávají u referentky Martiny Tendlerové, která vede Centrální evidenci
stížností (podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo v
elektronické podobě.
Podání lze učinit rovněž na podatelně Městského úřadu Lovosice
nebo zaslat poštou. V roce 2015
spadaly stížnosti a petice do odboru vnitřních věcí, po reorganizaci v listopadu 2015 jsou zařazeny
v odboru tajemníka.
V roce 2014 bylo podáno 14
stížností, oprávněné stížnosti byly

2 a částečně oprávněné rovněž 2,
v minulém roce bylo podáno jen 9
stížností, oprávněné byly rovněž 2.
Nejvíce stížností bylo na postupy
Orgánu sociálně-právní ochrany
Jak si občané stěžovali
v posledních letech?
2008 - 24, 2009 - 19, 2010 - 16,
2011 - 22, 2012 - 25, 2013 - 13,
2014 - 14 a 2015 - 9.
dětí (OSPOD), jedna byla na nesprávný postup stavebního odboru, která nebyla ovšem oprávněná.
Letos je zatím stížností 7 (do
31.5.).
Stížnost se musí vyřídit do 30 dní
po obdržení (pokud jde o vlastní
šetření) nebo do 5 dní (postoupit
podle věcné příslušnosti a zaslání
odpovědi o přijetí stěžovateli).
V případě, že nelze stížnost z
jakýchkoliv důvodů vyřídit v termínu, je bezpodmínečně nutné požádat starostu o prodloužení termínu vyřízení. Po prodloužení
stížnosti je termín vyřízení 60 dnů.
Občan může kdykoliv vzít svou
stížnost zpět.
(hz)
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Seriály/Odbory

Seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva, 4. díl
Fungování komisí rady města
Rada obce může zīídit jako své
iniciativní a poradní orgány komise. Pokud se rada rozhodne
žádné komise nezīizovat, neporuší tím zákon.

sedu komise, spočívající v tom, že
pīedseda musí prokázat zvláštní
odbornou způsobilost v oblasti
komisi svěīené pīenesené působnosti.

Komise stejně jako výbory mají
funkci pīedevším poradní, nemohou tedy radu města ani starostu
nikterak úkolovat. Svá stanoviska a
náměty pīedkládají radě obce ke
zvážení.

Komise se usnáší většinou hlasů
všech svých členů. Je ze své činnosti odpovědna radě obce a
scházejí se podle potīeby. Vhodné
je minimálně jednou za čtvrt roku.
Zákon nijak neupravuje počet
členů ani finanční ohodnocení
jejich členů.

Členem komise se může stát
jakýkoli občan, rozhodnutí je plně
v kompetenci rady města. Pouze v
pīípadě, kdy se bude jednat o
komisi zīízenou jako výkonný organ v oblasti pīenesené působnosti, se stanoví podmínka pro pīed-

Komise jsou zīízeny jako iniciační a
poradní orgán rady města, jejich
primární funkcí by mělo být navrhování kroků ke zlepšení veīejného
blaha v dané oblasti jim vyhrazené.

Rada města Lovosice zīizuje
následující komiseř
Komise životního prostīedí, dopravy a veīejného poīádku
Komise kultury a cestovního ruchu
Komise pro školství a sport
Komise sociálně-právní, sociálních
věcí (národnostních menšinĚ
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Speciální kategorií jsouř
Hlavní inventarizační komise
Komise pīestupková
Komise škodní
Hlavní inventarizační komise se
zīizuje pro dosažení plného souladu údajů o stavu majetku a závazků v účetnictví s jejich skutečným

stavem. Povinnost inventarizovat
majetek a závazky ukládá zákon č.
563/1ŘŘ1 Sb., o účetnictví.
Komise pīestupková
Zvláštní roli sehrávají komise na
úseku pīestupků. Komise je zīízena
jako zvláštní orgán obce pro projednávání pīestupků. Pīedsedou
komise musí být osoba s právnickým vzděláním nebo osoba, která
má pro danou agendu zkoušku
zvláštní odborné způsobilosti.
Komise škodní je zīízena tehdy,
pokud vznikne městu nějaká škoda. Členy pīestupkové komise
navrhuje starosta obce a schvaluje
je rada. Stejně tak jako opatīení
vzešlá z jejího jednání.

Sociální služby v Lovosicích, 8. díl - Rodinné centrum Mozaika, z.s.

Rodinné centrum Mozaika bylo založeno
v roce 2010, letos oslavilo šestileté výročí.
Mozaika sídlí v areálu Základní umělecké
školy v Lovosicích, v ulici Pīívozní 1036/Ř.
Naším hlavním cílem je podporovat rodiny
s dětmi, posilovat rodičovské kompetence a
rodinné hodnoty. Nabízíme īadu aktivit právě
pro tuto cílovou skupinu, tedy pro rodiče
s dětmi od 0 do 10 let věku.
Hlavní službyř
- aktivizační činnosti – kroužky pro děti s rodiči,
jedná se o pohybové, výtvarné a vzdělávací
kroužky. Probíhají každý den. Dopolední kroužky jsou pro děti od 1 roku do 4 let, odpoledne
jsou kroužky věnovány pīedškolním a školním
dětem.

chomotorickou.

- psychomotorické aktivity – ve spolupráci
s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou mohou
rodiče využít vzdělávacích „kroužků“ pro děti od
3 měsíců do 1 roku (kde se zaměīujeme na
správný vývoj dětíĚ, pravidelné semináīe z oblasti správného vývoje a manipulace s dítětem.
Více informací naleznete nař
www.rcmozaika.cz
httpsř//www.facebook.com/RCMozaika/
sarka.pravdova@rcmozaika.cz

- vzdělávací činnosti – do této oblasti patīí semináīe z různých oblastí (napī. psychologie,
výchovy a vývoje dítěte, kariéry, apod.Ě V roce
2016 se uskuteční více jak 20 semináīů vždy
pod vedením odborníka z dané oblasti.

V rámci této služby funguje také poradna psychomotorického vývoje s fyzioterapeutkou.
Konají se pravidelná diskusní setkání a vznikla
také facebooková skupina psychomotorického
vývoje, kde rodiče sdílí své zkušenosti a zároveň
se zde mohou obrátit na fyzioterapeuta, který
poskytuje na daná témata odborný pohled.

- poradny – rodiče mohou využít i nabízených
poraden z oblasti financí, psychologie, pedagogiky, kariéry, laktační poradnu a poradnu psy-

- herna – rodiče s dětmi mohou ve volném čase
využít volnou hernu, ta je k dispozici od pondělí
do pátku.

Odbory informují

Plánované investiční akce

Revitalizace ulice Prokopa Holého
Město Lovosice bude v měsíci červenci realizovat opravu ulice Prokopa
Holého, revitalizovat se bude kanalizace, komunikace, chodníky a veīejné
osvětlení. Realizátorem bude firma Herkul a.s.
Oprava stīechy na budově v ulici 8. května
V červenci také začnou práce na opravě stīechy v ulici 8. května – vnitroblok Kulturního stīediska Lovoš. Opravu bude provádět společnost
PROFISTAV Czech s.r.o.
Oprava II. části fasády 1. ZŠ
O letních prázdninách se dočká opravy i druhá část fasády Základní školy
Sady pionýrů. Realizátorem stavby je firma Gerhard Horejsek a spol. s r.o.
Plánované uzavírky
RWE jako investor stavby „Lovosice - Wolkerova + 2“ bude pokračovat
v opravách plynovodních rozvodů v ulici Dlouhá a Wolkerova. V době od
2Ř. června do 8. července budou v ulici Žižkova probíhat stavební práce –
pokládka optického kabelu do chodníku podél firmy Mondeléz, díky
čemuž bude chodník uzavīen. Délka uzavīeného úseku bude vždy zhruba
20 metrů, autobusová zastávka bude po dobu této uzavírky v provozu.
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- komunitní akce – pravidelně poīádáme komunitní akce pro rodiny s dětmi – dětský karneval,
benefiční běh „Běžte dětem pīíkladem“, narozeniny Mozaiky, dny otevīených dveīí, benefiční
ples, medobraní, apod.
Poradny jsou díky podpoīe Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskytovány zdarma, semináīe z valné většiny za dobrovolné vstupné, u
většiny semináīů je zajištěno hlídání dětí zdarma. Kroužky a herna za vstupné (vždy aktualizováno pro konkrétní školní rokĚ. Pīi účasti na
kroužku je herna zdarma. Rovněž do 1 roku
dítěte je herna zdarma.
Chod rodinného centra zpravidla zajišťují rodiče
na rodičovské dovolené ve svém volném čase
(ať už jsou to lektoīi, vedoucí poraden či pomocníci pīi různých komunitních akcíchĚ. Práce
v centru je pīevážně dobrovolnického charakteru.
Děkujeme za podporu městu Lovosice a dalším našim sponzorům, ať už soukromým firmám či jednotlivcům. Každé podpory si velmi
vážíme. Rádi vás v Mozaice pīivítáme a vše
ukážeme. Těšíme se na vás.
Ing. Šárka Pravdová, vedoucí centra Mozaika

Oprava okružní kīižovatky u Lidlu
Īeditelství silnic a dálnic v těchto dnech realizuje opravu poškozené části
okružní kīižovatky u Lidlu na silnici I/30.
Odbor majetku a investic

Palivové dīevo
Stále máte možnost zakoupit palivové dīevo vhodné tīeba na letní grilování. Cena je 850 korun za m3 dīeva. Množství dīeva, o které má kupující
zájem, je tīeba pīedem zaplatit na pokladně MěÚ Lovosice; oproti dokladu o zaplacení bude potom dīevo vydáno – kontaktř Roman Haluška –
603 8Ř1 636. V pīípadě odvozu dīeva Technickými službami města Lovosice ke kupujícímu se doprava īídí ceníkem TS Lovosiceř multikára 300
korun/h + 18 korun/km (vše bez DPHĚ, IVECO 3t kont. nástavba 400 korun/h + 25 korun/km (vše bez DPHĚ.
Odbor životního prostředí

Sražená divoká prasata
Dne 16. června srazil projíždějící vlak v Lovosicích v blízkosti viaduktu (za
areálem garáží u bývalých jatekĚ dvě divoká prasata o hmotnosti 45 a 50
kg. Protože se jedná o intravilán obce, je její povinností se postarat o
likvidaci kadáverů těchto zvíīat.
Odbor životního prostīedí proto zajistil ještě v dopoledních hodinách
jejich odvoz sběrnou službou do asanačního podniku (kafilérieĚ k následnému separátnímu zpracování. Náklady s tím spojené hradí město Lovosice a očekávají se ve výši cca Ř50 Kč.
Ing. Jan Scháno, odbor životního prostředí
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• • • Pīehlídka trofejí zvěīe měla úspěch • • •

V sobotu 18. června proběhlo
slavnostní zahájení pīehlídky
loveckých trofejí v Pfannschmidtově vile.

diecéze. Spolu s ním koncelebroval
mši Roman Depa, administrátor
farnosti svatého Václava v Lovosicích. O slavnostní atmosféru se

prohlídkou bylo možné vyzkoušet
si lov zvěīe na laserové stīelnici.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
prodejní výstavu obrazů Václava

Akce
Īeditel Jahodař
Školní jídelna si
zaslouží absolutní
respekt a uznání

Nedávno proběhnuvší Den thajské kuchyně v Centrální školní
jídelně Lovosice navštívil také īeditel Asociace školních jídelen ČR
Karel Jahoda. Zeptali jsme se ho
proto na průběh nového projektu
ve stravování.

Pīehlídka byla zahájena slavnostním pīestīižením pásky za účasti
zástupců Okresního mysliveckého
spolku Litoměīice, města Lovosice,
Litoměīice a Roudnice nad Labem,
kteīí výstavu spolupoīádali. Zahájení provedl pīedseda OMS Litoměīice František Hamerle a záštitu
nad výstavou pīevzal starosta
města Milan Dian.
V 11 hodin proběhla v kostele
svatého Václava Svatohubertská
mše. Hlavním celebrantem byl
Martin Davídek, nový čerstvě jmenovaný generální vikáī litoměīické

postaralo lovecké trio pod vedením Petra Dudy a členové pražského trubačského sboru.
„Slavnostní zahájení pīehlídky se
setkalo s velkým úspěchem, jsme
rádi, že již první den výstavy pīilákal téměī 100 lidí,“ uvedl
k zahájení jeden ze spolupoīadatelů Jan Scháno. Dodal také, že
pīíští rok se pīehlídka uskuteční
v Roudnici nad Labem v prostorách tamějšího zámku.
Výstava trvala celý týden až do
soboty 25. června. Krom samotné
pīehlídky trofejí s komentovanou

Nasvětila, výstavu nožů, soukromou sbírku shozů srnčího paroží a
entomologickou sbírku motýlů.
Další z doprovodných akcí pīehlídky byl semináī mysliveckých
hospodáīů, jenž se uskutečnil ve
čtvrtek 23. června ve staré radnici,
nebo stīelecký pīebor o pohár
pīedsedy OMS Litoměīice na stīelnici ve Vražkově. Součástí pīehlídky byla také výtvarná soutěž pro
žáky základních škol. Soutěžilo se
v šesti věkových kategoriích. Nejlepší výtvory byly oceněny obrazem Václava Nasvětila.
(ik, tuc)

Zasedání zastupitelů bylo poprvé nahráváno

Zastupitelstvo města Lovosice
se sešlo na svém tīetím jednání
ve čtvrtek 23. června. Na programu bylo celkem 23 bodů a
zastupitelé pīijali 2Ř usnesení.
Vedle obligatorních bodů, jako
bylo schválení zápisů z finančního
nebo kontrolního výboru, se zastupitelé zabývali také schválením
účetní závěrky a závěrečného účtu
města. Projednáno bylo plnění
rozpočtu za prvních pět měsíců
roku.
Zastupitelstvo pīijalo dotace na
sportovní hīiště pīi základní škole

A. Baráka a Gymnáziu Lovosice od
Ústeckého kraje a od Nadace ČEZ.
Od Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR město také obdrží dotace
na výkon sociální práce a na činnost v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí.
Zastupitelé také svým usnesením
rozdělili finanční podporu na sociální a související služby dle vypsaných grantových titulů, které pīesahovaly částku 50 tisíc korun.
Dále byl schválen prodej budovy v
ulici Kostelní vítězi nabídkového
īízení a také v ulici K. Maličkého.

Diskutovat o prodeji pīišli občané
této ulice. Konstruktivní diskuze
nakonec vedla ke schválení usnesení v původním znění.
V samém závěru zhlédli občané a
zastupitelé film o dostavbě dálnice
D8. Snímek byl natočen krajským
úīadem ve spolupráci s ĪSD. Odborným komentáīem film doplnil
zastupitel František Zukerstein.
Novinkou jednání bylo poīízení
videozáznamu. Záznam ze zasedání bude k dispozici na webových
stránkách města www.meulovo.cz.
(ik)

Setkání s radnicí se točilo kolem jednoho tématu
Již tradičně proběhlo týden
pīed
zasedáním
zastupitelů
města Setkání s radnicí. To se
uskutečnilo jako vždy od 16
hodin v budově staré radnice.
Na místo dorazila i desítka obyvatel ulice K. Maličkého diskutovat
s vedením města o zvažovaném
prodeji budovy v této lokalitě Farní
charitě Lovosice, která tam chce
pīestěhovat azylový dům pro matky s dětmi. Toto téma nakonec
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vyplnilo téměī celé Setkání. Občané k tomuto záměru vyjádīili své
obavy. „Jedním z problémů by
mohla být zvýšená kriminalita,“
uvedla jedna z pīítomných.
Vedení města pīivolalo na místo
velitele městských strážníků, aby
pīítomným sdělil své stanovisko.
„Mohu potvrdit mínění pana starosty. S obyvateli azylového domu
žádné problémy nejsou. Za celou
dobu, co je ve městě, jsme tam

prakticky nemuseli zasahovat kvůli
žádným problémům,“ sdělil Jaroslav Janovský, velitel Městské policie Lovosice.
V závěru Setkání bylo jednou z
obyvatelek města vysloveno pīání,
zamyslet se do budoucna nad
výstavbou domova důchodců ve
městě kvůli stárnutí populace a
úplně nakonec bylo vedení města
poděkováno za dodržení termínu
zprovoznění koupaliště.
(tuc)

Proč bylo právě Thajsko vybráno
jako úvodní země do projektu
Objevte zdravou gastronomii prostīednictvím mezinárodních kuchyní? S kterými zeměmi počítáte
výhledově?
Pīi výběru hrála klíčovou roli pīedstava nabídnout školním jídelnám co
nejatraktivnější kuchyni, která osloví
školní jídelny svojí atraktivitou jak
z hlediska geografického, tak
z pohledu poměru čerstvé zeleniny a
ovoce v pīipravovaném menu. Thajská kuchyně je na vzestupu po celém světě, právě pro svoji čerstvost a
rychlost pīípravy. To všechno nás
vedlo k tomu ji nabídnout českým
školním jídelnám. Asociace školních
jídelen chce navázat na tento pilotní
projekt dalšími workshopy. Mohu
prozradit jen tolik, že napodruhé
zůstaneme v Evropě.
Jak se dostala CŠJ Lovosice mezi
vybraných 20 školních kuchyní?
V očích odborné veīejnosti úzce
zaměīené na školní stravování je CŠJ
Lovosice hodnocena jako jedna
z nejlepších. Klíčový podíl na tomto
hodnocení má profesionální kolektiv, který se utvoīil okolo īeditelky
Jany Dreieckerové. Tým kuchaīek,
který nasytí denně více než tisíc
strávníků, zaslouží absolutní respekt
a uznání. O to větší uznání si zaslouží, pokud pīipravuje tak složité menu na pīípravu, jaké si vyžaduje
thajská kuchyně.
Co byste navrhoval pro zlepšení
činnosti školních jídelen a kvality
školního stravování?
Je toho mnoho, co by se dalo zlepšit na činnosti školních jídelen a
kvalitě školního stravování. Základní
premisou je to, jaké stravovací návyky si pīináší každý strávník z rodinného prostīedí. Školním jídelnám
bych pīál kvalitní zázemí včetně
vyspělých velkokuchyňských technologií, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz v rámci hygienických standardů. Daleko více respektu a uznání těm, kteīí školní
jídla pīipravují. A zīizovatelům školního stravování více odvahy pīi oceňování pracovníků v tomto nelehkém prostīedí.
(hz, foto tuc)
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Kultura
Na Václavském náměstí zazpívaly
děti z mateīinek a Enkláva

Ve čtvrtek Ř. června pīišli jako
každoročně žáci - pīedškoláci
pod vedením īeditelek a učitelek
MŠ Resslova, Sady pionýrů
a Terezínská zazpívat lovosickým
občanům na Václavské náměstí.

Na společné vystoupení se děti
pīipravovaly celé druhé pololetí.
Nejmladší hudební generace je
vychovávána ZUŠ Lovosice v úzké
spolupráci s vedením mateīských
škol, jako tzv. Společná pīípravná

Děti ze všech školek zazpívaly
několik dětských písniček za doprovodu Hudební skupiny učitelů
Základní umělecké školy Lovosice.
Na lovosických mateīských školách
probíhala celý rok výuka Pīípravné
hudební výchovy pro děti pīedškolního věku (učitelé A. Beckerová, E. Peluňková, V. Barák, V. KlupákováĚ.

hudební výchova pro hudební
obor.
Na promenádním koncertu vystoupila také hudební skupina žáků
ZUŠ Enkláva (na snímkuĚ pod vedením Iva Joachimsthalera. Zazněly
hity Nafrněná, Ve stínu na pláži a
další. Obecenstvo bylo s koncertem
spokojeno a vystupujícím īádně
zatleskalo.
(hz, foto tuc)

Noc kostelů poīádal poprvé také
Sbor Petra Chelčického
Poprvé se otevīela v pátek
10. června o Noci kostelů návštěvníkům „kaple u věžáku“
Sboru Petra Chelčického v Palackého ulici Ř10/6.

40 lidí a ti si vyslechli vystoupení
Dua pro housle a klavír ve složení
Barbara Barháčová – housle a její
matka Iveta Pospíšilová – klavír.
Dále vystoupily dívky ze ZUŠ

Kapela Company Pavla Větrovce
pīekvapila utajenou zpěvačkou

Úterní
Swingová
kavárna
24. května byla tentokrát nahrazena celovečerním swingovým
koncertem kapely ústeckého
rodáka Pavla Větrovce, což je
klavírista, skladatel a aranžér.

prvním písňovém bloku zazněl
tīeba song Embraceable You
(GershwinĚ. Repertoár těžil pīedevším ze „zlatého fondu“ swingové
hudby, zazněla tīeba orchestrálka
Benny Goodmana Air Mail Special.

Všichni hudebníci z jeho kapely
Company Pavla Větrovce jsou původem z Ústeckého kraje. Sám
Větrovec (klavírĚ bydlel a působil
v Ústí nad Labem až do roku
1Ř71. Poté odešel do angažmá
v pražském Semaforu. V orchestru
dále hraje Ota Jirgl (baskytaraĚ,
Josef Nepustil (bicíĚ a pīedevším
lovosický Jiīí Kudrman (saxofon,
klarinetĚ. Utajená zpěvačka Alena
Průchová je z Libereckého kraje,
z České Lípy. Nebyla uvedena na
plakátech, do poslední chvíle se
nevědělo, zda pīijede.
K potěšení návštěvníků blonďatá
dívka pīijela a zazpívala několik
písňových bloků. Kapela po znělce
zahájila Gershwinovou skladbou
Fascinating Rhythm a poté už půvabná zpěvačka v černých tīpytivých šatech a s černými maxikorály
z pódia téměī neslezla. V jejím

V īadě skladeb muzikanti skvěle
improvizovali a následoval spontánní potlesk.
Po pīestávce byla druhá půlka
koncertu věnována i skladbám
české provenience – Ježkův Bugatti
Step, Dvoīákova humoreska v
netradičním aranžmá a v podání
Aleny písně Docela všední obyčejný den a Rozmarné stvoīení Jana
Hammera a Už dávno nejsem dítě
s textem Jiīího Suchého. Poslední
písní koncertu bylo Ježkovo Nebe
na zemi, zpěvačka dostala od organizátorů koncertu květiny a návštěvníci si vynutili dva pīídavky Život je jen náhoda a Proč se lidi
nemaj´ rádi (to už zpíval i VětrovecĚ. „Živá hudba je živá hudba. Byl
to krásný večer,“ poděkoval kapele
Jan Hron ze spolku Pīátelé swingu.
Swingový koncert se KS Lovoš
vskutku povedl.
(hz, foto hv)

Varhanní koncert k poctě varhaníka
Stýbla byl výjimečný

Pro neznalé je modlitebna umístěna v prostorách bývalého Jong
klubu – místnost byla jednu dobu i
internetovou kavárnou. Nyní byl
prostor zrekonstruován a upraven
pro sborové potīeby. Koncert klasické hudby navštívilo večer kolem
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Lovosice a jako host se pīedstavil
také Ladislav Bīeznovský, který
s lesním rohem doplnil klavíristku
Ivetu.
„Noc kostelů pīipravíme i pīíští
rok,“ slíbil kazatel sboru Petr Červinský.
(hz, foto archiv Sboru)

V neděli 26. června se v chrámu
svatého Václava v Lovosicích
uskutečnil koncert k poctě varhaníka Jiīího Stýbla. Pan Jiīí
Stýblo, dlouholetý varhaník
kostela sv. Václava v Lovosicích
a sbormistr chrámového lovosického sboru, zemīel dne
Ř. května 2016.
Zádušní Mše svatá v kostele sv.
Václava v Lovosicích se konala
12. června. Členové lovosické farnosti panu Stýblovi vděčí za jeho
krásnou hudbu během bohoslužeb a mnohých koncertů, velkou
obětavost, se kterou se věnoval
vedení chrámového sboru, nebo
nezištnou službu u varhan v lovosickém kostele. Na pana Stýbla
budou vděčně vzpomínat i všichni
návštěvníci Koncertů pīi svíčkách
z Lovosic i okolí - tyto koncerty

začaly z jeho podnětu v roce 2005.
Īímskokatolická farnost Lovosice
uspoīádala koncert věnovaný
památce tohoto významného
lovosického varhaníka. Pod názvem Pocta Jiīímu Stýblovi (1Ř40 2016Ě zahráli hudebníci Martin
Maxmilian Kaiser – varhany a Jan
Verner - trubka skutečně výjimečný varhanní koncert. V průběhu
koncertu zazněla napī. pīedehra
k Te Deum M. A. Charpentiera,
Pochod prince dánského J. Clarka,
J. J. Ryby Vánoční píseň a Dvoīákovo Largo i skladby dalších klasiků. Průvodní slovo pronesli varhaník Kaiser a faráī Depa. Návštěvníci vyslechli náročný program s
nadšením a oběma hráčům dlouho tleskali, takže si vynutili pīídavek. Varhaník Stýblo by byl určitě
s koncertem spokojen…
(hz)
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Padesáté narozeniny oslavili velkou zahradní slavností
U starší dámy není vhodné zmiňovat její
věk, ale v tomto pīípadě můžeme snad protentokrát udělat výjimku, protože se jedná o
dámu ne jen tak ledajakou. Je to „naše“ Mateīská škola Sady pionýrů v Lovosicích, která
v letošním roce slaví své krásné kulaté
50. narozeniny.
Tak jsme pro ni, a samozīejmě její děti, vystrojili na naší zahrádce v sobotu 28. května oslavu,
kterou slavnostně zahájili īeditelka školy Hana
Bažantová a místostarosta Vladimír Šuma, který
popīál školce spousty šťastných dětí a dalších
padesát úspěšných let.
Pak už mohla začít oslava, jak se sluší a patīí.
Vypustily se balónky, pīipraven byl krásný narozeninový dort a své vystoupení nám pīedvedly
naše mažoretky pod vedením učitelky Lenky
Mojžíšové.
Děti si na zahrádce od rána až do odpoledních
hodin mohly užívat spousty atrakcí a zábavy.
Pīedstavila se jim se svým programem Pipi,
divadlo KK zahrálo pohádku O Smolíčkovi, sférické kino promítlo film Začarovaný korálový
útes, mohly se nechat povozit koníkem, zaskákat si na nafukovacím hradu a odpoledne pīibyly ještě soutěže, malování na obličej a tvoīivé
dílny.
Protože k dobré zábavě patīí i dobré jídlo,
mohli se všichni pīítomní občerstvovat dobrotami, které pīipravily kuchaīky nebo na pīilepšenou i maminky. Rozhodně bylo z čeho vybírat a
málokdo odolal výborné zmrzlině, která v tak

teplém odpoledni alespoň trochu ochladila.
Počasí nám totiž vyšlo pīímo na jedničku a
každý si tento slavnostní den mohl užívat do

Karla IV. si pīipomněli na 1. ZŠ

sytosti po svém. Rádi bychom poděkovali i
všem sponzorům za finanční a věcné dary.

„Herold právě ohlásil pīíchod
īímského císaīe a českého krále
Karla, toho jména čtvrtého.
Všichni jásají a provolávají mu
slávu,“ takto začínal stīedověký
dětský den na „nádvoīí“ naší
školy, který proběhl 3. června.
Svou pīízeň pīijela králi vyjádīit
družina pana Adama Kapra z Kaprštejna (1.AĚ, Chlupíci z Kvítkova
(1.BĚ, Kocouīi z Kocourova (1.CĚ,
družina pánů Honneberků (2.AĚ,
družina pana Pavla z Jenštejna
(2.BĚ, družina pana Jana ze Stīedy
(3.AĚ, hrabata z Hohenlohe (3.BĚ,
družina paní Radmily z Jarošova a
Lovosic (4.AĚ, Klingenkreutzenové
(4.BĚ, pážata z rodu Purlevů (5.AĚ a
Draci z Lucemburku (5.BĚ. Každá
družina se honosila svými štíty a
prapory.
Šlechetní dvoīané, urozené dámy,
pážata, rytíīi i prostý lid, ti všichni
oděni do dobových kostýmů pīišli
podívati se na rytíīské klání. Pīi
samotném souboji bylo slyšet
īinčení mečů, až se tajil dech. Stīedověké pīedstavení, do kterého
byly zapojeny také děti, bylo velkolepé.
Pro pobavení dvoīanů vystoupil
kroužek hudebně pohybové průpravy s dobovým tancem. Poté

pážata i panoši započali cvičiti se
v zacházení s lukem, ve vrhu sekyrkou, hodu kroužky na kopí, lovení
měšců či v boji na kládě. Děti si

jméno, fakta i zajímavosti zaznívaly
v hodinách českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy, pracovních činností, vlastivědy, ale i hodinách jazyka anglického.
Dalším zajímavým setkáním se
14. stoletím, pīi kterém jsme zaku-

mohly vyzkoušet celkem 8 různých
disciplín.
Za toto úžasné dopoledne děkujeme skupině historického šermu
LEPUS. Karel IV. a jeho doba nás ve
2. pololetí provázeli vícekrát. Jeho

sili různá umění a īemesla té doby,
byly stīedověké dílny. V hrnčíīské
dílně se vyráběly kachle, v sedláīské dílně děti šily měšce, v písaīské
se psalo husím brkem a vytváīely
se okrasné iniciály. V další dílně se

Z historie...

vedla z Prahy pīes Mělník, Litoměīice a Děčín do Drážďan, Lovosicemi loď projela 26. května 1841.
Loď brázdila vody Vltavy a Labe až
do roku 1856, kdy byl její provoz
ukončen.

Výročí 175 let
První český kolesový parník Bohemia byl v Praze - Karlíně spuštěn
na Vltavu 23. května 1841 (viz
snímekĚ. Byla to loď 37,51 m dlouhá a 8,64 m široká a dosahovala
nejvyšší rychlosti 17 km/hod. Kapacita lodi byla 140 cestujících a 10
členů posádky. První cesta parníku
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Výročí 25 let
Víte, že 22. června roku 1ŘŘ1 pīed
polednem odjel z Československé
republiky poslední transport se
sovětskými vojáky, kteīí byli na

Za mateřskou školu P. Mikšová

pečetilo pečetním voskem, jiní
stavěli hrady, tančili a zpívali, vytváīeli erbovní znamení a pekli
perníčky. Nesmím zapomenout ani
na dílnu kovorytců a bylinkáīů.
Všemi těmito akcemi jsme se
snažili dětem pīiblížit tohoto vý-

znamného panovníka, jehož 700.
výročí narození si v letošním roce
pīipomínáme. Karel IV. dokázal
velké věci, jaké životní cíle máte
vy?
Mgr. Lucie Haklová, ZŠ Sady pionýrů

základě mezivládní dohody mezi
SSSR a ČSSR „dočasně“ umístěni
na území naší vlasti? Tato „dočasnost“ trvala od vpádu pěti armád (SSSR, Bulharska, NDR, Polska
a MaďarskaĚ 21. srpna 1Ř68 do
naší země. Koordinátorem postupného odchodu sovětských jednotek byl Michael Kocáb, tehdejší
poslanec Federálního shromáždění
České a Slovenské Federativní
Republiky.
(hz)
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Na závody Porta Bohemica
pīijeli vodáci z celého Česka

O víkendu 3. - 5. června se konal v Lovosicích závod ve vodáckém pětiboji. Klub vodáků v
Lovosicích hostil kluby z celé ČR.

záīí.
V neděli se soutěžilo ve sprintu.
Nejlepší posádky vyhrály krásné
ceny. Z klubu vodáků v Lovosicích

V průběhu víkendu se soutěžilo
ve sjezdu na Ř km s vloženou stīelbou, plavání a sprintu. Ve sjezdu se
startovalo nad vodáckou loděnicí a
pokračovalo se pīes Žernosecké
jezero kolem ptačího ostrova a
dále do cíle v Litochovicích. Stīelba
probíhala u vodácké loděnice. V
podvečer se závodníci pīesunuli
do plaveckého bazénu v Lovosicích, kde jednotlivé posádky plavaly štafetově padesát a sto metrů.
Celou sobotu s námi trávila Česká
televize v čele s Alešem Valentou a
natáčela děti pīi závodech i mimo
ně. Děkujeme jim za natáčení,
které budete moci zhlédnout v

se umístili na 2. místě Lovci v kategorii žáků a posádka Kamikatze
piloti a Lenochodovci na 5. místě.
V kategorii junioīi se náš Lovosičák
hostující v rajhradské posádce
umístil na 1. místě. Lovosické ženy
vybojovaly 2. místo. Medaile, diplomy a poháry pīišli pīedat Iva
Kubelková a starosta města Milan
Dian. Děkujeme jim, městu Lovosice a sponzorům za podporu.
Díky skvělým závodníkům, pomocníkům z īad rodičů a členů
klubu proběhl víkend na výbornou.
Těšíme se na další rok, kdy poīádáme Mistrovství ČR ve vodáckém
pětiboji.
Lenka Joachimsthalerová

Lovosičtí plavci si vylepšili rekordy
Plavecký klub Lovosice se zúčastnil ve dnech 21. - 22. května
plaveckých závodů mládeže
Memoriál Zdeňka Vaněčka v
Ústí nad Labem za účasti 34
oddílů z celé ČR.
Většina závodníků Lovosic si zde
vylepšila své osobní plavecké re-

kordy. Všichni si zaslouží za svou
plaveckou bojovnost velikou pochvalu. Gratulace patīí Lukáši Balákovi za krásné 2. místo na 200
metrů znak a Kateīině Vaňkové za
5. místo na 100 metrů kraul.
Václav Voborník,
předseda PKLo Lovosice

Lovosice hostily atletický čtyīboj žáků
základních škol praktických a speciálních

Po sedmi letech se do našeho
okresu vrátilo poīadatelství pīeboru Ústeckého kraje v lehké
atletice žáků základních škol
praktických a speciálních, které
probíhalo pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldīicha Bubeníčka a Milana Diana, starosty
města Lovosice.

závodníků ze všech okresů Ústeckého kraje. Soutěžilo se ve čtyīech
disciplínáchř běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh
dívek 800 m a chlapců 1 500 m. Po
napínavých závodech s pěknými
výkony následovalo slavnostní
vyhlášení výsledků, kterého se
zúčastnil i místostarosta Lovosic

Nejúspěšnějším závodníkům pogratuloval a ceny pīedal místostarosta
Lovosic Vladimír Šuma.
Foto Radim Tuček
Organizací sportovní akce byl
pověīen Jan Preiss, īeditel ZŠ speciální, ZŠ praktické a praktické
školy Litoměīice. Samotné závody
pak proběhly 30. května na atletickém stadionu v Lovosicích za pīítomnosti zástupce krajského úīadu
Martina Strakoše, pīedsedy výboru
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Akce se zúčastnilo celkem 42

Vladimír Šuma.
Sportovci litoměīického okresu se
v celkovém hodnocení umístili na
pěkném 2. místě. Nestačili pouze
na sportovce z Děčína. Na 3. místě
se umístili žáci z okresu Chomutov.
Tīi z našich závodníků si vybojovali
postup do 50. ročníku národního
finále, které se konalo v Kladně.
Mgr. Jan Preiss, ředitel školy

Skvělá sezóna lovosických volejbalistek

Červenec 2016

Soutěžní ročník 2015/16 krajského pīeboru žen zakončilo
naše
družstvo
vynikajícím
1. místem v tabulce. O celkovém
poīadí rozhodovalo až poslední
kolo, které lovosické volejbalistky zvládly na jedničku.
S možností postupu do vyšší
soutěže bohužel nepočítáme,
vzhledem k nižšímu počtu hráček,
na kterém se podepsala pīevážně
různá zranění. I pīesto se však
podaīilo dosáhnout úspěchu i v
další soutěži, kterou je halový
několikakolový systém turnajů, tzv.
V.O.S.A. (Veīejné odbíjenkáīské
sdružení amatérůĚ, poīádaný vždy
v pīestávce mezi podzimní a jarní
částí krajského pīeboru. Z celkového počtu 14 družstev jsme obsadily krásnou 6. pīíčku.

Tímto bychom zároveň rády ve
svých īadách pīivítaly zájemkyně,
které by družstvo chtěly rozšíīit a
posílit do dalších bojů. V současné
době trénujeme na venkovním
hīišti (vedle haly ChemikĚ vždy v
pondělí a ve čtvrtek od 18 hodin.
Ozvat se nám můžete na e-mailu
volejballovosice@seznam.cz.
V červnu rovněž proběhl na základních školách nábor zájemkyň
o tento atraktivní sport. S tréninky
žákyň se plánuje začít od záīí
2016. Nábor je určen pro Ř až
12letá děvčata, ale je samozīejmě
možné, aby se hlásily i dívky starší.
Budeme velice rády za pīihlášení
co nejvyššího počtu budoucích
volejbalistek. Těšíme se na vás.
Volejbalový oddíl ASK Lovosice
(Více o náboru na vloženém listu)
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Lovosičtí atleti zahájili letní sezonu velice úspěšně

Lovosičtí atleti zahájili sezonu
účastí družstva žen v 1. kole 2.
ligy skupiny A 14. května v Bílině.
Oproti loňsku je tým oslaben o
Michaelu Červínovou, která hostuje v 1. lize v Pardubicích, a její
bodový pīínos bude letos citelně
chybět. Děvčata bojovala a skončila na 6. místě. Nejvíce se daīilo
tradičně výškaīkám, které obsadily
1. a 2. místo, zvítězila Kristýna
Malíīová výkonem 171 cm pīed
Terezou Hellerovou za 162 cm,
druhá skončila v běhu na 400 m
časem 61.81 s Karolína Kirbsová,
tīetí byly Malíīová v dálce výkonem 516 cm a Gunarová v hodu
kladivem za 26,80 m, čtvrtá trojskokanka Hellerová za 10,58 m,
páté místo patīilo štafetě v běhu
na 4x100 m časem 52.6Ř s a konečně šestá místa obsadily Bára
Heīmánková na 400 m pīekážek
časem 72.44 s a Veronika Čutíková
v hodu oštěpem za 31,70 m.
O 3 dny později se v Bílině pīedstavily mladší žákyně v úvodním
kole KP družstev. Lovosická děvčata si bojovným závěrem vybojovala
konečné druhé místo v konkurenci
11 celků, když mezi nimi a čtvrtými
v poīadí byly pouhé 4 body. Nejlepší výkonyř v hodu kriketovým
míčkem zvítězila Eliška Šorfová za
47,70 m, tīetí místa obsadily Tereza Fibichová na 150 m a Anna
Slámová na 800 m časy 22.57 resp.
2ř56.67 min, čtvrté skončily Elen
Pémová na 1500 m výkonem
5ř55.06 min a štafeta na 4x60 m za
35.11 s.
Dalším podnikem byl krajský
pīebor mužů a žen konaný opět
v Bílině. Pro atlety lovosického ASK
skončil úspěšně, když vybojovali 2
zlaté, 3 stīíbrné a stejný počet
bronzových medailí. Tituly pīeborníků ÚK získaly Kirbsová v běhu na

400 m a Malíīová ve výšce, ta pīidala stīíbro za skok daleký. Druhá
místa obsadili také Hellerová ve
výšce a Jaroslav Smělý v hodu
diskem, tīetí skončili Petr Posel a
Jakub Kafka v bězích na 400 resp.
1500 m a Hellerová v trojskoku.
Výsledkyř 400 m Kirbsová 61.Ř2 s a
Posel 51.ŘŘ s, 1500 m Kafka
4ř25.00 min, výška Malíīová 168 a
Hellerová 161 cm, dálka Malíīová v
osobním rekordu 536 cm, disk
Smělý 41,48 m a trojskok Hellerová 10,82 m.
2. liga pokračovala dalším kolem
28. května na stadionu Slavie
v Praze. Po bojovných výkonech

obsadila děvčata 5. místo, nejvíce
bodově pīispěly výškaīky, které
obsadily první 3 pozice a ještě
pátou v poīadí Malíīová, Kaplanová, Hellerová a Hieková skoky 170,
162, 15Ř a 153 cm. Druhé místo
pīidala Kirbsová na hladké čtvrtce
časem 61.76 s, tīetí skončily Heīmánková na čtvrtce s pīekážkami
za 6Ř.83 s a Hellerová v trojskoku
výkonem 10,72 m, čtvrtá doběhla
štafeta na 4x400 m výsledným
časem 4ř1Ř.15 min, na pátém místě se umístila Šárka Horáková na
1500 m za 5ř38.2Ř min a na šestém
v dálce Malíīová skokem 500 cm.
O den později se na lovosickém

stadionu konalo úvodní kolo KP
družstev mužů a žen. Lovosičtí
muži se umístili na 4. místě, nejvíce
se daīilo Smělému, který ovládl
hod diskem a vrh koulí a byl druhý
v hodu oštěpem výkony 38,68,
12,25 a 3Ř,01 m, výborně si vedli
běžciř Martin Topš byl 2x druhý –
v bězích na 100 a 400 m a tīetí na
dvoustovce časy 11.7Ř, 52.Ř6 a
23.Ř2 s, Posel byl tīetí na stovce
časem 11.80 s a druhý v trojskoku
za 11,8Ř m, druhá místa obsadili
v bězích na 800 a 3000 m Šimon
Weniger a Kafka časy 2ř03.28 resp.
Řř41.84 min.
Text a foto Ivan Galia

• • Michael Vlček byl bronzový v národním poháru • •

Jeden z nejvýznamnějších turnajů mládeže letošní sezony
hostila lovosická sportovní hala
Chemik. Národní pohár České
republiky žactva, pod záštitou
starosty města Lovosice, pīivítal
na 2Ř0 startujících z celé republiky v celkem 421 utkáních.
Rekordní účast velmi kvalitních
závodníků, kteīí bojovali o postup
na MČR, svědčila o oblibě tohoto
turnaje na severu Čech. Velký pohár starosty města Lovosice si
z rukou místostarosty Vladimíra
Šumy odnesla úspěšná závodnice
Lucy Hrdličková z Karate Tygr
Karlovy Vary. Místostarosta uvedl,
že je pīekvapen nejen množstvím
dětí, které se tímto bojovým uměním v Lovosicích zabývají, ale
zejména jejich disciplínou a organizovaností.
Shotokan Klub Rajchert SPORT
UNION se tohoto klání jako organizátor zhostil se vší parádou a
dokázal ho ukončit pīed 16. hodi-

nou. V zemích českých dobou
nevídanou. Pīestože jeho nejsilnějšími kategoriemi jsou v současnosti dorostenci a junioīi, neváhal
poslat do bojů o medaile i žáky.

Mezi nejvýraznější úspěch si trenér Rajchert īadí bronz Michaela
Vlčka (v kumite ml. žáků nad 41
kgĚ, který si ještě stále v této disciplíně na tak silné soutěži nevěīí.

„Byli bychom rádi, kdyby Michal
dojížděl ještě na tréninky do Ústí,
aby se porovnal nejen s taktikou,
ale i větším množstvím sparingpartnerů našeho klubu. Šel by
dopīedu daleko rychleji a podpoīilo by to jistě i jeho zápasovou
psychiku,“ shodli se lovosičtí trenéīi Rajchert a Zeman.
„Īada našich závodníků skončila
s bramborovou medailí, ale je to
jasný signál, že mají na NP nakročeno k dalším úspěchům. Byli to
v katař tým žákyň (Doušová, Čepičková, JanůĚ, v kumite Ladislav Husák, Martin Pracna nebo Laura
Husáková, která tentokráte neměla
prostě pouze štěstí. „Máme tentokráte dost i na salát,“ usmíval se
trenér Rajchert. Velkou výpravu
chystá klub na Krajský pīebor
všech kategorií do České Lípy,
odkud je pīímý postup na MČR.
„Jistě si zde spravíme chuť,“ ukončil Rajchert komentáī.
(text + foto archiv klubu)
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ČERVENEC
SRPEN 2016

LOVOSICE
KULTURNÍ PŘEHLED

1. 7. – LETNÍ POBYT ŠANCE LOVOSICE
Če há h
9. 7. Sloup
Pořádá Ša ce Lovosice
8. 7.9. 7.

30. 7. FILMOVÉ LÉTO NA OSMIČCE
– 2. 8. „SEDMERO KRKAVCŮ“
Sobota, 30. 7. 2016, 22:00
Hrají: M. Isso á, S. Re u do á, L. Příkazký, Režie: Ali e Nellis

ALTROS ROCKFEST
Ro ko ý festi al

„ŽIVOT JE ŽIVOT“
Neděle . .
,

ěsta Lo osi e

20:00 - Ša lozu ý po ožky, Qwer,
Enemist, Krleš
Sobota: 13:00 - Nerrea, Smashing Dumplings, DC Radio,
Debustrol, Rimortis, I se i ač í sta i e,
Do řady!, Dilema in cinema, Sy ové výčepu,
E!E, Heart Attack
Pátek:

„GANGSTER KA“
Po dělí . .
,

„GANGSTER KA: AFRIČAN“
Úterý . .
, :

Lesopark Os ička, pátek stup
,- Kč
sobota 150,- Kč, d oude í
,- Kč

Hrají: H. Čer ák, P. Bjelac, F. Čapka, Režie: Ja Pa hl

12. 7. HRAVÉ ÚTERKY – Den knihy

9. 8.

Divadlo, hudba a hry pro děti!

16:00

Pořádá KS Lovoš, RC Mozaika a Městská k ihov a

14. 7. PRAŽSKÉ BENÁTKY A MINI GOLF
Pořádá Ús ěv=Zdraví z.s.

21. 7. POZNÁVÁME LITOMĚŘICE
Přihlášky Laďka Lásko á – 702 017 612

Pořádá Ús ěv = Zdraví z.s.

rů

Lesopark Os ička, stup de
,- Kč
2 dny 300,- Kč, děti a )TP zdar a

18. 8. SEMINÁŘ O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH
14:30

27. 7.- LÁZNĚ PODĚBRADY
Ju ior, pl á pe ze,
,- Kč
3. 8. Hotel
Přihlášky Ža erská

Pořádá Rodi

é ce tru

Mozaika z.s.

20. 8. VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI

Histori ké sla osti ěsta Lo osi e s elode í progra e
rytířské sou oje, it y, oh i é sho atd. ,
Stá ky s o čerst e í , edo i ou a do o ý i ře esly

Pořádá KS Lovoš

Lesopark Os ička, stup ol ý

23. 8. HRAVÉ ÚTERKY – Den rodiny
16:00

Di adlo, hud a a hry pro děti!

Pořádá KS Lovoš, RC Mozaika a Městská k ihov a
Lesopark os ička

Pořádá Ús ěv = Zdraví z.s

1. 8.5. 8.

Rezervace na: seminare@ekopleny.cz
RC Mozaika

Di adlo, hud a a hry pro děti!

Pořádá KS Lovoš, RC Mozaika a Městská k ihov a
Lesopark os ička

Pořádá KS Lovoš, RC Mozaika a Městská k ihov a

dl,
Kohout plaší s rt, Apple Juice, Plexis,
Znouzecnost
Sobota: Holy Fanda & the Reverends, Pankix,
Lety mimo, El Gaučo, Bad Karma Boy, PSH,
Jananas, Nevereš, Electro swing allstars
divadlo Sex Kulomets

26. 7. HRAVÉ ÚTERKY – De zvířat
16:00

Di adlo, hud a a hry pro děti!

12. 8.- FESTIVAL ŽAFEST
í ope -air festival
13. 8. Multikultur
Pátek: Uraggan Andrew & Reggae Orthodox, Š i

Přihlášky Ha a Miko á – 607 803 108
odjezd lake
: z hla ího ádraží Lo osi e

Dave & Elmis, Fever, Mcs Massta a Vojtaano
Sobota: LOGIC, GUMBGU, DECKY [GUDLAK], Vojtaano,
HASAN, YOUNG TAY, PeatyF. [RFTS], Nika,
Matrix Steel, Massta & Live Performer,
Demonello, Dino & Tony [Trap Mix]
Lesopark Os ička, pátek předprodej
Kč
so ota předprodej
Kč, a ístě
Kč a
Kč

HRAVÉ ÚTERKY – De zdraví
Lesopark os ička

Lesopark os ička

15. 7. - FESTIVAL OSMIČKA
i ka letoš ího léta! Hude í festi al růz ý h žá
16. 7. No
Pátek: Pixie, Wonder Who, Nightrofix, Dino & Tony

:

Hrají: H. Čer ák, P. Bjelac, V. S átko á, Režie: Ja Pa hl

Pořádá KS Lovoš

16:00

:

Hrají: O. Vet hý, S. Stašo á, M. Tá orský, Režie: M. Cieslar

INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY

25. 8. - CHORVATSKO - IGRANE
7 850,- Kč, dopra a a polope ze, přihlášky:
3. 9. Pořádá Ús ěv = Zdraví z.s.

Pořádá Rodi

27. 8. - SAVORE JEKHETANE

Kurz s rodilý
lu čí de ě od : – 13:00 hod.)
Úro eň: ír ě pokročilí až pokročilí, kapa ita lidí,
Přihlášky a sarka.pra do a@r ozaika. z

é ce tru

RC Mozaika, cena 1500,- Kč

Mozaika z.s.

13:00

8. roč ík ta eč ě-hude
hude í h ystoupe í

ího festi alu, přehlídka ta eč í h a

Pořádá Far í charita Lovosice
Sau a pří oz í ul.

Další i for ace o kultur í

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

Městská knihovna Lovosice

Oddělení pro děti a mládež - letní prázdniny
Otevřeno od 8 do 14 hodin (každý den kromě čtvrtku)
Vždy ve středu – Tvořivé či hravé dopoledne
Po celé prázdniny probíhá i nadále akce „Poznáváme kopce
Českého středohoří“, sbírají se kamínky a různé přírodniny
(větvičky, lístky, květy, plody...) z kopců, které navštívíte...

Volejbalový oddíl ASK Lovosice
chystá nábor dívek ve věku 9-12 let, který proběhne
7. září od 17 hodin na hřišti vedle haly Chemik.
Přihlášku je možno si vyzvednout ještě před tímto termínem,
a to v DDM ELKO, nebo přímo na hřišti - o prázdninách každé pondělí a čtvrtek od 18 hodin.

