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Město je o prázdninách plné oprav a rekonstrukcí
O prázdninách začaly práce
hned na několika investičních
akcích. Došlo k pīedání stavenišť a firmy, které vyhrály výběrová īízení, začaly s pīípravnými
pracemi.
Konkrétně se jedná o revitalizaci
ulice Prokopa Holého, rekonstrukci
sportovního hīiště ve vnitrobloku
mezi gymnáziem a Základní školou
Antonína Baráka, opravuje se stīecha na budově v ulici 8. května,
podlaha v basketbalové hale v ulici

Pīívozní a fasáda 1. Základní školy.
Ulice Prokopa Holého dostane
nový povrch, kanalizaci na dešťovou vodu, veīejné osvětlení, obrubníky a část chodníku.
„Tato ulice byla opravdu ve špatném stavu a opravu si více než
zasloužila. Bohužel se nepodaīilo
získat dotaci, takže se celá rekonstrukce musí provést z rozpočtu
města. Výběrové īízení na zhotovitele vyhrála firma Herkul a.s.,“
uvedl starosta města Milan Dian.

Opravou o prázdninách prochází napīíklad ulice Prokopa Holého.

Práce by měly být hotové zhruba
do poloviny záīí.
Nové venkovní hīiště vznikne ve
vnitrobloku mezi gymnáziem a
Základní školou Antonína Baráka.
Město obdrželo na tuto akci dvě
dotace, jednu od Nadace ČEZ a
druhou od Ústeckého kraje. „Tyto
peníze nicméně nepokryjí celou
rekonstrukci, část oprav budeme
muset hradit pīímo z rozpočtu,“
sdělil Vladimír Šuma, místostarosta
města. >>> Pokračování na straně 2

Foto Radim Tuček

Na městském úīadu se bude 11. srpna diskutovat o Volvu

Ve čtvrtek 11. srpna proběhne
na městském úīadu v zasedací
místnosti opakované veīejné
projednání, které se bude týkat
změny č. 1 územního plánu města Lovosice. Konkrétně půjde o
úpravy dokumentace.
„Na tomto projednání bude ve-
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īejnost seznámena se změnami oproti pīedchozímu veīejnému
projednání,“ sdělil Lovosickému
dnešku Martin Jaroš, referent
územního plánování Stavebního
úīadu Lovosice.
Do sedmi dnů od opakovaného
veīejného projednání má možnost

veīejnost podat pīipomínky, dotčené osoby námitky.
„K částem změny č. 1 územního
plánu mají možnost uplatnit stanoviska také dotčené orgány, které
byly od společného jednání změněny,“ dodal Jaroš.
Projednání začne v 17 hodin. (tuc)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny se posunuly do své druhé půle.
Lovosice jsou zejména ve znamení oprav,
probíhá či finišuje
mnoho akcí. O nich
se dočtete v dalších
článcích. Jsem velmi
rád, že jsou již hotové projekty na
revitalizaci parku u škol, který byl
celá léta tak trochu opomíjen,
pīestože pīed lety a pīedevším
v době svého vzniku tvoīil zajímavou a do jisté míry exkluzivní
oddechovou část města. Projektu,
jenž vrátí parku jeho funkci a
zvelebí tuto oblast, se ujal pan Ing.
Pilaī z Lednicko-Valtického areálu.
Dále jsou hotovy a schváleny projekty na workoutové hīiště a fitness
pro seniory, jehož součástí je i
hīiště na pétanque o než byl již
dīíve mezi občany zájem. K volnočasovým aktivitám tak bude plnohodnotně využit prostor vedle ZUŠ
Lovosice. Za velký úspěch považuji
navázání spolupráce s designérkou
Monikou White a jejím mužem,
architektem Michaelem White, kteīí navštívili Lovosice, aby se obeznámili s prostīedím a nároky města a občanů. Měl jsem to potěšení
spolu s īeditelem KS Lovoš panem
Krejčím strávit s nimi čas pīi vytváīení ideové studie multifunkčního
kulturního a komunitního centra
Lovoš. To zahrnuje mj. bývalý historický hostinec i sál KS Lovoš. Paní
Monice se v našem městě velmi
líbilo a neskrývala údiv nad jeho
bohatou historií a zasazením do
krajiny Stīedohoīí, ale i skrytým
obrovským potenciálem, který je
tīeba podpoīit a rozvinout. Velmi
se jí líbila zákoutí u Labe i prostor
lesoparku Osmička. Toto naše
jedinečné místo pro letní festivaly.
Letos se zde uskutečnil s neočekávaným úspěchem první ročník Festivalu Osmička. Jistě se tak zaīadí
mezi pravidelné letní festivaly, které osloví také naši mladou generaci. Začátkem srpna proběhne v
Lovosicích mezinárodní atletický
mítink pod názvem Masters Europa
Lovosice 2016 a 12. Ročník Memoriálu Františka Arnošta v Hale
Chemik. Pīeji vám pīíjemné chvíle
v měsíci srpnu.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Za odevzdávání elektroodpadů město získalo certifikát

Občané Lovosic loni odevzdali k recyklaci
442 televizí, 148 monitorů a 3 460,21 kg
drobného elektro zaīízení.
Město Lovosice díky tomu obdrželo certifikát
vypovídající nejen o pīínosech tīídění televizí a
počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotīebičů, jako jsou
napīíklad mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní pīesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetīili ekosystém
Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytīíděných elektrozaīízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytīíděním elektroodpadů
uspoīili 174,05 MWh elektīiny, 7 686,64 litrů

ropy, 782,63 m3 vody a 7,41 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 3Ř,61 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 153,27 tun.
„Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr
elektrozaīízení má pozitivní dopad na životní
prostīedí. Všichni ti, kteīí tīíděním takto zásadně pīispívají k ochraně životního prostīedí, si
zaslouží obrovský dík,“ sdělil k výsledkům studie
Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního
prostīedí.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozaīízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyīazených spotīebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostīedí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotīeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozaīízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
(ik)

Na opravy mostů a lávek
dostalo město dotace

Město opravuje most v ulici
Pīívozní. 1. července bylo staveniště pīedáno firmě SaM silnice
a mosty Děčín a.s., která vyhrála
výběrové īízení. Tento most je
první ze sedmi lávek a mostů
poničených povodní, které čeká
oprava.

Rekonstrukce mostu bude stát
zhruba 1,Ř milionu korun a celkem
1,6 milionu pokryje dotace z Ministerstva dopravy ČR. Nejnáročnější
opravy si vyžádá rekonstrukce
mostovky, nosných pilíīů a zábradlí.
Na konci července již byly pīedá-

První stavbou, kde se začalo s opravami, je most v ulici Pīívozní.
S opravou je spojeno dopravní
omezení. Nedojde nicméně k úplnému uzavīení mostu. Práce jsou
prováděny vždy jen na polovině
vozovky, aby zůstal průjezdný
alespoň jeden jízdní pruh. S dopravním omezením musejí īidiči i
pěší počítat až do 15. listopadu
2016.
„Prosíme īidiče o respektování
dopravního značení z důvodu
bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že
je již otevīeno městské koupaliště,
lze očekávat zvýšený pohyb pěších
osob,“ uvedl k rekonstrukci stavební a investiční technik města Jan
Rössler.

2

ny i další stavby, na nichž proběhnou opravy mostů a lávek. Na
všechny rekonstrukce poskytlo
městu dotace Ministerstvo dopravy ČR. Celková dotace činí
13 400 000 korun. Spoluúčast
města je 1 Ř00 000 korun. Celkově
se tedy náklady na opravu staveb
vyšplhají na 15 300 000 korun.
(ik, tuc + foto tuc)

Ve městě se o prázdninách opravuje
ulice, hīiště, stīecha i škola
>>> Dokončení ze strany 1

Opraví se hīiště na míčové hry,
které získá speciální sportovní
povrch s lepšími dopadovými vlastnostmi. Hīiště bude mít malou
horolezeckou stěnu a doplněno
bude také o hrací prvky pro menší
děti. Zhotovitelem je společnost
Gabriel s.r.o. a vše by mělo být

s tím, že strana budovy, která je do
ulice 28. īíjna, musí být hotová do
konce prázdnin.
Práce se dále provádějí i v hale
v ulici Pīívozní, kde se opravuje
sportovní podlaha. V ulici 8. května
opravuje město stīechu budovy ve
vnitrobloku Kulturního stīediska
Lovoš. „Naplánované jsou i další

Nové hīiště se již staví mezi gymnáziem a ZŠ A. Baráka. Foto: archiv
hotové do sedmi měsíců od zahájení prací.
Fasádu 1. Základní školy opravuje
firma Gerhard Horejsek a spol., s
r.o. Konečný termín dokončení
prací je první polovina měsíce záīí

investiční akce. Práce na nich začnou v momentě, kdy bude jasné,
zda budou pīiděleny dotační peníze a po vysoutěžení zhotovitelů,“
dodal k plánu investic pro prázdniny starosta.
(ik, tuc)

MPSV spustilo elektronickou verzi
Slovníku sociálního zabezpečení

Potīebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a
nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či
sociálních služeb?
Pomoci vám v tom může e-verze
Slovníku sociálního zabezpečení,

kterou spustilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR. Jedná se o
první aplikaci svého druhu, která je
zaměīena na oblast sociální sféry.
Na httpř//www.mpsv.cz/cs/25266
najdete elektronickou verzi tohoto
Slovníku.
Vladimír Krajíček
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Rozhovor

Novou īeditelkou lovosické ZUŠ se stala Petra Kacianová

Bývalý īeditel Základní umělecké školy Lovosice Jiīí Lhotský
rezignoval na svou funkci v únoru 2016. Vedl školu po smrti
īeditele Petra Švehly od záīí
1ŘŘ4 do 31. 7. 2016. Za jeho
působení se výuka ZUŠ rozšíīila i
do dalších spádových obcí a
došlo i k mnoha dalším novinkám.
Nyní, po 22 školních rocích v
lovosické ZUŠce, pan īeditel odchází. O místo se v konkurzu ucházelo 5 zájemců; rada města schválila na pozici īeditelky Petru Kacianovou s nástupem od 1. 8. 2016.
Novou īeditelku jsme požádali, aby
se čtenáīům pīestavila.

zmíněné korepetiční činnosti a
výuky hry na EKN učila také hudební nauku, pīípravnou hudební
výchovu či hru na klavír. Věnovala
jsem se také vedení žákovských
souborů (Enkláva, MiniEnkláva a
posléze Smíšený orchestr ZUŠ),
dramaturgii a organizaci koncertů
a veīejných vystoupení jednotlivců
i souborů a s tím spojených čin-

bení?
Hudebně aktivní se snažím být i
mimo budovu ZUŠ. Spoluobčané
mě možná znají z různých komorních vystoupení na vernisážích,
obīadech či v kostele sv. Václava.
Několikrát jsem vystupovala na
Noci kostelů, na Koncertech pīi
svíčkách či adventních vystoupeních.

Paní īeditelko, prozraďte našim
čtenáīům něco o sobě.
Od narození žiji v Lovosicích. Po
ukončení 3. ZŠ jsem studovala na
zdejším gymnáziu a titul Mgr. jsem
získala v roce 2003 na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
kde jsem studovala učitelství pro
stīední školy v oboru Český jazyk –
Dějepis – Hudební výchova. V roce
2008 jsem dokončila kombinované
studium Specializace v pedagogice
– Školský management (titul Bc.).
V současné době ještě navštěvuji
kombinované studium na Konzervatoīi v Teplicích v oboru Hra na
elektronické klávesové nástroje.
Volný čas trávím s partnerem a
našimi čtyīletými dvojčaty. Společně rádi vyrážíme na výlety do pīírody.
Kdy jste nastoupila do lovosické ZUŠky a co všechno jste tam
během dalších let učila?
Se ZUŠ Lovosice jsem spjata od
roku 1Ř83, kdy jsem začala navštěvovat hodiny klavíru ve tīídě paní
učitelky Boženy Hrbkové. Pīi studiu
vysoké školy jsem v roce 1ŘŘ7
začala na ZUŠce korepetovat flétnovou tīídu a postupně i vyučovat
hru na elektronické klávesové nástroje (EKN).
Během své praxe jsem kromě

nice“. Spolupracovala jsem s Chrámovým sborem, sborem In flagranti Gymnázia Lovosice a několik
let jsem hrála v hudební skupině
Relax. Velice si vážím zkušeností z
nahrávání několika CD ve studiu ČRo Ústí n/L, kterého jsem se
zúčastnila jako hráčka i jako pedagog žáků Enklávy.

Zamýšlíte něco v koncepci výuky doplnit nebo měnit, zavést
nějaké novinky?
První nejdůležitější úkoly budou
souviset se zahájením nového
školního roku. Žádné radikální
změny zatím nechystám. Na co se
mohou naši pīíznivci těšit v nejbližší době? Ráda bych více propojila
oba naše obory – hudební a výtvarný, napī. společnými projektovými akcemi. Do harmonogramu
koncertů chci zaīadit vystoupení
typu „Naši nejmladší se pīedstavují“ či „Hraje celá rodina“. Pīipomenout bychom chtěli také 70. výročí
existence hudebního ústavu v
Lovosicích, které pīipadá na rok
2017. Výhledově bych chtěla rozšíīit výuku o další obor – taneční,
nebo literárně dramatický.
Mění se nebo doplňuje učitelský sbor?
Učitelský sbor zůstává prakticky
stejný. Obměny zaměstnanců souvisejí s běžným chodem školy,
s odchodem učitelů do důchodu a
s tím, že se mění īeditel školy.
S určitostí mohu īíci, že od záīí
nastoupí nový vyučující hudební
nauky a EKN.

ností, jako je zpracování programů,
konferovaní apod.
Jaké je Vaše mimoškolní půso-

Ráda vzpomínám na koncerty
Rybovy Vánoční mše, jichž jsem se
účastnila jako členka sboru a v
posledních letech i jako „varha-

Máte nějaké pīání do budoucna?
Pīání do budoucna je několikř
spokojení a úspěšní žáci, spokojení
a zároveň zodpovědní rodiče, pīíznivě nakloněné publikum, ale hlavně kolektiv spolupracovníků, kteīí
se nebojí pīekonávat problémy,
jsou „naladěni na stejnou notu“ a
vytváīejí tak kvalitní školu, která
navazuje na svou dlouholetou
tradici.
(hz, foto tuc)

Za Miroslavem Hvorkou (*16. 2. 1Ř40 v Libiši, okr. Mělník - † 6. 7. 2016 Lovosice)

Odcházejí. V květnu jsme se
rozloučili s varhaníkem a sbormistrem chrámového sboru lovosického kostela sv. Václava
panem Jiīím Stýblem a už je tu
další nenahraditelná ztráta pro
lovosickou kulturu. Dne 6. července zemīel významný kulturní
pracovník, fotograf Miroslav
Hvorka.
Od roku 2000 byl reportérem
našeho měsíčníku Lovosický dnešek, jeho práce – texty i fotografie
– se počítají na stovky. Psal pod
značkou -hv- pīevážně o dění v
oblasti podnikání, průmyslu, výstavby a veīejných záležitostí –
veīejné správy, dopravy, poīádku,
čistoty města a souvisejících oblastech. Jeho poslední fotografie
k článku o koncertu je zveīejněna
ještě v čísle 7/2016 Lovosického
dneška. Na jeho podnět bylo 18.
dubna 2007 ustaveno valnou hro-
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madou Občanské sdružení Muzeum Lovosicka a na následné ustavující schůzi výboru byl zvolen jeho
pīedsedou. Funkci vykonával až do
současnosti. Významný byl také
jeho podíl na městských výstavách
- 400 let města Lovosice, 1. zmínka
o vsi Lovosice, 1Ř8Ř – rok nadějí a
zázraků a na webových stránkách
o. s. Muzea Lovosicka. Poslední
pīipravená výstava Čestní občané
Lovosic jen čeká na instalaci.
Miroslav Hvorka vystudoval čtyīletou Stīední průmyslovou školu
chemickou v Ústí nad Labem a
nastoupil jako směnový mistr do
Severočeských chemických závodů,
kde pracoval až do důchodu. Fotografii se věnoval od 17 let, kdy si
koupil první fotoaparát. Byl absolventem Krajské lidové konzervatoīe, obor fotografie, a Institutu
výtvarné fotografie v Praze.
V oboru fotografie působil také

jako lektor na Okresní akademii
v Litoměīicích. V Lovosicích poprvé
vystavoval v 60. letech. V té době
pīispíval také do podnikového

časopisu Rozvoj chemie. V roce
1Ř68-70 byl pīedsedou ZV ROH
SCHZ Lovosice. V posledních letech se zúčastňoval pravidelně
výstav „Výtvarníci Českého stīedohoīí“ na zámku ve Vlastislavi,
v Lovosicích měl několik výstav
v hotelu Lev.
Byl členem lovosického fotoklubu
pīi KS Lovoš, který vede Aleš Vondrák (pīed rokem 1Ř8Ř byl pīedsedou fotokroužku dlouhá léta on).
Často vystavoval v Litoměīicích
(Černobílé portréty, 11/2012, cyklus "České stīedohoīí panoramatické"). Do okruhu jeho tvorby
spadají portréty i krajiny; pīi své
práci využíval různých fotografických technik, včetně metod digitální fotografie.
S Miroslavem Hvorkou jsme se
rozloučili v pátek 15. července
2016 v obīadní síni lovosického
hībitova. Čest jeho památce! (hz)
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Lovosický průmyslový klenot – tovární komín bývalé olejny
K Lovosicím, jakožto průmyslovému městu,
vždy neoddělitelně patīily tovární komíny.
Ve městě jich stála celá īada a mezi nimi i
několik hodných pozornosti.
Napīíklad nelze opomenout jeden naprosto
výjimečný, a to šedesát metrů vysoký betonový
komín s vodojemem postavený v roce 1Ř21 pro
Českou továrnu na umělé hedvábí systému
Elberfeld (takovýchto komínů s vodojemem
bylo na našem území pouhých šest desítek). Do
dnešních dní se ale z těch starých továrních
komínů postavených do počátku 20. století
dochovaly pouze tīi – dva menší komíny bývalé
parní vodárny a pivovaru a 48 metrů vysoký v
areálu bývalé olejny.
Posledně jmenovaný byl ale vystavěn ještě pro
provoz parního mlýna pīi jeho modernizaci v
roce 1880. Tento rok je také zdobně vyveden
pīímo na podstavci komína. Jak tomu v druhé
polovině 1Ř. století bývalo, byl osmiboký komín
proveden īemeslně kvalitně a v líbivé podobě.
Zděný komín je architektonicky propracován, v
jeho hmotě nechybí masivní dekorativní podstavec a ozdobná hlavice, pīičemž obě části
jsou doplněny o īímsy z pískovce.
Podstavec je vysoký 8 metrů a u terénu má
šíīku 6,6 metru. Z toho vlastní průduch má světlost 2 metry, takže tloušťka zdiva u terénu dosahuje úctyhodné hodnoty 2,3 metru. Hmotnost
komína bez základů je necelých 1 000 tun. Tato
váha se pak pīenáší na základovou půdu tak, že
na plochu 1 cm2 pīipadne hmotnost kolem 1
kg. Což se může zdát tīeba málo, ale uvážíme-li,
že plocha čtenáīovy ruky může mít kolem 150
cm2, tak by pak nesla váhu 150 kg.
Komín olejny, jakožto ohrožený a pīitom hodnotný, probádali autoīi v rámci projektu Ministerstva kultury ČR Dokumentace, evidence,
prezentace a návrhy konverzí továrních komínů
jako ohrožené skupiny památek průmyslového
dědictví na území České republiky. V tomto

projektu dokumentuje īešitelský tým na Fakultě
stavební ČVUT v Praze zajímavé a hodnotné
tovární komíny v České republice, popularizuje
je a ukazuje možnosti, jak se mohou již nefunkčním a nepotīebným komínům vtisknout
nové funkce.
A právě komín olejny si vzhledem ke svým
hodnotám zaslouží ochranu. Jeho atraktivní
poloha poblíž centra a v sousedství železniční

tratě mu dává veliký potenciál k zachování a
zapojení do budoucího rozvoje daného území.
Komín již neobtěžuje svým dýmem okolí a spíše
dokáže vhodně pīipomenout průmyslovou
historii města na Labi. Jeho zachování bude
īešeno v následujícím období, pīičemž tuto
aktivitu podporuje a staví se za ni i vedení města Lovosice.
Martin Vonka, Michal Pertlíček,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Kontrolní denř Z areálu olejny již bylo odvezeno 285 tun odpadu
Ve stīedu 13. července proběhl
druhý kontrolní den probíhající
sanace bývalé olejny. Všechny
zainteresované strany se sešly
pīímo v areálu, který důkladně
prošly a zkontrolovaly.
Prozatímní stav sanace zhodnotil
Tomáš Lank, technický dozor investora (TDI).
„Po měsíci a půl můžeme īíci, že
jsme za polovinou prací. Do této
doby jsme se zbavovali objemu
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odpadu. Co se týče náročnějších
sanačních prací, jako je odbagro-

Sledujeme
vání
kontaminovaných
zemin
apod., tak ty pīijdou na īadu v
druhé polovině sanace. V současné
době odvážíme odpady tekuté.
Pryč jsou zhruba tīi tuny laboratorních chemikálií. Odvážíme průběžně, odpady tīídíme a staráme se

také o to, aby bylo do areálu zamezeno vstupu nepovolaných
osob,“ uvedl Lank.
V plánu dalších prací je napīíklad
dočištění čistírny odpadních vod,
podzemní studny a samozīejmě
odvoz dalších chemikálií. „K dneš-

nímu dni bylo z areálu odvezeno
již 285 tun odpadů,“ sdělil na kontrolním dnu Tomáš Palán, vedoucí
sanační technik firmy Purum s.r.o.
Celkem má z bývalé olejny zmizet
700 tun odpadu, a to do konce
záīí.
(Text + foto: Radim Tuček)
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Seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva, 5. díl
Odbor životního prostīedí MěÚ Lovosice

Hlavní činností odboru životního prostīedí je zajišťování státní
správy na úseku zákonů týkajících se ochrany životního prostīedí. Zejména se jedná o složkové zákony jako je zákon o
ochraně pīírody a krajiny, o
ochraně zemědělského půdního
fondu, o vodách, o ovzduší, o
odpadech, o myslivosti a rybáīství.
Dále odbor zajišťuje státní správu
mimo jiné i v oblasti zákona o
ochraně zvíīat proti týrání, o rostlinolékaīské péči, o vodovodech a
kanalizacích. Na začátku roku 2016
pīešla pod působnost odboru i
část samosprávy, kdy OŽP pro
město Lovosice zajišťuje péči o
městskou zeleň a odpadové hospodáīství, včetně uzavírání smluv o
zapojení podnikatelských subjektů
do systému města. Pro seznámení
s činností odboru je tīeba vybrat
pouze stěžejní činnosti jednotlivých pracovníků, proto je zde uváděn jen letmý výčet.

Orgán ochrany pīírody a krajiny, který se īídí zákonem č.
114/1ŘŘ2 Sb., o ochraně pīírody
a krajiny vydává zejména závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, dále
vydává závazná stanoviska k dotčení krajinného rázu. Důležitou
činností je projednávání žádostí o
povolení kácení dīevin rostoucích
mimo les. Tuto činnost vykonává
odbor pouze pro správní obvod
města Lovosice, ostatní obce vydávají rozhodnutí o povolení kácení
dīevin ve svém správním obvodu
ve své vlastní působnosti.

Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, který se īídí
zákonem č. 334/1ŘŘ2 Sb., o
ochraně zemědělského půdního
fondu vydává závazná stanoviska – souhlasy s odnětím pozemků
ze zemědělského půdního fondu,
dále stanovuje výši finančních odvodů za odnětí pozemků ze ZPF a
vydává napīíklad stanoviska pro
účely změny kultury pozemku.
Orgán ochrany ovzduší, který
se īídí zákonem č. 201/2012 o
ovzduší vydává závazná stanoviska ke zdrojům znečištění ovzduší, napīíklad pro krbová kamna,
kotle na tuhá paliva, plynové kotle
v novostavbách nebo pro čistírny
odpadních vod.

Orgán odpadového hospodáīství, který se īídí zákonem č.
185/2001 Sb., provádí kontrolu
subjektů z hlediska nakládání
s odpady.
Vodoprávní úīad, který se īídí
zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, zákonem č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích, zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním īádu
vydávání povolení k odběrům povrchových a podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních
vod, závazná stanoviska pro stavby
v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů.
Jako speciální stavební úīad provádí povolování staveb vodních děl,
jako jsou studny, čistírny odpadních vod, vodní nádrže, kanalizace
a vodovody, úpravy vodních toků.

Odbory informují

Odbor majetku a investic upozorňuje īidičeř
Libochovice
V době od 12. do 14. srpna bude v Libochovicích uzavīena silnice II/237
vedoucí směrem na Poplze z důvodu konání pouti.
Silnice I/15 u Lovochemie
U Lovochemie bude do 17. srpna probíhat druhá etapa úpravy parkovacích míst, která běží již od června.

Orgán státní správy myslivosti,
který
se
īídí
zákonem
č. 44Ř/2001 Sb. o myslivosti
uznává honitby a ustanovuje hospodáīe a myslivecké stráže, schvaluje plány mysliveckého hospodaīení, dozírá nad dodržováním mysliveckého práva uživateli honiteb,
povoluje regulaci početních stavů
spárkaté zvěīe, kontroluje evidenci
ulovené zvěīe a rozhoduje o konání pīehlídek trofejí.

Orgán státní správy lesů, který
se īídí zákonem č. 28Ř/1ŘŘ5 Sb.
o lesích projednává a schvaluje
lesní hospodáīské plány (LHP) a
lesní hospodáīské osnovy (LHO),
vydává závazná stanoviska pro
stavby v ochranném pásmu lesa,
projednává trvalé i dočasné odnětí
z pozemků plnících funkci lesa
včetně stanovení finančních odvodů.
Orgán státní správy rybáīství,
který se īídí zákonem č. ŘŘ/2004
Sb. o rybáīství zajišťuje zejména
vydávání rybáīských lístků, ustanovuje rybáīskou stráž a projednává
pīestupky na úseku zákona o rybáīství.
Zákon č. 246/1ŘŘ2 Sb., na
ochranu zvíīat proti týrání. OŽP
provádí nejčastěji sankční īízení
īešící zejména úniky zvíīat leckdy
spojené s poraněním člověka (obvykle kousnutí psem). Úīad je
oprávněn za určitých podmínek i
odebrat týrané zvíīe majiteli. Odbor v rámci zajišťování ochrany
zvíīat proti týrání často spolupracuje s Městskou policií Lovosice.

OŽP dále v působnosti jednotlivých složkových zákonů vydává
souhrnná stanoviska ke stavebním
záměrům v působnosti obce s
rozšíīenou působností (ORP) Lovosice, k územním plánům jednotlivých obcí, k záměrům projednávaným podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostīedí (EIA),
k īízením o integrovaném povolení
(IPPC) apod. OŽP je tak často dotčeným orgánem pro īízení vedená
stavební úīadem MěÚ Lovosice,
stavebním úīadem MěÚ Libochovice, Krajským úīadem Ústeckého
kraje, Drážním úīadem, pīípadně i
Ministerstvem dopravy ČR.
OŽP provádí kontrolní činnost v
rozsahu jednotlivých složkových
zákonů buď z vlastního podnětu,
nebo na základě podnětů zvenčí.
Īeší delikty právnických a fyzických
podnikajících osob a pīestupky
fyzických osob. Jedná se nejčastěji
o záležitosti týkající se nepovoleného kácení dīevin, pīípady týrání
zvíīat, pīestupky na úseku rybáīství, neoprávněné vypouštění odpadních vod, nakládání s odpady
apod.

V rámci výkonu samosprávy,
OŽP zastīešuje ve spolupráci
s technickými službami města a
subdodavateli péči o městskou
zeleň. Jedná se zejména o sečení
trávy, údržbu keīů a sezonní zálivku. Dále proīezy, kácení a výsadby
dīevin. OŽP zajišťuje nakládání s
komunálním odpadem vznikajícím
na území města Lovosice. Lovosičtí
občané si mohou na odboru požádat o pīidělení popelnice na bioodpad.
Odbor životního prostředí

Resslova a Sady pionýrů. Vysázeno bylo 600 dīevin, pīevážně keīů.
Město vypsalo výběrové īízení na zhotovitele ošetīení památných stromů.
Zhotovitel by měl vlastnit certifikát European Tree Worker nebo Český
certifikovaný arborista.

Odbor dopravy a silničního hospodáīstvíř
Statistiky od 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016

Ústecký kraj
Na silnicích I. tīídy po celém okrese probíhají lokální opravy výtluků, práce
jsou plánovány až do 30. záīí.

Īidičské průkazyř
Počet udělených īidičských oprávnění – 481. Vložení pīestupků do karty
īidiče – 1 850. Vrácení īidičského oprávnění īidiči – 3Ř

Odbor životního prostīedí v červenci 2016ř

Registr vozidelř
1. zaevidování vozidla v ČR – 510. Vývoz do zahraničí – 55. Změna vlastníka – 70. Vyīazení vozidla z provozu – 185. Dovozy - 328.

Bylo provedeno ošetīení poškozených dīevin (zejména oīez suchých a
polámaných větví) po silném větru v měsíci červnu. Práce byly provedeny
stromolezecky. Jednalo se o několik stromů na Osmičce, v parčíku u bývalého Cukrovaru a na cyklostezce. V rámci této akce bylo také pokáceno 6
uschlých stromů (5x bīíza, 1x javor).
Díky více srážkám z kraje tohoto roku se daīí travním porostům na rekultivované skládce v Travčicích. Skládka byla v červnu poprvé posekána.
Sekání provedl soukromý zemědělec a tráva byla usušena na seno pro
dobytek.
Byla provedena dosadba uhynulých keīů a stromků na průtahu městem
v ulicích Osvoboditelů, Kostelní a Terezínská a dále v mateīských školách
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Odbor ekonomickýř
Upozorňujeme na splatnost místního poplatku za komunální odpad, který
je platný dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, pīepravy, tīídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V pīípadě nedodržení termínu úhrady
poplatku do 30. Ř. 2016, bude tento navýšen o 50 % a následně exekučně
vymáhán. Částka na osobu na rok je 250 korun.
Možnosti úhrady poplatkuř
V hotovostiř pokladna Městského úīadu v Lovosicích
Bankovním pīevodemř KB Lovosice č.ú. 2034380207/0100
Poštovní poukázkouř Česká pošta, s.p.
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Fotostrana

• • • Altros Rockfest, 16. ročník, 8. - Ř. července 2016 • • •
16. ročník festivalu Altros Rockfest se poīadatelům velmi vydaīil. Po oba dny ho na Osmičce navštívilo téměī 600 fanoušků rockové hudby.
Ti si vyslechli několik odnoží tvrdé muziky v čele s punkem (E!E, Synové Výčepu, Do īady!, Inseminační Stanice atd.) pīes thrash metal
(Debustrol) až po čistokrevný heavy metal (Krleš). Počasí akci pīálo, ideálnější si těžko pīát. Tak zase za rok.
(Text + foto Radim Tuček)

Fanoušci
Do īady!

Debustrol

Enemist

Krleš

Pití tupláků na ex
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Fotostrana

První Festival Osmička svou návštěvností organizátory pīekvapil

Novinka letošního Lovosického kulturního léta Festival Osmička nabídl po dva dny (15. - 16. července) několik hudebních stylů v podání kapel, DJ´s i
jednotlivců. Akce se těšila velkému zájmu ze strany téměī tisícové návštěvy mladších i starších posluchačů. Nejlepší ohlasy sklidili podle očekávání hlavní hosté, jimiž byli v pátek Pixie a Wonder Who, který pīekvapil svou jedinečnou image a show. V sobotu pak většina nadšení publika patīila raperovi
jménem Logic a uskupení mladíků RFTS. Vše proběhlo za pīíznivého počasí s pīíjemnou atmosférou a podle organizátorů bude pīíští rok zase o kus
lepší, takže je se na co těšit. Více fotografií z festivalu naleznete na www.festivalosmicka.cz.
(hz, foto Lukáš Višňák)
Wonder Who

Fanynky
RFTS

Fever

Pixie

Logic

• • V Lovosicích je turistická sezona v plném proudu • •

Turistická sezona je v plném
proudu. Po pozvolném rozjezdu
je v současné chvíli návštěvnost
v informačním stīedisku v průměru 40 lidí za den.
Statistika návštěvnosti se za poslední tīi měsíce stále zvyšuje. V
květnu informační stīedisko navštívilo 6Ř8 lidí. Vysoká návštěvnost
byla také v měsíci červnu. Výstava
trofejí nalákala do Pfannschmidto-
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vy vily pīes tisíc lidí, pīesně jich
bylo 1201.
Červenec byl na návštěvníky také
celkem bohatý, jen do poloviny
měsíce využilo služby „íčka“ 736
návštěvníků.
„Ze zahraničních turistů Lovosice
nejčastěji navštěvují Němci, ale
jako zajímavost lze zmínit napīíklad návštěvu dvou Italek, které
pīilákalo České stīedohoīí na cyk-

listické výlety, nebo zastávku dvou
finských motorkáīů, kteīí se
v Lovosicích zdrželi pīi své cestě
po Evropě,“ uvedla Pavla Pošvová,
pracovnice lovosického informačního stīediska.
Aktuálně centrum pīipravuje
turistickou známku Labská stezka.
Lovosice jsou totiž jednou ze 45
zastávek na její trase. Dále se pracuje na kalendáīi pro rok 2017.

Pro zájemce jsou v centru také
k dostání speciální pohlednice
Lovosic, které nekoupíte nikde
jinde, a nově je zde k dostání kniha
Průvodce po vinaīství na Litoměīicku.
Lovosické informační centrum je
také jedním ze tīí míst, kde lze
odevzdat formuláī turistické razítkovací soutěže o zajímavé ceny.
Soutěž se jmenuje Bludná pouť,
více informací můžete nalézt na
(ik)
webu www.bludnapout.cz.
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Po sezoně projde koupaliště
další fází rekonstrukce

Po sezoně projde městské koupaliště další fází rekonstrukce.
Po několika týdnech provozu je
jasné, že jeho rekonstrukce a
znovuotevīení se u obyvatel
města setkalo s velkou odezvou.
V horkých dnech je hojně navštěvováno.
Po sezoně projde koupaliště už
druhou fází rekonstrukce. Ta bude
spočívat pīedevším ve vybudování
pīedúpravny vody, která bude
využívat vodu z vrtu.
„V současné době je bazén napuštěn vodou z vodovodního īadu,
jako tomu bylo v minulých letech.
Vodu z vrtu bude nicméně nutné
upravit, nelze ji totiž využít tak, jak
je. Musí vyhovovat hygienickým
požadavkům a také se bude muset
zbavit vysokého obsahu manganu
a železa, aby nedocházelo k zanášení čerpadel a potrubí,“ sdělil

místostarosta
města
Vladimír
Šuma.
Ten dále doplnil, co vše bude
druhá fáze rekonstrukce zahrnovat.
„Máme v plánu vybudovat hīiště
na plážové sporty, upravit trávníky
a zeleň a zvažujeme možnost vzniku nového sociálního zázemí. To
znamená výstavbu budovy s toaletami, pīevlékárnami, místností pro
plavčíka a v neposlední īadě také
prostor pro obchůdek s občerstvením.“
Městské koupaliště již zažilo také
první sportovně-kulturní akci. V
sobotu 30. července tam proběhla
Bazén party. Na programu bylo
cvičení a relaxace, pingpongový
turnaj amatérů, vystoupení hudebních skupin a další.
Vstupné na koupaliště činí 50
korun pro dospělé a 25 korun pro
děti, seniory a ZTP.
(ik, tuc)

Rada města se sešla i o prázdniny
Rada města se o prázdninách sešla ke svému 13. jednání v tomto roce.
Bodů, které musela projednat, bylo celkem 31. Další prázdninová schůze
je naplánována na stīedu 18. srpna.
RM svým usnesením souhlasila s výběrem zájemce o pronájem nebytového prostoru v ulici 8. května. O tento prostor projevili zájem dva zájemci,
kteīí nabídli stejnou cenu. Pro výběr byl tedy rozhodující podnikatelský
záměr. RM rozhodla, že v prodejně budou nabízeny zejména knihy nebo
papírenské potīeby.
RM schválila bezplatné zapůjčení lesoparku "Osmička" z důvodu konání
akce - Rozloučení s prázdninami - v termínu 28. srpna. Organizátor musí
splnit podmínky odboru majetku a investic, které zahrnují zejména úklid
prostoru po akci. Rozloučení s prázdninami pīipravuje Junák - český skaut,
stīedisko Brána Lovosice, z.s.
RM udělila souhlas s pīijetím finančního daru pro Centrální školní jídelnu
Lovosice od obecně prospěšné společnosti Women for Women, v rámci
jejího charitativního projektu Obědy pro děti po dobu školního roku
2016/2017. Finanční dary jídelna použije výhradně k hrazení stravného pro
potīebné žáky. V loňském školním roce takto jídelna zajistila obědy pro
dvě děti. Pro letošní školní rok poskytne společnost Women for Women
stravné tīem žákům základních škol.
RM poskytla finanční dar spolku Mozaika, Svazu tělesně postižených a
spolku Šance, který organizace použijí na pokrytí nákladů spojených
s užíváním prostor, ve kterých poskytují své služby. V roce 2016 vstoupil
v platnost nový zákon, podle kterého již není možné neziskovým a sociálním organizací pronajímat nebytové prostory zdarma nebo za zvýhodněné nájemné. Dle výnosu vlády se jedná o nerovné zacházení a diskriminaci
jiných subjektů. Město tedy muselo změnit nájemní smlouvy. RM se
nicméně rozhodla kompenzovat zvýšení těchto nákladů všem organizacím, které byly v minulosti podobně zvýhodněny tím, že jim poskytne
finanční dar ve výši nájemného. Celkově se jednalo zhruba o 170 000
korun. V celkovém výčtu bylo na sociální služby poskytnuto o 250 tisíc
korun více než v loňském roce. Město rozdělilo 850 000 korun v rámci
dvou grantů na sociální služby. V loňském roce činil tento pīíspěvek
600 000 korun. V komunitním plánu města je pīitom uvedeno, že navýšení
by mělo každý rok činit 100 000 korun.

Informace

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
ČERVEN - 15. ČERVENEC
Zajištění injekční stīíkačky
Dne 2. 6. v 18ř10 hodin jsme v ulici Sady
pionýrů na žádost Policie ČR provedli sběr
a uložení použité injekční stīíkačky.
Vloupání do školy
Dne 5. 6. v 3ř50 hodin 6. 6. v 6 hodin jsme
prováděli úkony k podezīení z nedovoleného vniknutí do školy v ulici Sady pionýrů.
Poškození vchodových dveīí
Dne 18. 6. v 13ř35 hodin jsme prováděli
úkony k poškození vchodových dveīí u
bytového domu v ulici Dlouhá. Stejný
pīípad jsme pak īešili i 8. 7. v 6ř40 hodin v ulici K. Maličkého.

Fyzické napadení
Dne 17. 6. v 8ř40 hodin jsme īešili fyzické napadení osoby v ulici Osvoboditelů.
Krádež lusků
Dne 20. 6. v 20ř40 hodin jsme prováděli úkony k odcizeným hrachovým
luskům, které byly v pytlích dále nabízeny k prodeji do provozovny v ulici
Terezínská.
Nález hotovosti
Dne 20. 6. v 21ř30 hodin jsme prováděli úkony k nálezu finanční hotovosti. Nález byl pīedán na MěÚ.
Nedovolené pěstování rostlin
Dne 22. 6. v 17ř25 hodin jsme prováděli úkony k podezīení z neoprávněného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
v Lovosicích.
Nedovolený pobyt
Dne 28. 6. v Ř hodin jsme īešili v ulici 8. května osobu, která měla pro
dīívější pīestupková jednání uložen zákaz pobytu v Lovosicích. Stejný
pīípad byl īešen i Ř. 7. v Řř50 v ulici Terezínská.
Rušní nočního klidu
Krádež jehličnanu
Dne 6. 7. v 15ř50 hodin jsme prováděli úkony ke krádeži zakrslého jehličnanu na hībitově.
Vloupání do sklepa
Dne 6. 7. v 22ř25 hodin jsme īešili vloupání do sklepa domu v ulici Sady
pionýrů.
Krádež jízdního kola
Dne 7. 7. v 13ř30 hodin jsme prováděli úkony k odcizenému jízdnímu kolu
v ulici Osvoboditelů.
Rvačka
Dne 10. 7. v 1ř05 hodin jsme poskytovali asistenci Policii ČR pīi zákroku u
rvačky v provozovně v ulici Smetanova.
Krádeže v marketech
Ve dnech 13. a 14. 6. a 6. 7. 2016 jsme īešili krádeže v hypermarketech.
Rušení nočního klidu
Ve dnech 3. 6. v 22ř20 hodin v ulici Ústecká, 15. 6. v 22ř30 hodin v ulici
Terezínská, 4. 7. v 22ř20 hodin v jedné z provozoven v ulici Osvoboditelů,
11. 7. v 23 hodin v ulici Nádražní a 13. 7. v 4ř30 hodin v ulici Nádražní
jsme prováděli úkony k rušení nočního klidu.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

• • V záīí se uskuteční v Lovoši propagační klubová výstava filatelistů • •
V roce 2015 se členská základna filatelistů v
Lovosicích neměnila, členů je stále10 (jeden
mládežník).
Spolupracujeme se Svazem českých filatelistů,
odebíráme novinkovou službu - novinky známek od České pošty, odebíráme časopis Filatelie a informujeme členskou základnu o celkovém dění ve filatelii. V závěru roku 2015 byl
pīedseda klubu delegován na 5. valnou hromadu SČF, která se konala v Praze dne 5. prosince
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2015. Závěry a úkoly na další období členové
klubu projednali na své členské schůzi.
Dlouhou dobu usiluje náš klub, aby byly pod
záštitou města pīípadně spádových oblastí a
dalších významných podniků a podnikatelských
subjektů na území města vydány také v Lovosicích vlastní známky - nový současný fenomén v
poštovních známkách. Ačkoliv vysvětlujeme, že
vložené finanční prostīedky do zakázky se v
krátké době rozprodejem známek vrátí mini-

málně v původním rozsahu tam, odkud byly
"zapůjčeny", nenachází naše snaha slyšení a tak
se propagace regionu, pīírodních krás a památek Českého stīedohoīí touto cestou zatím
odkládá. I v dalším období budeme i nadále
usilovat o vydání vlastních známek.
V současné době se pīipravuje na záīí tohotoroku klubová propagační výstavka v Kulturním
stīedisku Lovoš.
Za lovosické filatelisty
předseda Josef Helcl
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Osobnosti
Jak šel život – ze vzpomínek paní Milady, druhé nejstarší občanky Lovosic
Paní Milada Mayerová se narodila v obci Pleše, pošta Kardašova Īečice, dne 18. června 1Ř20.
Kromě Rakousko-Uherska zažila
všechny politické změny v Československu 20. století. Z doby
pīedtím má jen zprostīedkované
rodinné vyprávění.
Její dědeček měl 6 dětí a pět
z nich nechal vystudovat nějakou
stīední školu, což bylo na tu dobu
výjimečné. Jeden ze strýců, který
byl profesorem, padl v I. světové
válce a druhý si pěstoval srdeční
slabost, aby do války nemusel,
nakonec na to v roce 1Ř18 zemīel.
Miládka chodila do obecné školy i
do měšťanky do Kardašovy Īečice.
Když jí bylo 10 let, zemīela jí matka
a otec se opět brzy oženil. Krom
toho pīišla krize. Za života matky
měli její rodiče Svobodovi hospodáīství, obchod a hokynáīství a na
pomoc 2 služebné a kočího. Po
krizi jim zbylo jen hospodáīství a
žádní zaměstnanci a Milada musela
od 14 do 18 let tvrdě pracovat
v hospodáīství. „Byla to dīina,“
vzpomíná.
Na studium už nemohla ani pomyslet. Od roku 1Ř38 byla u pīíbuzných ve Staré Boleslavi, později
tam byla totálně nasazena na velkostatku. V roce 1Ř44 se „musela“
vdát – hrozilo jí totální nasazení
v Reichu. Její muž byl lovosický
rodák, 10. īíjna 1Ř38 utekli s rodiči
pīed Němci do Prahy a žili tam
v pensionu z úspor (pīed tím měli
v Lovosicích koncesi na kominické
práce). První dítě, dcera Helenka, se
jí narodila srpnu 1Ř45. Brzy potom
ji manžel s dítětem a mladší sestrou odstěhoval do Lovosic. Na tu
dobu vzpomíná s hrůzou – ony
bydlely v jedné půlce domu a pīes
chodbu tīi Němky pīipravené na
odsun. Její muž Emanuel Mayer byl
půl roku na vojenském cvičení
mimo Lovosice a sestry se tam
samy bály. Když se vrátil do Lovosic, sháněl místo (měl reálku), až
nakonec našel šťastnou náhodou

udělala dálkově ekonomickou
škola na dvanáctiletce a na Institutu výchovy v Ústí nad Labem pedagogické minimum. Začala dělat na
učňovském stīedisku mistrovou
odborného výcviku. Jelikož nebyla
ve straně, byly zde pokusy ji propustit. Nakonec ji zachránilo, že
jako jediná jezdila s dětmi na lyžaīský výcvik, na zájezdy, na brigády,
což mladé mistrové nechtěly dělat.
V roce 1Ř76 onemocněla a v roce
1Ř77 šla do důchodu.

Milada Mayerová jako mistrová odborného výcviku v 70. letech.
pīedválečnou knihu pojistek po
sestīe, šel ji do pojišťovny odevzdat a oni ho zaměstnali. V té
době se manželům narodil ještě
syn Svatopluk. Pak ale pīišla výzva
17.000 mužů do výroby a tak ho
propustili. Nastoupil v SECHEZE na
kordech, byl často nemocný, málo
vydělával a posléze dělal až do
důchodu na viskóze. Snažil se sehnat jiné místo, ale nepustili ho.
Paní Milada si náhodou našla
celkem dobré místo – brigádu na
okresním velitelství veīejné bezpečnosti (dnes je v místě hotel
Lev). Psala vůbec první občanské
průkazy, práce to byla lehká a dobīe placená. Jenomže velitelství se
pīestěhovalo do Litoměīic, jí tam
sice nabízeli dobīe placenou práci,
ale pro děti nebyla školka a rodina
jí to rozmluvila. Peníze jim ale chyběly, tak vzala brigádu v obchodě
se zeleninou a posléze ji pīevedli
do mlékárny. Nechtěla to dělat,
neuměla to s lístky, práce to byla
fyzicky náročná a krom toho její
spolupracovnice kradla ústīižky
potravinových lístků ze zásuvky.
Nakonec byla pīesvědčena, hliní-

kové konve vystīídaly ty původní
těžké a práce s lidmi se jí začala
líbit. Měla hodně známých a mnozí

Milada Mayerová s dcerkou
Helenkou v roce 1Ř46
se jí svěīovali. „Bylo by to na román,“ usmívá se. Pracovala v mlékárně v ulici 8. května a pīi práci si

Velké problémy si prožila paní
Mayerová se školami obou dětí.
Dcerka sice bez problémů vychodila gymnázium, ale nemohla se pro
svůj „špatný“ kádrový původ
(matka z „kulacké“ rodiny, otec
kapitalista) dostat ani na žádnou
nástavbu, až na poslední chvíli se
dostala na nově otevīenou hygienu
pīi zdravotní škole v Ústí nad Labem. Dcera pak dělala na OHES
v Praze, kam se vdala. Podobný
problém byl se synem, kterého
nechtěli pīes dobré vysvědčení vzít
nikam do učení. Nakonec se po
návštěvě matky v SCHZ u p. Kopeckého dostal na učení měīení a
regulace a dokonce si pīi práci
udělal i maturitu a Institut pīi
SPŠCH v Lovosicích. Naposledy byl
zaměstnán u Komerční banky jako
bezpečnostní technik.
Paní Mayerová má 4 vnoučata a
čtyīi pravnučky. Oba vnuci vystudovali vysokou školu, jedna vnučka
dělá ve státní správě a druhá už 1Ř
let žije v Londýně, ale babičce často telefonuje a do Čech občas i
jezdí. Pravnučky jsou velmi šikovné,
mají mnoho medailí z gymnastiky a
plavání. Babička k nim jezdí do
Prahy pīezimovat a má z nich radost. Nikdo by jí věk neīekl, dosud
se zajímá o všechno dění
v Lovosicích i ve světě, jen bohužel
špatně chodí. A nad tím stavem
světa se podivuje, někdy je to
k smíchu, jindy k pláči a zlosti.
(hz, foto archiv Milady Mayerové)

Uplynulo 145 let od smrti Emanuela Tschinkela, jednoho ze zakladatelů
DELI a 210 let od založení firmy Tschinkel
V kalendáriu Ústeckého kraje na rok 2016 je uveden jeden z bratrů Tschinkelových – Emanuel

Dne 5. 7. 1871 zemīel Emanuel
Tschinkel, krásnolipský rodák,
majitel továrny na kávové suroviny v Krásném Poli a Lovosicích (dnešní DELI).
Zakladatelem firmy byl August
Tschinkel, který v roce 1806 zavedl
výrobu náhražkové kávy (cikorky)
v Schönfeldu v Německu; v roce
1830 se firma nazývala „August
Tschinkel a synové“. 1. ledna 1814
se Augustovi a jeho manželce
Franzisce Kittel narodil syn Emanuel, v roce 1812 Anton a v roce 181Ř
Franz.
Po smrti otce vedl továrnu na
cikorku a čokoládu v Krásném Poli
Emanuel Tschinkel, který se oženil
s Johannou Binert z Krásného Pole
u Chīibské. Měli sedm dětí, dva
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syny Emanuela a Raimonda a pět
dcer. Tak, jak se žádalo a bylo
zvykem i Emanuel Tschinkel se
aktivně účastnil společenského
života nejenom v Krásném Poli a v
Horní Chīibské, ale i ve městě
Chīibská, kde byl dobrodincem a
mecenášem kostela sv. Jiīí, kde
financoval různé opravy. V roce
1857 byl zvolen radním pro obce
Horní Chīibská a Krásné Pole. V
roce 1871 továrník z Krásného Pole
Emanuel Tschinkel zemīel ve věku
57 let a byl pochován do ještě
rozestavěné rodinné hrobky, která
stála v horní části starého hībitova
za kostelem sv. Jiīí ve Chīibské.
V roce 1845 začal jeden z bratrů
Anton pokusně pěstovat cukrovou
īepu, čekanku a mrkev pro výrobu

cikorky v Lovosicích. Pokusy byly
úspěšné a tak v roce 1854 nechali
bratīí Tschinkelové (Emanuel a
Anton) postavit v Lovosicích továrnu na cikorku, dnešní DELI. Skutečným vedoucím podniku byl pravděpodobně podle dochovaných
pramenů Emanuel. Firma se jmenovala „August Tschinkel a synové“
a postavila i výrobnu – továrnu na
výrobu kandovaných produktů,
cukrovar a vlastnila i další objekty,
napī. parní mlýn v Prosmykách.
Někteīí Tschinkelové mají hrobku
na lovosickém hībitově.
(hz, reprofoto tuc)

Pīíští číslo Lovosického dneška
vyjde ve čtvrtek 8. záīí

Ř

Ze života lovosických skautů
Vážení čtenáīi, jménem lovosických skautů vám děkuji, že si i o
prázdninách najdete chvilku a
čtete těchto pár īádků týkajících
se skautského dění v Lovosicích.
V tomto článku se dozvíte o
našem již proběhlém letním
skautském táboīe a rovněž vás
pozveme na rozloučení s prázdninami.
Prázdniny jsou v plném proudu.
Po celé republice se během nich
každoročně rozvine pīes 1000
skautských táborů. Ten náš vyrostl
jako již tradičně ve Stvolínkách u
České Lípy. Celé dva první červencové týdny strávilo 30 dětí z našich
skautských oddílů na čerstvém
vzduchu a v pětadvaceti podsadových stanech.
Letošní táborová hra byla na téma
Skautský odboj v Praze za druhé
světové války, čímž jsme dětem
demonstrovali, jak těžký život za
druhé světové války u nás byl. Děti
si mohly vyzkoušet poslouchat
zakázané rádio, u jehož poslechu
byl-li kdysi někdo pīistižen, mohl
být bez milosti popraven. Děti
měly za úkol osvobodit všechny
pražské čtvrti od nacistické nadvlády.
Mimo táborovou hru byl pro děti
pīipraven i bohatý program. Krom
tradičních akcí, které na táboīe
poīádáme, jako je slaňování či
výsadek, jsme letos zaīadili do
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programu i plavbu na pramicích a
v kajaku po rybníku. Tímto děkuje-

kuchyni. S litoměīickými skauty,
s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, jsme si dohodli vzájemný noční pīepad tábora, abychom vyzkoušeli naše noční hlídky. Stejně

me lovosickému svazu vodáků ČR,
kteīí nám jednak zapůjčili lodě a
jednak pro nás pod vedením svých
instruktorů pīipravili instruktáž o
správné jízdě v obou těchto typech
lodí.
Jako již tradičně jsme si museli na
táboīe vaīit sami a děti se tak do
sytosti „vydováděly“ v táborové

jako loni, i letos jsme náš tábor
uhájili ještě pīed tím, než stihli
pīepadající cokoli natropit. Dokonce jsme zajali i jednoho člena pīepadající skupiny a podrželi jsme si
jej až do rána. Naší skupince, která
pīepadala tábor litoměīických
skautů a skautek, se podaīilo ukoīistit troje sušenky, nicméně byl

nám rovněž jeden člen zajat. On se
však nevzdal a hrdinně se osvobodil ze zajetí a sám se navrátil do
našeho tábora. Oproti minulým
ročníkům byl letošní tábor výrazně
deštivější, ovšem na té spoustě
zážitků a zkušeností, které jsme si
pīivezli domů, se počasí odráží jen
minimálně.
Poslední srpnovou neděli jako již
tradičně poīádají lovosičtí skauti a
skautky Rozloučení s prázdninami
v lesoparku Osmička. Tímto zveme širokou veīejnost, aby si pīišla
vyzkoušet všemožné lanové aktivity, které budou uvázány pod odborným dozorem zkušených instruktorů. Celá akce proběhne
v neděli 28. srpna od 10 hodin
v areálu lesoparku Osmička. I letos
budou uvázány jak nízké lanové
aktivity pro malé lezce, tak i vysoké
aktivity vysoko ve stromech pro
náročnější či odvážnější návštěvníky. Udělejte si na konci prázdnin
čas a pīijďte i vy se svými dětmi.
Budete mít pīíležitost zjistit, čemu
se ve skautingu věnujeme a v čem
může být vašemu dítěti pīínosem.
Oba naše skautské oddíly nabírají
děti ve věku od 6 do 14 let. Uvažujete o zájmu, kterému se vaše dítě
může věnovat nejen během školního týdne, ale i o víkendech, o
prázdninách a vůbec v kterémkoliv
okamžiku? Pīijďte se ujistit, že
právě náš program je pro splnění
tohoto kritéria ten správný.
Vojtěch Hák „Sesmál“,
vedoucí skautského oddílu Šipka Lovosice

Máte rádi vína ze severu Čech? Pak musíte mít knihu o vinaīství na Litoměīicku
V informačních centrech na Litoměīicku a
v Ústeckém kraji je k dostání půvabná publikace Průvodce po vinaīství na Litoměīicku.
Knihu vytiskl Latisk Litoměīice v bīeznu
2016. Textová část spisu je dílem Michala
Závady, fotografie pocházejí pīevážně z ruky
Anny Hrochové.
V úvodu je čtenáī seznámen s možnostmi
výletů po Labské stezce za kulturou a krásami
Českého stīedohoīí z Roudnice nad Labem až
po Děčín. Vlastním cílem publikace je ale pīedstavit vinaīství na Litoměīicku co nejširšímu
čtenáīskému publiku jako velmi zajímavý turistický a gurmánský cíl pro turisty i místní obyvatele. Vypravte se tedy s tímto průvodcem krásnou cestou za víny z Čech.
V knize se dozvíte o historii pěstování vína
v Čechách i pīímo na Litoměīicku. Otcem vinaīství byl, jak známo, Karel IV. Historické prameny
uvádějí, že nejvíce vinohradů bylo v regionu za

Rudolfa II. – Litoměīice, Kīešice, Velké Žernoseky, Žalhostice…
Dnes poněkud zapomenutou, velmi výraznou
vinaīskou obcí byly také Lovosice; vinohrady se

táhly od Malých Žernosek až k úpatí Lovoše.
V současnosti má litoměīická vinaīská podoblast cca 2Ř0 ha vinic v cca 30 obcích. Z vín se
pěstuje hlavně Müller Thurgau, Ryzlink rýnský,
Rulandské šedé a bílé, Svatovavīinecké, Rulandské modré a Modrý Portugal.
V knize jsou pīedstavena jednotlivá vinaīství
na Litoměīicku, uvedeny fotografie vinohradů i
majitelů a zmíněny i jejich osudy a jejich cesty
k pěstování a výrobě vína. Popsáno je i vinaīství
v Kadani, kde také sahá tradice až do doby Karla
IV.
Milovníci vína mohou krásný nápoj ochutnávat
nejen na výstavách a vinobraních, ale i pīímo u
pěstitelů. Po pīečtení tohoto dílka o víně určitě
dostanete chuť některé z vinaīství navštívit. A
vězte, že pěstování vinné révy podlehl i sám
autor knihy. Jeho Putování za víny Brány Čech
z Lovosic do Malých Žernosek okouzluje každý
rok více koštérů. In vino veritas!
(hz)

150 let od bitvy u Hradce Králové a šarvátky v Lovosicích

Ve stínu slavného výročí 250 let
„Bitvy u Lovosic“, která proběhla
30. záīí a 1. īíjna 1756, zůstává
válka prusko-rakouská. I pīed
150 lety, v roce 1866, se
v Čechách, a dokonce i v našem
kraji válčilo. Největší bitvy se
sice odehrály na Hradecku a na
Náchodsku, ale pīesto i náš kraj
válkou utrpěl.
Již počátkem roku 1866 se počalo
zlepšovat opevnění pevnosti Terezín, v dubnu zde denně pracovalo
6 500 lidí. Pevnost měla stīežit
průchod Českým stīedohoīím,
včetně železnice Drážďany – Praha.
Všechny lodě z Ústí nad Labem se
pīemístily k Litoměīicím a Terezí-
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nu. Od 28. června procházela Ústím saská armáda a po jejím odchodu se pīestěhovaly státní úīady
do bezpečnějších Litoměīic. Saská
pomocná armáda pochodovala
také Lovosicemi.
Zprávy o prohrané bitvě, která
proběhla 3. července 1866 u Hradce Králové, pīišly do Litoměīic 6.
července. Za dva dny nato, 8. července 1866, došlo ke stīetnutí
rakouského jízdního oddílu se
silnějším pruským oddílem pīímo
v Lovosicích.
Šarvátky byly celkem tīi, jedna z
nich proběhla u staré radnice.
Dobový obraz znázorňující šarvátku se dlouhá léta nacházel v hotelu

Černý kůň a kopie obrazu je prý na
lovosickém gymnáziu. Jiīí Skalský
ve své knize „Historie Lovosic“
uvádí, že šlo dokonce o tīi obrazy
a informuje i o dalších porobnostech z bitky.
Do Ústí nad Labem dorazila
85členná skupina Prusů Ř. července a v dalších dnech proběhlo
v okolí města několik pīestīelek.
Pruská vojska pak pīešla v polovině července pīes Velemín (na Velemínsku se asi 20 000 vojáků
utáboīilo), Tīebenice a Budyni na
Prahu a Terezín nechala stranou. O
výsledku tažení stejně rozhodla
bitva u Hradce Králové.
Západní část kraje postupně

Prusové obsazovali, žádali zde
ubytování, výpalné a později do
īady měst umístili své raněné.
Pīišel s nimi také nezvaný host –
cholera; nemoc si vyžádala īadu
obětí v Tīebenicích, v Lovosicích
pak tīi mrtvé.
Vraťme se do Lovosicř Na počátku války protáhla Lovosicemi ve
dnech 17. - 22. července celá saská
pomocná armáda, která ustupovala pīed Prusy, aby se spojila
s armádou rakouskou (porážka
Saska u Hradce Králové znamenala
konec saské politické samostatnosti); i po skončení války tudy
část vojska pīi návratu do Německa táhla. Nechá se však īíci, že
tentokrát Lovosice naštěstí válkou
pīíliš zasaženy nebyly.
(hz)
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Kultura

Hravé úterky se těší zájmu rodičů. Další dva budou v srpnu

Prázdninové Hravé úterky jsou
v plném proudu. V červenci proběhly první dva a oba se těšily
velkému zájmu rodičů s dětmi.
První Hravý úterek proběhl 12.
července na téma Den s knihou.
Do lesoparku Osmička dorazilo
kolem dvou stovek rodičů s dětmi.
Akci s KS Lovoš spolupoīádala
Městská knihovna Lovosice.

„Pīípravy na tento den jsme zahájili
již o několik dnů dīíve. V dětském
oddělení pīipravovaly děti dětem
několik zastavení s plněním různých úkolů,“ sdělily pracovnice
knihovny.
V rámci odpoledne proběhlo i
divadelní pīedstavení o Jeníčkovi a
Maīence a nechybělo ani nafukovací skákadlo.

Druhý Hravý úterek se konal o 14
dnů později tentokrát s podtitulem
Den zvíīat. Na Osmičce vyrostlo
malé zoo a farma se zvíīaty. Děti
měly možnost se napīíklad projet
na oslíkovi či poníkovi, workshop si
zde pīipravili místní včelaīi. Také
tato akce byla hojně navštívena,
počasí bylo oběma úterkům nakloněno.

Další dva proběhnou i v druhém
prázdninovém měsíci. Ř. srpna
ponese titul Den zdraví a bezpečnosti, kdy se na Osmičce budou
prezentovat hasiči, policie či záchranné složky, součástí bude
malování poslepu nebo ukázka
tejpování. Poslední úterek se uskuteční 23. srpna. Jeho tématem
bude Den rodiny.
(text + foto tuc)

Všechno je jinak. Praotec Čech prý nevystoupal na Īíp, ale na Lovoš

Se zajímavou teorií pīišel amatérský historik, badatel a nyní i lovosický zastupitel Tomáš Rotbauer. Podle něj nevystoupil praotec
Čech na horu Īíp, ale na Lovoš tyčící se nad
Lovosicemi. Rotbauer vysvětluje, jak k tomuto závěru došel.
„Mytickou osobu jménem praotec Čech zná
určitě každý. Vždyť podle něho se jmenuje naše
země. Pīíběh o jeho pīíchodu máme ještě v živé
paměti ze školních lavic. První zmínka o této
postavě našich dávných dějin se objevuje v
latinsky psané Kosmově kronice z první poloviny 12. století. Zde se však nejmenuje Čech, ale
Boemus. Podle staroīímského historika Tituse
Livia byl Boemus synovcem keltského krále
Ambigata Sigovese, která se vydal v 6. století
pīed naším letopočtem na cestu do Hercynského lesa,“ tvrdí Tomáš Rotbauer.
„Další zmínku najdeme v Dalimilově kronice
psané rovněž latinsky. Zde se objevuje jméno
Tschech. Náš nejméně zdatný kronikáī Václav
Hájek z Libočan ve své kronice již mluví o praotci Čechovi a doplňuje i pīesné datum jeho pīíchodu na rok 644 našeho letopočtu. Románové
podání legendy ve Starých pověstech českých
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od Aloise Jiráska se spíše īídí propagandistickonacionalistickými cíli, než snahou o zachycení
historické skutečnosti," dodává.
Výše uvedení kronikáīi se podle něj rovněž
neshodují v důvodech, proč se tato osoba vůbec vydala na cestu do neznáma. „První dva za
pīíčinu odchodu uvádějí spáchání jakési vraždy.
Místo odkud náš praotec vyšel je označováno
jako země charvátská a musela se nacházet
někde severovýchodním směrem," popisuje
badatel.
Další nejasností je podle Tomáše Rotbauera
lokace místa pīíchodu. „Kosmas mluví o místě‚
myslím, někde kolem Īípu (Rip) mezi dvěma
īekami, Ohīí a Vltavou (Ogram et Wlitauam).
Zajímavé je, že nezmiňuje Labe, která je místu
nejblíže a je rovněž īekou největší. Dalimil už
mluví o výstupu na horu Īíp (v německém originále Reifin). Původ slova Īíp ovšem vychází ze
starogermánského výrazu rip znamenajícího
hora, vyvýšenina. Termín Rip tedy mohl označovat jakýkoliv kopec,“ domnívá se Rotbauer.
„Pokud tedy pīijmeme teorii o slovanském
původu praotce Čecha pīicházejícího k nám
z charvátské země, nabízí se jediné místo, od-

kud mohl vyjít, a to z oblasti Srbské Lužice ležící
v jihovýchodní části dnešního Německa. V dávných dobách byla hornatá krajina prostupná
pīedevším podél īek. Čech se svým kmenem
tedy musel do země zaslíbené projít labským
údolím. Prvním místem, kde mohl spatīit onu
krásu země oplývající strdím a mlékem není
Roudnicko, ale je to rozevīení krajiny v místě
České brány (Porta Bohemica). Pokud se praotec chtěl po kráse krajiny ještě lépe rozhlédnout, musel vystoupit na nejbližší rip, tedy Lovoš. Nikdo pīece nemůže pochybovat o tom, že
pohled do krajiny z vrcholu Lovoše je nejkrásnější," dodává amatérský historik.
„Dosud nikde na našem území není uctěna
památka tohoto mytického zakladatele naší
země Boemuse Čecha ani sochou, ani v názvosloví. Zabývejme se myšlenkou, zda by nebylo
důstojné vztyčit sochu našeho praotce, a to na
místě jeho nejpravděpodobnějšího spočinutí,
tedy na ripu Lovoši. Snad by to pomohlo slovy
Aloise Jiráska, aby pak tento lid zde spokojeně
žil, všude panoval īád, kázeň a poctivost," uzavīel svoji teorii Tomáš Rotbauer. Bude mít tedy
praotec Čech sochu na Lovoši?
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Sport
Lada Ekrtová je celkovou vítězkou
Světového poháru 2016

Handicapovaná cyklistka, kterou můžete potkat pīi jejích
trénincích v okolí našeho města,
dosáhla svého nejcennějšího
úspěchu, když ve finálovém
závodě světového poháru ve
španělském Bilbau zvítězila jak v
rovinaté časovce na okraji města
Vitoria-Gasteiz, tak i v silničním
závodě.

Na náročné kopcovité trati kolem
městečka Elorrio své vítězství získala nástupem argentinské soupeīce hned po nájezdu do posledního kola v dlouhém stoupání a
jistý náskok si dovezla za úžasné
divácké podpory až na cílovou

čáru.
Ve své kategorii WT2 handicapovaných cyklistek tak díky dostatečnému počtu bodů z pīedchozích
závodů světového poháru získala
prestižní kīišťálovou trofej pro
celkovou vítězku.
Díky patīí městu Lovosice za jeho
podporu, bez které by nebylo
možné se těchto světových podni-

ků účastnit.
Na druhé pozici za Ladou Ekrtovou (86 bodů) skončila Carol Cook
z Austrálie (60 bodů) a na sdílené
tīetí pozici s 52 body Cristina Liliana Otero (Argentina) společně s
Jill Walsh (USA).
Tomáš Racek

Miroslav Smrčka pojede na
paralympiádu do Brazílie

Poprvé ve více jak čtyīicetileté
historii Klubu zrakově postižených sportovců ASK Lovosice
pojede náš člen na paralympijské hry.

skotském Glasgowě zaplaval 2
limity A a 2 limity B pro účast na
paralympiádě; letos v květnu svou
výkonnost potvrdil na mistrovství
Evropy v portugalské Madeiīe

Nevidomý plavec Miroslav Smrčka z Ústí nad Labem byl v pondělí
11. července nominován Výkonným grémiem Českého paralympijského výboru do Ria de Janeira,
patrně jako jediný český zrakově
postižený sportovec. V mezinárodně stanovené kategorii S11
(nevidomí plavci) nejprve pīed
rokem na mistrovství světa ve

dobrými výsledky v šesti finálových
plavbách. Momentálně se intenzivně pīipravuje, aby uspěl v několika
plaveckých stylech na krátkých tratích.
Držme mu v záīí palce! Už teď se
tomuto dvaapadesátiletému(!) člověku splnil sen, který ho po ztrátě
zraku drží psychicky nad vodou.
Vladimír Krajíček

Berkař Z týmu neodešel jediný hráč, z Plzně pīichází Bičiště
Minulou sezonu ukončili lovosičtí Lovci na šestém místě.
Toto umístění bylo bráno jako
neúspěch. Z důvodu pracovní
vytíženosti u týmu skončil trenér
Vladimír Šuma, jenž pomyslné
žezlo pīedal do rukou rovněž
dlouholetého hráče Lovosic Milana Berky. Ten již pīipravuje A
tým na novou sezonu. Lovosický
dnešek mu proto položil několik
otázek.
V Lovosicích jsou fanoušci zvyklí vidět tým bojovat o medaile.
Bude mít tyto vysoké ambice i v
následující sezoně?
Samozīejmě, že chceme hrát
znovu o medaile. S tímto cílem
jdeme v Lovosicích do každé nové
sezóny. Hodně bude záležet na
tom, jak se nám vydaīí vstup do
soutěže. Ale v novodobé historii
jsme vždy byli mezi prvními týmy a
s tímto cílem jdeme do sezony i
letos.
Jaké změny v týmu proběhly?
Z týmu neodešel jediný hráč.
Naopak jsme do týmu zapracovali
naše vlastní odchovance pīecházející do „A“ týmu z dorostenecké
kategorie. Ti se zatím zaīadili do
širšího kádru družstva. Z Plzně
pīichází David Bičiště, osmnáctiletý
levoruký hráč na post spojky. Je to
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první levoruká spojka od skončení
kariéry Vládi Šumy a věīím, že nám
jeho angažmá pīinese více možností v útočné fázi.
Bude tým oproti minulé sezoně
silnější?
Na tuto otázku se těžko odpovídá. Každopádně pozitivum je určitě již zmíněný pīíchod levorukého
hráče na post spojky. K tomu nám
pīicházejí další dva leváci a celkem
tak budeme mít v „A“ týmu hned
čtyīi takové hráče. To je velký luxus, který jsme tu dlouho neměli a
určitě to bude výhoda i do tréninku, protože konečně můžeme nacvičovat kombinace a systémy z
obou stran.

Jak probíhá a bude dále probíhat pīíprava na novou sezonu?
Sešli jsme se 14. července a hned
následující den jsme odjeli na
kondiční soustīedění do Krkonoš.
Zde nás čekalo dvanáct tréninkových jednotek, mimo jiné napīíklad
desetikilometorý běh na rozhlednu
Žalý s pīevýšením téměī pět set
metrů nebo ostrý turistický výšlap
na Černou horu. Z té jsme se pak
vraceli na koloběžkách a to byla
vítaná změna.
Vyšlo nám počasí, všichni hráči
tuto fázi pīípravy odmakali na sto
procent, nikdo neměl zdravotní
problémy a nepīivezl si tak žádný
tréninkový deficit. V rámci tohoto
soustīedění byli hráči opět rozdě-

leni do čtyī skupin, které se o sebe
v průběhu pobytu musely postarat
v oblasti stravy.
Nyní pīecházíme na herní fázi a v
ní nás jako první čeká Memoriál
Františka Arnošta. Turnaj v Lovosicích pro nás bude prvním testem,
čekají nás silní soupeīi a všichni
hráči dostanou pīíležitost projevit
odvahu a chuť poprat se o místo v
kádru.
Do konce srpna pak sehrajeme
další pīípravná stīetnutí, aktuální
informace budou moci naši fanoušci najít vždy na webových
stránkách a pīedevším na facebookovém profilu klubu.
Jaký den a čas budou mít domácí zápasy? Kdy sezona startuje?
Zůstáváme u tradičního sobotního času v 17 hodin. Jedinou výjimkou, samozīejmě pokud nebereme
v potaz změny kvůli televiznímu
vysílání, bude hned úvodní kolo
proti Karviné. To se hraje v Lovosicích v sobotu 3. záīí, a protože v tu
dobu poīádáme v lovosických
sportovních halách velký mládežnický turnaj Házenkáīský festival,
sehrajeme tento zápas netradičně
od 1Ř hodin tak, aby měli všichni
mladí házenkáīi možnost se na
extraligové utkání také podívat.
(tuc, foto archiv)
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Pozvánky/Inzerce

Nová praktická lékaīka v Litoměīicích
Registruje nové pacienty, vyšetīení bez zbytečného čekání, pīíjemné prostīedí
Od 1. února mohou občané Litoměīic a okolí využít služeb nově otevīené ordinace praktické lékaīky pro dospělé, která sídlí v Mánesově ulici 1335/12, Litoměīice - Pīedměstí. Pīináší občanům lepší dostupnost zdravotních služeb bez
zbytečného čekání na vyšetīení díky propracovanému objednávkovému systému.
Nová praktická lékaīka MUDr. Martina Antalová využívá bohatou škálu pīístrojového vybavení ordinace (EKG, CRP, INR, oxymetr, měīení kotníkových
tlaků ABPM, spirometrie, test na glykovaný hemoglobin aj.) a zpīístupnit tak
občanům špičkovou zdravotní péči. Kromě běžných povinností se zaměīuje na
pacienty s rozšíīenými civilizačními chorobami, mezi které patīí cukrovka či
vysoký krevní tlak. Pozornost věnuje seniorům, kteīí potīebují srozumitelně
poradit a provést celým zdravotním systémem. Také se těžko orientují v množství preventivních programů a pīíspěvků od pojišťoven. I zde paní doktorka Antalová aktivně pomáhá.
Litoměīice a okolí patīí mezi oblasti s podprůměrným počtem praktiků v České republice. To způsobuje nemalé problémy, napī. lékaī nemůže pacientovi věnovat tolik času, kolik by bylo skutečně potīeba, lékaī již neregistruje nové pacienty nebo pacienti tráví mnoho času v čekárně. Právě nová ordinace pīispěje k īešení těchto problémů.

Více informací nalezneteř www.osobni-lekar.com

Telřř 720 Ř72 Ř42, ordinace-litomerice@osobni-lekar.com

Placená inzerce

Volejbalový oddíl ASK Lovosice
poīádá nábor dívek ve věku Ř-12 let, který
proběhne dne 7. záīí od 17 hodin na hīišti
vedle haly Chemik.

Pīihlášku si můžete vyzvednout ještě pīed
tímto termínem, a to v DDM ELKO, nebo
pīímo na hīišti o prázdninách každé pondělí
a čtvrtek od 18 hodin
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lovosicky.dnesek@email.cz

Pozvánky/Inzerce

Městská knihovna Lovosice

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

Hlavní pláž jezera v Píšťanech
Sobota 13. srpna od 20 hodin VINTAGE RETRO
Hard rocková kapela z Litoměīicka. Repertoár skupiny obsahuje zásadní
skladby rockové historie od 70 do Ř0. let 20. století. Zaznějí napīíklad
Judas Priest, Deep Purple, The Doors, Pink Floyd, Pražský výběr nebo
Jirka Schelinger.

8. ročník romského festivalu

SAVORE JEKHETANE
Sobota 27. srpna od 13 hodin ve venkovních prostorech
u restaurace Sauna v Lovosicích.
Na programu festivalu je slavnostní zahájení, pīehlídka
dětských tanečních souborů, vystoupení kapely, slavnostní
zakončení a další pīekvapení.

Budeme potěšeni, pokud mezi nás zavítáte.
Farní charita Lovosice, poīadatel akce

Pátek 1Ř. srpna od 20 hodin THE BIGBOŠ´S
Blues rock / rock´n´rollová kapela z Litoměīic hrající zásadní bigbítové
skladby 60. - 80. let 20. století. V repertoáru najdete Rolling Stones, Creedence, The Beatles, Santanu, Davida Bowieho, Blues Brothers atd.

Semináī o látkových plenkách

18. srpna od 14ř30 hodin v Rodinném centru Mozaika
Rezervace nař seminar@ekopleny.cz

Chorvatsko - Igrane

7850 korun, doprava a polopenze.
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