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Nový pohled na budoucnost
Kulturního stīediska Lovoš
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Aktuality

Na Osmičce vyroste
workoutové hīiště
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Sady pionýrů mají být
výkladní skīíní města
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Město plánuje poīídit podzemní kontejnery

Město bude žádat o dotaci na
vybudování podzemních kontejnerů na odpady. Radní na svém
zasedání schválili firmu, která
zpracuje projekt a žádost o poskytnutí podpory.
Město plánuje zbudovat celkem
osm podzemních kontejnerových
stání po celém městě. Kontejnery
by měly být umístěny v ulicích
Pīíčná, Dlouhá, Wolkerova, Osvoboditelů, Sady pionýrů, Tovární,
Mírová a Žižkova.
Vybudovány mají být vždy čtyīi
kontejnerové jímky na papír, plasty, sklo a komunální odpad. V
některých ulicích, kde je více komunálního odpadu, bude vždy
jeden podzemní kontejner navíc.
Velkou výhodou podzemních kontejnerů je větší objem, estetické
vlastnosti, úspora místa a ekonomická výhodnost. U kontejnerů se
nebude vršit odpad a v letních
měsících z nich nepůjde žádný
zápach. Jeden podzemní kontejner
bude mít objem 5,7 m3, čímž nahradí pět současných popelnic.
Objem současných kontejnerů na
komunální odpad je ve všech vyjmenovaných stáních dohromady
50,5 m3. Nahrazeny budou podzemními kontejnery o celkovém
objemu 74 m3. Celkově se tedy

objem kontejnerů na směsný odpad zvýší o 23,5 m3. Navýšení
kapacity u tīíděného odpadu bude
dokonce větší. U papíru se objem
navýší o 31 m3, u plastu o 33,5 m3
a u kontejnerů na sklo o 34,5 m3.

Soutěž o logo města
potrvá do konce záīí

Pod Lovošem se strhne bitva

Vymyslete a navrhněte logo
města, které bude jednoduché,
jasné a výstižné. Můžete vyhrát
zajímavé ceny.
Prázdninová soutěž je prodloužena do 30. záīí 2016. Nejlepší logo
bude součástí nových webových
stránek města. Vaše návrhy zasílejte
na e-mail web@meulovo.cz, na
adresu město Lovosice, Školní
407/2, 410 02 Lovosice, nebo doneste na podatelnu úīadu.
Návrhy mohou být zpracovány
různými technikami. Je možné pīinést napīíklad ručně zpracovaný
obrázek. Průvodní e-mail nebo
obálku označte nápisem soutěž
LOGO MĚSTA a uveďte své jméno,
telefonní číslo a e-mail. Soutěže se
mohou účastnit i děti. Vítěze vybere
porota v průběhu měsíce īíjna. (ik)
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ku. O dotaci by mělo být požádáno na konci tohoto roku, ihned po
vyhlášení pīíslušné výzvy z Operačního programu Životní prostīedí,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí

Stejné kontejnery mají napīíklad v Roudnici n. L.
„Projektové práce a inženýrskou
činnost spojenou s žádostí o dotaci zajistí společnost ISES, s.r.o. z
Prahy, která podala nejnižší nabíd-

Dne 2. īíjna se uskuteční velkolepý kulturně-historický program k 260. výročí bitvy u Lovosic, která svým významem
patīí mezi nejvýznamnější v
českých dějinách.
Poslední průzkumy navíc ukazují,
že by se mělo jednat také o vůbec
největší bitvu na území Čech, co se
do počtu jízdy týká. Vždyť jen na
straně Pruska čítala odhadem
11 000 jezdců.
Města Lovosice a Terezín v rámci
tohoto výročí pīipravila pestrý
program, který bude probíhat již
od pátku 30. záīí. V Terezíně totiž
začínají tradiční Josefínské slavnosti, jejichž hlavní program vyvrcholí několika bitvami v sobotu
1. īíjna. V neděli pak proběhne
rekonstrukce bitvy v Lovosicích.
Návštěvníci se mohou těšit na

Foto: archiv MěÚ

na MěÚ Lovosice.
„Pokud vše dobīe dopadne, výstavba by proběhla již v pīíštím
roce,“ dodal.
(ik)

historický průvod městem, rekonstrukci samotné bitvy, dobové
tržiště a ohňostroj.
Již na Václavské pouti, která proběhne tradičně 28. záīí, bude pīi
otevīení scény na Václavském
náměstí pokītěna nově vydaná
kniha o bitvě u Lovosic, kterou
slavnostně pokītí starostové z
Lovosic a Terezína. Na pouti bude
k vidění také dobové vojenské
ležení. Město Lovosice k této události navíc také vydá omezené
množství pamětních listin, které si
společně s dalšími suvenýry a
knihou bude možno zakoupit
právě u vojenského ležení. Nedělní program bude zahájen již lehce
pīed polednem pokládáním věnců
u kapličky Panny Marie Einsiedelnské.
>>> Pokračování na straně 2

Sport

Mistrovství Evropy
v atletice v Lovosicích
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
krásnými slunnými
dny nám končí čas
dovolených a prázdnin. Tyto dny byly
jedinečnou pīíležitostí pro pīátelská
setkání ať již u grilů,
pod pergolami nebo
pro sportovní vyžití všeho druhu.
Proto mám i radost, že občané využívali k rekreování veīejné
koupaliště.
Lovosice jsou kolébkou sportu,
proto jsme pīistoupili k natočení
dalšího propagačního šotu, tentokrát se zaměīením na cyklostezku
kolem Labe. Natáčení se uskutečnilo nejen tam, ale i na Václavském
náměstí, které se v současnosti
chystáme zatraktivnit pro občany i
návštěvníky města rekonstrukcí
vodního prvku. Současný stav je
tristní, nebezpečný a neestetický.
S návrhem nám je nápomocen pan
architekt Michael White a jeho
manželka Monika, s nimiž naleznete v tomto čísle samostatný rozhovor. Těší mne, že se nám daīí
pīivádět do Lovosic špičky oborů,
jako jsou manželé Whiteovi či
inženýr Pilaī, kteīí svým nezaujatým, ale profesionálním pohledem
pomáhají vytvoīit „nové“ Lovosice.
Dále probíhá rekonstrukce hīiště
mezi gymnáziem a ZŠ A. Baráka a
do finále spěje oprava fasády na
I. ZŠ. A tím se dostávám ke každoročnímu 1. záīí. Pro učitele začal
nový kolotoč událostí, pro větší
děti jen jeden z dalších školních
roků. Ti, kteīí jdou však do školy
prvně, to nemají lehké. Budou se
muset sžít s novým kolektivem,
prostīedím, režimem. Pīeji proto
našim prvňáčkům co nejlepší vstup
do školy, který si tīeba ještě rádi
po letech pīipomenou a který je
bude motivovat pro další vzdělávání. Učitelům pak mnoho profesních
úspěchů a radosti z práce.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Téma

Pod Lovošem se strhne bitva
>>> Dokončení ze strany 1

ském náměstí, kde budou k vidění
dobová īemesla a tržiště. Těšit se
můžete také na dětské divadelní
pīedstavení, vystoupení několika
hudebních kapel a celé oslavy
budou zakončeny slavnostním

bitvy se uskuteční na velké louce
pod vrchem Lovoš. Tamní svah a
rozsáhlá pole poslouží jako ideální
tribuna pro diváky, kteīí tak budou mít celou bitvu jako na dlani.
Ta bude samozīejmě komentována, patīičně ozvučena a pīipraven
bude asi hodinový scénáī. Odhadem na bitvu dorazí až několik
stovek vojáků, jízda a dělostīelectvo.
Po ukončení bitvy však program
v Lovosicích nekončí. Od 15 hodin
bude otevīena scéna na Václav-

ohňostrojem kolem 21.30 hodin.
Veīejnost musí počítat s īadou
dopravních omezení. Vzhledem
k průvodu bude na několik hodin

V 12.30 hodin pak bude zahájen
průvod od kruhového objezdu u
Besedy (na rohu ul. Krátká a DlouháĚ, který povede až na místo
samotného bojiště. Rekonstrukce

www.kslovos.lovosice.com
uzavīena ulice Lovošská, ve městě
budou vyznačena místa pro parkování a posílena bude hromadná
doprava. Další informace o bitvě
naleznete na webových stránkách
KS Lovoš.
Vojtěch Krejčí, ředitel KS

Program 260. výročí bitvy u Lovosic
11ř30 – Pokládání věnců u Kapličky Panny Marie Einsiedelnské
12ř30 – Průvod městem (start na rohu ul. Krátká a Dlouhá)
13ř30 – Rekonstrukce bitvy pod Lovošem (velká louka, ul. Lovošská)

Program na Václavském náměstí (dobové tržiště a īemesla)
15ř00 – Dětské divadelní pīedstavení
16ř00 – Plechovanka
17ř30 – Rosťa „Elvis“ Pechoušek band
1Řř00 – Vintage Retro
21ř30 – Ohňostroj a zakončení akce

Z historieř Bitva u Lovosic – první bitva sedmileté války

Bitva u Lovosic byla prvním významným
stīetnutím, které se odehrálo během konfliktu známého pod označením sedmiletá válka
(1756 až 1763).
Po prohraných válkách o dědictví rakouské ve
40. letech 18. století se císaīovna Marie Terezie
nehodlala smíīit se ztrátou rozsáhlých území
Slezska a Kladska. Když se Fridrich II. v roce
1756 dozvěděl, že Marie Terezie proti němu
získala spojence v Sasku, Švédsku a Polsku,
začal sám útočitř v létě obsadil Sasko a začátkem záīí pīešel se svojí armádou severní hranice Čech u Ústí n. Labem.
Proti němu byla vyslána rakouská armáda pod
velením maršála Browne, která se s pruskou
armádou stīetla 1. īíjna 1756 u Lovosic. Maršál
Browne proti pruské pīesile pīedvedl své vojenské umění. Aby unikl drtivé porážce, úspěšným
taktickým manévrováním armádu vyvedl z bitvy
a ustoupil směrem do stīedních Čech. Pruský
král ustupující císaīskou armádu nepronásledoval. Druhého dne Prusové bez boje obsazují
Lovosice.
Král si generální štáb, který měl ve Vchynicích,
pīeložil do lovosického zámku, kde se zdržel asi
14 dnů. Koncem měsíce, vědom si blížící se
zimy včetně možných problémů s ubytováním
a zásobováním armády na cizím území, se
s armádou stáhl zpět do Slezska a Saska. Vítězství si ale pīivlastňovaly obě strany. Rakouské
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vojsko je oslavovalo slavným "Tedeum" v Budyni a prušácké slavným "Tedeum" v Lovosicích.
Nekrvavá rekonstrukce bitvy se uskutečnila
v Lovosicích poprvé v roce 2006, pīipravovala
se už od roku 2005 a celkové náklady na bitvu i
doprovodné akce činily cca půl milionu korun finanční prostīedky pocházely ze strukturálního
fondu Evropské unie. Návštěvníci se dobīe
bavili a měli veškeré akce zdarma.
Další bitva se chystá 2. īíjna 2016 k 260. výročí
bitvy na louce pod Lovošem. Určitě si své pīíznivce najde také.
Prusko-rakouský konflikt probíhající v rámci
sedmileté války se nevyvíjel pro Habsburskou
īíši pīíliš dobīe. V bitvě u Lovosic 1. īíjna 1756
a pak u Štěrbohol 6. května 1757 byli Rakušané
poraženi (generál Brown byl smrtelně raněn
dělovou koulíĚ a Prusové oblehli Prahu. Na
pomoc Praze ale vytáhlo z Moravy vojsko v čele
s hrabětem Leopoldem Daunem a s Prusy se
stīetli u Kolína.
Zdánlivě ztracená bitva se změnila v rakouské
vítězství. Na bojišti ukoīistili 22 pruských praporů a 45 děl. Prusové ztratili 3Ř2 důstojníků
a 13 376 prostých vojáků. Rakušané pīišli o 360
důstojníků a 7 754 mužů. Vítězství patīilo jednou Prusům, jindy Rakousku. Ani pīedchozí
porážky, ani toto vítězství nepīinesly rozhodnutí
prusko-rakouského konfliktu. Válka skončila až
v r. 1763 smírem, nevýhodným pro rakouskou

stranu. Habsburské mocnáīství jím definitivně
pīišlo o Slezsko a Kladsko. To ale mohlo být
padlým vojákům obou stran lhostejné.
V bitvě u Lovosic byl na rakouské straně těžce
zraněn generál Radicatti, na následky zranění
zemīel a byl pochován v litoměīické katedrále.
Vdova po něm nechala na místě bojiště postavit
kapličku Panny Marie Einsiedelnské. Na zadní
straně kapličky je nyní deska s českým nápisemř
Na paměť padlých vojáků v bitvě u Lovosic
1756.
Za kapličkou je hrobka, do které byly ukládány
ostatky padlých vojáků obou armád, jak byly
v okolí během let nacházeny. Pīed kapličkou
stojí lípa, zasazená snad brzy po postavení kaple. Ještě v roce 2005 byly pīi budování bazénu u
Lovosic nalezeny ostatky vojáka, který v bitvě
u Lovosic padl. Nepodaīilo se ale určit, na které
straně padlý voják bojoval.
O této první bitvě sedmileté války byla kromě
publikace Alfonse Dopsche „Treffen bei Lobositz“ napsána i další díla. Dopsch ve své práci
vycházel z memoárů mnoha důstojníků
a dobových článků v novinách a časopisech.
Bitvu u Lovosic ale popsal také její pīímý účastník Ulrich Braecker, tkadlec ze švýcarského
údolí Tockenburg. Braecker se dostal do rakouského zajetí a svá dobrodružství vypsal
v životopisné knize „Der arme Mann in Tockenburg“.
(hz)
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Odbory

Seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva, 6. díl
Odbor správních činností - Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se
budou konat v letošním roce ve
dnech 7. a 8. īíjna. V pīípadě
Lovosic se budou volit noví členové do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Odbor správních činností a obecní živnostenský úīad Lovosice
zajišťuje jako vždy i tentokráte
průběh těchto voleb ve městě a
dále spolupracuje na jejich zajištění
i ve spádových obcích.
Registraci kandidátních listin
provádí Krajský úīad Ústeckého
kraje, kde se také provádí jejich
pīezkoumání.

Úkoly odboru ve volbáchř

Městský úīad Lovosice zajistí
pīedání obálek a pokynů týkajících
se voleb spádovým obcím. Starosta města stanoví 60 dnů pīede
dnem voleb minimální počet členů
okrskových volebních komisí, dále
poskytne 45 dnů pīede dnem
voleb informace o počtu a sídlech
volebních okrsků volebním stranám zveīejněním na úīední desce
obecního úīadu. Starosta také
jmenuje 41 dnů pīede dnem voleb
zapisovatele okrskových volebních
komisí a svolá jejich první zasedání.

Odbory informují
Plánované investiční akce
Oprava kapličky Panny Marie Einsiedelnské na Holoubkově
V nejbližších dnech proběhne oprava kapličky Panny Marie Einsiedelnské
na Holoubkově. Oprava bude hotová ještě pīed konáním oslav u pīíležitosti výročí bitvy u Lovosic z roku 1756.
Lesopark Osmička
Osmičku čeká na podzim tohoto roku mnoho změn. První z īady bude
posílení elektrorozvodů pro lepší ozvučení prostoru pīi konání kulturních
akcí. 30. záīí budou zahájeny výkopové práce pro pokládku kabelu. Dále
bude od īíjna probíhat výstavba nového veīejného osvětlení. Jedná se o
první etapu, ve které se postaví prvních 15 z celkových 57 světelných
bodů. Další etapa výstavby bude provedena až po plánované revitalizaci
Osmičky.
Opravy výtluků
Oprava výtluků bude pokračovat druhou etapou v ulicích Nádražní, Žižkova, Myslivecká, Osvoboditelů, Krátká, Hluboká, Teplická, Leoše Janáčka,
Víta Nejedlého, Smetanova, Purkyňova. Práce budou zahájeny v první
polovině záīí.
Upozornění pro īidiče
V těchto dnech probíhají stavební práce na odstraňování výmolů na silnici
I/30 ve směru od Ústí nad Labem do Lovosic.
RWE vysokotlaký plynovod
RWE provádí stavbu pod názvem „REKO VTL plynovod – Lovosice“. Jedná
se o stavbu vysokotlakého plynovodu, která se dotkne ulic Siīejovická,
Svatopluka Čecha a 8. května. Stavbu realizuje firma UGA s.r.o. Kamenický
Šenov s termínem dokončení 30. Ř. 2016.
Holoubkov, Lovosice – rekonstrukce chodníků, vozovek
a veīejného osvětlení
I pīesto, že bylo výběrové īízení zrušeno, bude se tato místní část opravovat ještě letos. V projektové dokumentaci byly objeveny závažné nedostatky a nesoulady, které vznikly pravděpodobně pīi pīepracování původní projektové dokumentace z roku 2013. V současné době byl projekt
vrácen projektantovi k dopracování. Veīejná zakázka bude znovu vyhlášena v průběhu záīí. Oprava se bude týkat ulic Smetanova, Teplická, Fibichova, Sukova, Škroupova a Dvoīákova.
Odbor majetku a investic

Splatnost poplatku za odpady
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.
Odbor ekonomický
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To se koná 21 dnů pīed volbami.
Členové okrskových volebních
komisí složí slib do rukou starosty.
15 dnů pīede dnem voleb je vyvěšeno oznámení o době a místu
konání voleb.
Městský úīad musí také zajistit
pīedání hlasovacích lístků spádovým obcím. Čtyīi dny pīed volbami
je zaslán pīehled o telefonním
spojení do každé volební místnosti
ve volebním obvodu krajskému
úīadu.
O den později jsou rozeslány
hlasovací lístky voličům prostīednictvím České pošty. Městský úīad

uzavīe 2 dny pīed volbami seznam
voličů. Pīed zahájením voleb musí
být také zajištěno dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním
komisím.
Zpracování výsledků voleb zajišťuje městský úīad ve spolupráci
s Českým statistickým úīadem.
Městský úīad také zajistí zveīejnění
zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úīední desce
městského úīadu a dále zajistí
zveīejnění zápisu o výsledku voleb
ve spádových obcích.
Pavel Fux,
vedoucí odboru správních činností
a obecního živnostenského úřadu

Vítání občánků – upozornění
Město Lovosice jako poīadatel slavnostního aktu „Vítání občánků“ opětovně upozorňuje rodiče novorozenců na změny od 1. ledna 2016. Od
tohoto data je potīeba, aby rodiče, kteīí se chtějí vítání zúčastnit, podali
sami pīihlášku k matričnímu úīadu. Pīihláška je k dispozici na webových
stránkách města www.meulovo.cz nebo pīímo na matrice. Následně je
možné vyplněnou pīihlášku odevzdat na podatelně MěÚ Lovosice, matrice, zaslat poštou nebo e-mailem na adresuř hana.berankova@meulovo.cz.
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Odbor životního prostīedíř
Památné stromyř
V rámci výběrového īízení na ošetīení památných stromů v Lovosicích byl
jako nejvhodnější uchazeč vybrán arborista Tomáš Gut, který je komisaīem Evropského arboristického koncilu (EACĚ pro certifikaci stromolezců
European Tree Worker. Více informací o jeho dosavadní práci lze nalézt
na www.stromygut.cz.
Lesopark Osmičkař
Město Lovosice podá žádost o dotaci na Obnovu lesoparku Osmička na
Agenturu ochrany pīírody a krajiny České republiky, která by v pīípadě
uspění mohla být započata již tento podzim.
Stromoīadí Žižkova a 8. května
Firma PRO-CONSULT s.r.o. vyhrála poptávkové īízení na zpracování projektové dokumentace na oboustranné stromoīadí v ulici Žižkova (od kīížení s ulicí Husova až k ulici 8. květnaĚ a v ulici 8. května. Množství nově
vyprojektovaných stromů, rozestupy a druhy ukáže až vlastní projekt,
který bude v průběhu tvorby s městem konzultován.
Sekání trávy
Probíhá 5. kolo sečí, což znamená, že městské pozemky budou dle harmonogramu letos již po páté posekány. Celkově je sekáno téměī 40 hektarů městských pozemků. Kromě sekání dle harmonogramu provádějí
Technické služby města Lovosice pīíležitostná sekání pro různé kulturní
akce na Osmičce. Externí firmou byla dokončena pīíprava bojiště pro
bitvu pod Lovošem – došlo k domýcení zbytků keīů a zmulčování výmladků. Další seč bude provedena pīed bitvou samotnou.
Péče o keīové porosty
Probíhá průběžné stīíhání keīů po celém městě a zároveň je prováděna
aktualizace pasportu keīových porostů. Stīíhání keīů zajišťují 2 pracovníci
Technických služeb města Lovosice. Větší zásahy do keīových porostů
jsou plánovány až po skončení vegetačního období, kdy by mělo dojít
k výraznějšímu zakrácení mnohých živých plotů ve městě. Ve srážkově
slabších částech měsíce srpna bylo pīistoupeno k zalévání nových keīových dosadeb na průtahu městem.

Bude komín kulturní památkou?
V minulém vydání Lovosického dneška jsme pīinesli článek o továrním
komínu v areálu bývalé olejny. Město Lovosice ve spolupráci s ČVUT podalo návrh na prohlášení tohoto komínu za kulturní památku. Návrh byl
odeslán na Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče. V tuto chvíli
bude probíhat īízení, ve kterém bude ministerstvo posuzovat, zda je objekt pro zapsání do seznamu kulturních památek vhodný. Vývoj budeme i
nadále sledovat a v některém z dalších vydání LD vás budeme informovat.
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Rozhovor

Nový pohled na budoucnost Kulturního stīediska Lovoš
V budoucnu by mohla v Kulturním stīedisku Lovoš vzniknout
kinokavárna, minipivovar, biograf nebo půdní byty pro hosty
města. Nové využití a pohled na
kulturu v průmyslovém městě
pīinese lifestylové studio Le
Patio z Prahy. Designérka Monika White a architekt Michael
White (na snímku) vytváīejí
ideovou studii využití prostoru,
který, jak tvrdí, má velký potenciál.
Monika White je vystudovaná
právnička a bývalá diplomatka,
nyní designérka a majitelka firmy
Le Patio. Na īadě projektů spolupracuje se svým manželem, architektem Michaelem White, který do
týmu pīináší mnohaleté zkušenosti
z architektury a designu. V tomto
roce společně dokončili rekonstrukci městského domu v Praze a
restauraci Beef Bar v centru Prahy.
V okolí Lovosic spolupracovali na
rekonstrukci dolního nádraží v
Litoměīicích. České stīedohoīí si
oba velmi oblíbili. Michaelovi pīipomíná krajinu rodného Nového
Zélandu. Rehabilitaci budovy Kulturního stīediska Lovoš vnímají
jako významnou součást celkové
koncepce rozvoje města a změny
jeho image na místo, kde se dobīe
žije, s aktivní občanskou společností a které je atraktivní pro turistiku.
„V budoucnu chceme Kulturnímu
stīedisku Lovoš věnovat více pozornosti, která mu dosud chyběla.
Rádi bychom získali finanční prostīedky na jeho celkovou rekonstrukci a vznik dalších projektů,“
dodal k pīipravovanému záměru
rekonstrukce Milan Dian, starosta
města.
Manželé Whiteovi poskytli Lovosickému dnešku rozhovor o projektu Kulturního stīediska Lovoš.
Projektu se věnují společně, paní
Monika White se zaměīila na praktickou část rekonstrukce a pan
White hledí na projekt z širšího
pohledu rozvoje celého města.
Současná budova kulturního
stīediska není v pravém slova

smyslu „stīediskem“. Na jednom
ze setkání s vedením města zaznělo, že kulturní stīedisko je
pouze název a centrem se musí
teprve stát. Jaké změny navrhujete v budově Lovoše provést?

iniciativy občanů a místních firem.
Smyslem pīestavby je, aby jednotlivé části měly flexibilní využití a
mohly napī. sloužit jako koncertní
sál nebo konferenční místnost.
Počítáme s místností pro Start up

využití zachovalých sklepů pod
kavárnou, které by se jako napī.
minipivovar mohly stát skutečnou
atrakcí. Doporučujeme také opravu
a tepelnou izolaci stīechy Lovoše,
aby budova byla energeticky
úspornější a tepelně stabilizovaná.
Půdu by bylo možné začlenit do
celého konceptu nového Lovoše
jako jednoduché ubytovací prostory pro hosty města.
Naším konceptem je tedy funkční
a atraktivní Centrum Lovoš, které
je maximálně otevīené pro občany
Lovosic.

Budova Lovoše je poměrně
veliká. Na celkovou rozsáhlou
rekonstrukci město v současné
době nemá finance. Na rekonstrukci restaurace je vyčleněno
v tomto rozpočtu 3,5 milionu
korun. Jaké první změny navrhujete a v jakém rozsahu?
Absolutní prioritou je pīízemí. Do
konce roku nezbývá mnoho času,
je tīeba začít s pīípravou stavební
dokumentace a s naceněním jednotlivých fází projektu. Ale současně s tím bychom rádi začali s pracemi, které nejsou složité a nevyžadují větší pīípravu, jako je odstranění pīíček, povrchových krytin,
atd. Jde tedy o práce, které nejsou
finančně ani odborně náročné a
umožní poměrně snadno výrazně
zlepšit napīíklad prostor vestibulu
a chodeb hlavního sálu.

V tuto chvíli je z budovy využívána minimální část pro veīejnost.
Celé pīízemí je uzavīeno a několik
menších místností v patīe je pīístupných jen zadními schody z
pasáže. Prostor společenského sálu
je sice architektonicky impozantní,
ale potīebuje rekonstrukci.
Naším cílem je postupně zpīístupnit maximální část Lovoše
veīejnosti tak, aby mohl sloužit
jako společenské a kulturní centrum pro aktivity organizované
městem, ale také a zejména pro

pro studenty a začínající podnikatele. Součástí pīízemí bude i informační centrum, dětská dílna a
galerie. Kavárna má potenciál se
stát neformálním společenským
centrem Lovosic – bude zde možné promítání filmů, vybaví se pódiem pro menší koncerty, autorská
čtení a také zde bude kout s knihovnou.
V patīe plánujeme renovaci hlavního sálu s pīilehlým občerstvením
a povrchové úpravy vestibulu a
chodeb. Studie nabízí i īešení pro

Kulturní stīedisko Lovoš jste
zasadil do kontextu krajiny, která Vám pīipomíná rodný Nový
Zéland. Jak může město využít
svou polohu a lokalitu Porta
Bohemica?
Lovosice se nacházejí v neobyčejně krásné krajině vyhaslých sopek,
v jednom z největších zalesněných
krajů podél īeky, u výběžku jezera
Píšťany a zároveň u vstupu do
údolí Porta Bohemica vedoucího
až k Ústí nad Labem. Pokud se na
Lovosice díváme z dálnice nebo
z kopců, jedná se o neobvyklou a
zelenou oblast, která by se měla
daleko lépe rozvíjet a více expandovat. >>> Pokračování na straně 5

Lovosický dnešek informujeř Jak probíhá likvidace autovraků

Na základě množících se dotazů
na webové aplikaci Lepší místo
pīináší Lovosický dnešek článek
o nakládání s autovraky ve městě a o jejich likvidaci.

Autovraky na území města se
zabývají tīi odbory městského
úīadu. Odbor dopravy, odbor majetku a investic a odbor životního
prostīedí. Pokud se vrak nachází
mimo pozemní komunikaci, tedy
napīíklad na trávníku, zabývá se
jeho likvidací odbor životního
prostīedí. Pokud je na komunikaci,
musí se situací zabývat odbor majetku a investic a odbor dopravy.
Návrh na odstranění autovraku z
pozemní komunikace podává majetkový správce, tedy odbor majet-
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ku a investic. Tomu nicméně pīedchází zjištění, zda se vůbec o autovrak jedná. Samotné posouzení
není vždy jednoduché a majetkový
správce musí tuto skutečnost
správnímu orgánu doložit. To, že
auto nemá registrační značku,
automaticky neznamená, že je to
vrak. Je-li prokázáno, že se o autovrak skutečně jedná, odbor dopravy vydá rozhodnutí o uložení povinnosti vlastníkovi, aby autovrak
odstranil.
Dle zákona č. 13/1ŘŘ7 Sb. o pozemních komunikacích je lhůta pro
odstranění dva měsíce od nabytí
právní moci daného rozhodnutí. V
pīípadě, že se nepodaīí zjistit vlastníka autovraku, umístí se výzva na
úīední desku. Pokud není autovrak

ve dvouměsíční lhůtě z komunikace odstraněn, odstraní ho na své
náklady správce komunikace. Je-li
později vlastník autovraku zjištěn,
jsou vymáhány náklady na odstranění autovraku po něm.
V pīípadě autovraků, které jsou
umístěny mimo pozemní komunikace, īeší jejich odstranění odbor
životního prostīedí. Zde je situace
o něco jednodušší. V pīípadě zjištěného opuštěného vozidla majícího znaky autovraku je vozidlo
pīemístěno na vybrané parkoviště,
aby nebyl narušován vzhled veīejného prostoru a bylo možno pro-

vádět běžnou údržbu městských
ploch. Vlastník je následně písemně informován a informace o umístění vozidla je zveīejněna na úīední desce.
Pokud vlastník nepīevezme vozidlo po uplynutí lhůty 2 měsíců od
informování, má se za to, že vozidlo je autovrak a ten je pīedán k
ekologické likvidaci. Náklady spojené s odstraněním autovraku je
povinen uhradit obci poslední
vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.
(ik, Vladimír Krupička, Lenka Vosická)

Pīístí číslo Lovosického dneška vyjde
ve čtvrtek 6. īíjna
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Rozhovor
Pīírodním bohatstvím Lovosic je
īeka, na kterou se město může více
orientovat. Proto je jedním z našich doporučení do budoucna
otevīení se města více k oblasti īeky, kde by se dalo vymyslet
více společenských atrakcí a aktivit
jak pro občany, tak pro návštěvníky města. Īeky ve městech vždy
vytváīejí pīíjemnou, až magickou
atmosféru. Oblast jezera v Píšťanech nám jednoznačně pīijde
velmi atraktivní. Stačilo by vytvoīit
stezku propojující tuto část s dalšími oblastmi, nebo cyklostezku,
zajistit pīevážení lodí, zprovoznit
pīíjemnou kavárnu s terasami na
pīístavním mole a máte další prostor vhodný ke společenským a
občanským aktivitám, který by byl
pīirozeně koordinovaný také managementem Lovoše.
Průmysl a kultura, jdou tyto
dvě na první pohled rozdílné
věci propojit?
Lovosice jsou samozīejmě s průmyslem spjaté a zīejmě v dlouhodobém horizontu také budou, což
je to, co občanům dává stabilní
životní úroveň, a proč v Lovosicích
žijí. Na druhou stranu není dobré,
když lidé ve městě žijí jen kvůli
práci a nemají dostatek kulturního
vyžití, pak se vytrácí sociálněspolečenská funkce města.
Aby se pīitáhlo více občanů a
návštěvníků do Lovosic a Lovoše,
je tīeba je nasměrovat pomocí
nových architektonických os a urbanistických bodů do velmi jedinečné a atraktivní krajiny, ve které
se nachází īeka a nábīeží s novými
cestami, cyklostezkami, pīevozními
loděmi, kavárnami a místy k posezení.

Vnímání Lovosic jako pouze průmyslového města můžeme zmírnit
jednoznačným vydefinováním vjezdů do města. Propojení s průmyslem jde naopak velmi chytīe využít
- napīíklad vybudováním interaktivního muzea průmyslu s finanč-

Londýně. Náměstí si svojí velikostí
pīirozeně īíká o vodní prvek, který
by danou část velmi pozvednul.
Jde o vodní zrcadlo vysoké pár
centimetrů, které v jakémkoliv
ročním období vytváīí fantastické
efekty a láká děti i jejich rodiče

Komentáī starosty městař
Z mého pohledu je báječné, že se někdo dívá na projekt rekonstrukce kulturního stīediska z širšího pohledu. Je důležité vzít v potaz celkovou urbanistickou situaci, posoudit možnosti města z pohledu rozvoje a potīeb obyvatel, ale také
z historického kontextu. Zaměīit se na již existující prvky a
vhodně je propojit s nově vznikajícími. Rádi bychom vytvoīili skutečné funkční centrum, které bude mít svůj stīed na
Václavském náměstí a bude propojeno se všemi částmi kulturně společenského života ve městě. Počínaje právě rodícím
se novým kulturním stīediskem. Budeme se snažit pozvednout společensko-kulturní život a nalákat do veīejných
prostor více občanů a návštěvníků města.
Milan Dian
ní participací existujících závodů.
Projekt Kulturního stīediska
Lovoš není v současné době
jediný, kterým se studio zabývá.
Vedení města plánuje provést
rekonstrukci vodního prvku na
Václavském náměstí. Důvodem
ke změně je pīedevším bezpečnost, ale také estetika. Prvek
vody je v současné době na náměstí spíše upozaděn. Pīibližte
čtenáīům vaši pīedstavu o plánované rekonstrukci. Pīípadně
prozraďte, kde jste se inspirovali?
Vždy vycházíme z toho nejlepšího, co můžete v Evropě najít, takže
jsme se konkrétně inspirovali velmi
zdaīilými fontánami v Bordeaux a

společně s dalšími návštěvníky
města. Zde jsme byli konkrétně
inspirováni fontánou v Londýně.
Je tīeba īíct, že námi zamýšlený

vodní prvek není drahý. Obecně
dobrý design není dražší než špatný design. Zachováme maximum
ze současného mechanismu vodního prvku, jen ho upravíme tak, aby
byl funkční, viditelný a bezpečný.
Když už jsme zmínili Bordeaux – to

je pro nás pīíkladem města, kde se
zvedla životní úroveň právě otočením se k īece, která se znovu stala
pīirozenou součástí centra města.
Znovu opakujeme – Lovosice mají
unikátní geografickou polohu a tak
za využití minimálních prostīedků
se může zvednout jejich životní
úroveň.
Město Lovosice je silně průmyslové a jako takové musí ještě
více pečovat o životní prostīedí
a pīedevším zeleň ve městě. Jak
navrhujete zlepšit tuto stránku?
Co podle Vás městu chybí a
v čem je jeho potenciál?
Jako návštěvníci města jsme si
uvědomili, že není zīetelné, kde
vlastně město samotné začíná.
Proto vnímáme jako důležité jednoznačně definovat vstupy do
města pomocí menších terénních
úprav a vysazením zeleně. Tyto
změny opět nejsou nákladné, ale
efektivní i efektní. Také si myslíme,
že si celé historické centrum Lovosic zaslouží jednotný ráz. Propojení lze zajistit napīíklad pomocí
zeleně – určitě by městu prospělo
vysázení aleje ve Školní ulici a
v okolí Lovoše.
Rádi bychom zdůraznili, že k
našim projektům a práci obecně
pīistupujeme velmi realisticky a nic
nechceme pīehánět. Vždy respektujeme rozpočet klienta. Napīíklad
v Lovoši k velkým změnám dojde
už jen díky čištění. Z našeho úhlu
pohledu budova Lovoše je architektonicky zajímavá a hlavní prostory jsou velkoryse pojaté. Jde o
to budovu vyčistit, odstranit nevhodné pīístavby, propojit jednotlivé části a harmonizovat interiér i
exteriér Lovoše.
(ik)

Téma pīíměstských táborů – Lovosice a Litoměīice jak je neznáte

Pīíměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Děti stráví den
plný pohybu, zábavy a dobrodružství s novými kamarády a večer mohou být opět doma
s rodiči.
V Lovosicích jsou letní pīíměstské tábory velmi
oblíbené, což je asi způsobeno i nápaditostí
pracovnic DDM ELKO Lovosice. Všechny termíny pīíměstského tábora (určeného pouze pro
školákyĚ byly i letos v dubnu zaplněny do 14
dnů. Na 5 týdnů byl pro pīihlášené děti pīipraven pestrý program a spousta nových zážitků.
Co všechno výletníci zažili? První turnus začal
11. července. „Letošní pīíměstské tábory mají
téma „Lovosice a Litoměīice jak je možná neznáte". Snažíme se každý týden ukázat dětem
místo, kam se běžně nedostanou,“ pīibližuje
fungování tábora īeditelka ELKA Venuše Krčmá-
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īová.
Program obsahoval širokou škálu činností – od
her v DDM pīes vycházky se zaměīením na
geocaching po celodenní výlety. Nezapomínalo
se na koupání, sportovní hry ani soutěže. Denní
provoz byl podīízen i počasí.
V prvním týdnu navštívili výletníci výrobnu
ručního papíru v Litoměīicích, jindy se zase
podívali, jak se ve stejném městě čistí voda.
Děti prolezly podzemní chodby a muzeum
v Terezíně a naopak se podívaly z věže katedrály sv. Štěpána na Litoměīice. Pīitom stály vedle
zvonů pīi poledním zvonění. Jiný den prošly
tunelem po dně Labe u lovosického jezu a podívaly se, jak funguje plavební komora. V plánu
bylo i železniční depo nebo pivovar.
„Pīi procházce po naučné stezce v biocentru v
Lukavci jsme se seznámili s různými druhy stro-

mů a dověděli se o nich spoustu zajímavostí.
Vyčistili jsme studánku a zpět se vrátili pīes
Nové Klapý, kde jsme si hráli na hīišti. Na cestu
zpět se na nás usmívalo sluníčko,“ informuje
pracovnice ELKA Věra Hamerníková.
Jeden celodenní výlet skončil v Úštěku, kde se
všichni „ponoīili" do Vodního světa a prohlédli
si „ptačí domky". Během dalšího studeného a
deštivého dne se děti chvíli zahīály v galerii
Marionety v Litoměīicích, kde si zahrály s loutkami pohádky a užily spoustu legrace. Také si
prošly park Václava Havla a vyzkoušely solární
lavičku. Zkrátka program byl pestrý, vtipný a
poučný.
Se začátkem nového školního roku si můžete
v DDM vyzvednout pīihlášky do mnoha sportovních i dalších kroužků. Nezapomeňte.
(hz, foto archiv DDM)
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Fotostrana

• • • Žafest napsal svou jedenáctou kapitolu • • •

Tradiční lovosický multikulturní festival Žafest proběhl tentokrát o víkendu 12.-13. srpna. Během dvou dnů ho navštívilo zhruba 500 lidí. Páteční program byl tentokrát ve znamení punk rockové hudby. Po úvodním reggae vystoupení ústeckých „Uragánů“ se na pódiu vystīídaly kapely Švindl, Kohout
plaší smrt, Apple Juice a na závěr dnes již legendární party Plexis a Znouzectnost. Sobotní program byl zahájen již pīed polednem divadelním vystoupením souboru Sex kulomets. Následovala vystoupení kapel Holy Fanda & The Reverends, Pankix, Lety mimo, El Gaučo a Fridrich a Fridrich. Poté pīítomné potěšil koncert hip hopových klasiků PSH, závěr Žafestu pak patīil skupinám Jananas, Nevereš a seskupení Electro Swing Allstars. Kromě poslechu hudby si mohli návštěvníci akce zahrát stolní fotbálek, absolvovat různé workshopy nebo si zajít do výtvarného stanu.
(tuc, 6x foto mPb)

Nahoře malování na obličej, uprostřed focení Suicide Angels, dole Jananas

Nahoře Znouzectnost, dole Fridrich a Fridrich
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Zajímavost

Pokrok nemůžete zastavit, ale můžete mu pomoci...
Chcete spolupracovat se špičkami světové vědy?

Vážený čtenáī si asi pomyslí
něco o mém zmatení smyslů.
Není tomu ale tak. Potkala jsem
se s bývalým šéfredaktorem
našeho měsíčníku Jaroslavem
Čampulkou, trochu jsme vzpomínali a tak jsem i zjistila, že ani
ve svých 7Ř letech nezahálí. Do
našeho zpravodaje už sice moc
nepīispívá (myslím, že za 7 let
napsal jen jeden pīíspěvek, a to
o hīebících nastražených ve stravě pro psy), ale nelení.
„Jinak to beru, jak to jde píšu básně a povídky, počítám pro
univerzitu v Berkeley nějaké výpočty k výzkumným úkolům, když je
hezky od dubna do īíjna jezdíme
na zahradu,“ sdělil mi v rozhovoru.
To mě zaujalo. Prosím tě, co můžeš
z Lovosic dělat pro jakoukoli univerzitu? Počítám - a to ve velkém...
„Tak mne teď napadlo, chtěl bych i
v Lovosicích udělat nábor na ty
výpočty,“ pokračoval.
Je v republice nejstarší počtáī,
celkově 17., v českém národním
týmu je 15. z 13 000 počtáīů, na
světě 500. z 3 750 000 registrovaných. „Podívej - nechtěl bys mi o
tom īíct něco víc? Nebo napsat?" A
zde je výsledek… „Víš, že můžeš
napīíklad pomáhat ve výzkumu
léků proti nemocem typu AIDS,
Ebola a podobně? Já teď napīíklad
mimo jiné počítám Ziku... Není
tīeba bůhvíco, stačí nainstalovat
prográmek a v době, kdy není
počítač plně zatížen, začne sám
využívat chvíle volna."
Rozhodně nepīestávejte číst dál,
jelikož tento článek je určen právě
vám a právě takoví, jako jste vy,
velkou mírou pomáhají moderní
vědě. Zdá se to neuvěīitelné, ale
stačí k tomu obyčejný domácí
počítač, notebook, herní konzole
PS3 a občasné pīipojení k internetu nebo i telefon s operačním systémem... Činnost, kterou vám

pīedstavujeme, je pro všechny,
kteīí chtějí vědcům pomoci, a nazývá se distribuované výpočty
(dále jen DC - Distribution ComputingĚ.
Jelikož většina počítačů na světě
využívá ze svého výpočetního potenciálu jen velice malou část své
provozní doby, je obrovská škoda
tento pīevis kapacity nevyužít...
málokdo si uvědomuje, kolik takového nevyužitého výkonu na světě
je...
Jak pracují DC projekty?
Desítky různých vědeckých projektů prostīednictvím DC distribuují svá data pro zpracování na
běžné počítače. Některé úkoly jsou
na tomto distribuovaném výkonu
dokonce závislé. Z milionů počítačů na světě lze vygenerovat takový
výkon, který se téměī rovná výkonu i těch největších superpočítačů
světa. O ty je ale v dnešní době
obrovský zájem a navíc jejich práce
je drahá.
Prostīednictvím DC se tedy otevírá cesta i malým vědeckým skupinám, školám či individuálním vědcům, kteīí nemají prostīedky na
placené výpočty a na svém počítači
by počítáním strávili až stovky let.
Asi v roce 1Ř57 vznikl projekt SETI
(Search for Extraterrestrial IntelligenceĚ, který zahrnoval spoustu
projektů k vyhledávání civilizací ve
vesmíru tehdy dostupnou technikou. Po odchodu NASA v roce
1ŘŘ3 a ztrátě financování se musel
vydat cestou úspor. Pīedcházející
rádiové SETI výzkumy používaly
speciální, jednoúčelové superpočítače umístěné pīímo v teleskopu,
které analyzovaly získaná data.
Jejich výkon byl obrovský, ale pīesto nedostačující. Tak nakonec
vznikla myšlenka distribuovaných
výpočtů.
Začátkem záīí 1ŘŘ8 začal praco-

vat systém rozdělování dat a dokončen byl použitelný klientský
software. Počátkem roku 1ŘŘŘ byl
celý systém odzkoušen a byly pīipraveny i internetové stránky projektu. Ke spuštění projektu SETI@Home došlo 17. května 1ŘŘŘ.
Během pár měsíců se do projektu
zapojily statisíce lidí po celém
světě a již v srpnu roku 1ŘŘŘ, tedy
jen po 3 měsících, měl projekt
SETI@Home pīes 1 milion uživatelů.
Počátky byly sice trošku krkolomné, protože datové servery nestačily reagovat na takové množství
požadavků, ale postupem času se
za velkého úsilí podaīilo většinu
technických problémů odstranit. Již
za rok bylo dva miliony uživatelů a
začal náročný úkol tīídění více než
1,4 bilionu potenciálních signálů z
databáze. Počet uživatelů se dále
rozšiīoval až na 2,5 milionů uživatelů z celého světa.
Pak se zrodil BOINC...
Projekt SETI@Home sice stál u
zrodu distribuovaných výpočtů, ale
jeho popularita a obrovský úspěch
daly vzniknout geniální myšlence vytvoīení platformy, pomocí které
by se spojilo více projektů na bázi
distribuovaných výpočtů. Tím by se
ještě více rozšíīilo spektrum distribuovaných výpočtů a daleko více
poskytovatelů by propůjčilo výkon
svého počítače vědeckým cílům.
Pro rozšíīený systém se vžila zkratka BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network ComputingĚ a dne 14. května 2004 byla
pīenesena kompletní databáze
všech uživatelů původního Seti@Home. Dne 22.6.2004 byl projekt Seti@Home Classic integrován
do systému BOINC a jako první
projekt tohoto systému byl spuštěn v ostré verzi.
Na vašem počítači můžete být

prostīednictvím BOINC zapojeni
do libovolného počtu projektů... je
z čeho vybíratř výzkum vesmíru,
klimatu, počasí, seismické činnosti,
hledání léků či matematické výpočty. Celkem se jedná o cca 60 různých projektů s mnoha podprojekty.
BOINC má i svou jistou sportovní
stránku - soutěžení mezi jednotlivci, kluby a národními týmy podle
bodů za množství odvedené práce,
ale i soutěž jednotlivců nepostrádá
napětí sportovního typu. Začnete
na konci 3,75 milionové īady, ale v
prvním období se postupuje i o
desetisíce míst denně. Česko je
dlouhodobě 7. státem na světě v
množství práce na projektech BOINC a Český národní tým (Czech
National TeamĚ je mezi týmy dokonce 4. na světě. Více se dočtete včetně možností zapojení - na
internetu. Odkazů je celá īada,
stačí jen napsat BOINC...
„Taky já jsem začal nepatrným
výkonem mezi 2,5 miliony uživatelů. Dnes je na světě registrovaných
asi 3,75 milionů počtáīů, v naší
zemi 32 000, v našem národním
teamu asi 12 500. Nedělám městu
ostudu - jednak jsem zatím doloženě nejstarší z české komunity,
jednak figuruji na 15. místě v CNT
(Czech National TeamĚ, na 17. v ČR
a okolo 500. na světě...
Hodně měst (a tīeba i škol, ústavů, nebo klubůĚ má své týmy někdy ze tīech, někdy ze sta účastníků. Není to tak málo - je už 32
000 Čechů, kteīí pochopili, že to
má svůj velký význam. „Teď ještě,
jak na tom bude tým našeho města,“ uvažuje se bývalý šéfredaktor
Lovosického dnešku Jaroslav Čampulka.
Pokud byste se chtěli zapojit,
určitě vám tento nadšenec rád
poradí. Kontaktujte ho na e-mailu
jaroslav.campulka@tiscali.czĚ. (hz)

Výstava filatelistů začne 27. záīí Práce v olejně zdárně skončily

Klub filatelistů byl osloven k
uspoīádání klubové výstavky v
rámci akcí města. Ta bude pojata
jako propagační se snahou k
získání nových zájemců o sbírání
poštovních známek.
Výstavka bude atypická, neboť
nejsou dostupné filatelistické rámy
(zasklenéĚ. Proto budou vystavené
materiály ofocené a naskenované,
neboť nelze vystavit známky,
(zejména vzácnějšíĚ bez zasklených
rámů. Návštěvníci získají odborné

informace pīi vernisáži, která se
uskuteční v úterý 27. záīí od
16 hodin ve staré radnici a dále na
komentovaných prohlídkách, které
proběhnou o den později od 10 a
14 hodin. V uvedených dnech bude
možno také zakoupit filatelistický
materiál lovosického klubu filatelistů.
Výstavka bude následně pīemístěna do prostorů městské knihovny,
kde bude k vidění až do konce
měsíce īíjna.
Josef Helcl

Fyzické práce na sanaci bývalé
olejny skončily. Z areálu bylo dle
plánu odvezeno téměī 700 tun
odpadu.

Sledujeme
„Práce skončily zhruba o měsíc
dīíve, než se plánovalo. Nyní nás

však ještě čeká spousta administrativy. Můžeme však konstatovat, že
sanace proběhla úspěšně, a to i z
hlediska financí. Nebylo potīeba
pīistoupit k žádnému navýšení
prostīedků,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí na Městském úīadu v Lovosicích.
(tuc)

Lovosice budou mít na Osmičce nové workoutové hīiště

Na Osmičce vyroste úplně nové
workoutové hīiště s fitness náīadím, rehabilitačními stroji a hīištěm na pétanque. Mini komplex
bude umístěn za budovou základní umělecké školy.
Pro fitness hīiště byla zvolena
sestava venkovního náīadí v podobě různých bradel, hrazd a posilo-

Záīí 2016

vacích pomůcek. Hīiště bude mít
bezpečnostní gumovou dopadovou plochu. Rehabilitační a relaxační park je navržen pīedevším
pro seniory. Jeho součástí bude
napīíklad masážní zaīízení, pomůcka pro procvičování ramen a pasu
nebo různá šlapadla. Součástí mini
areálu bude také hīiště na pé-

tanque. Vše bude doplňovat nový
městský mobiliáī.
„Workoutové hīiště je první z
mnoha úprav, které lesopark Osmička čekají. Součástí pīipravované
revitalizace je napīíklad vznik takzvaného „broukoviště“. Do budoucnosti uvažujeme o lezecké stěně
nebo grilovacích centrech. V sou-

časné době se také pīipravuje
projekt na rozšíīení veīejného
osvětlení. Rádi bychom, aby Osmička byla moderní městský park,
kam budou občané chodit za odpočinkem a sportem,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta města.
Hīiště by mohla být hotová ještě
v tomto roce.
(ik)
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• • • Opravou dvora modernizace DPS zdaleka nekončí • • •

Rekonstrukce dvora v domově
s pečovatelskou službou byla
dokončena. Jednalo se již o druhou etapu oprav a rekonstrukcí,
kterou starý pečovatelský dům
v Lovosicích prošel.
V plánu je nyní tīetí fáze oprav.
Tentokrát se bude rekonstruovat
několik bytů. Ty by po opravách
měly mít vlastní sociální zaīízení.
Dosavadní rekonstrukce zahrnovala úpravu dvora, který byl ještě
do roku 2015 v žalostném stavu.

Město nechalo opravit kanalizaci,
obvodové zdi a plot. Dvorek dostal
nový povrch ze zámkové dlažby a
záhony s květinami. Úplně novým
prvkem je pergola s venkovním
posezením.
Odborné zemní a statické práce
na zajištění obvodových zdí provedla firma Petra Holečka. Žáci
Stīední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměīice opravili
povrch dvora a oplocení.
Velkou část oprav, které byly

provedeny ještě v roce 2015, zaplatilo město z daru od Nadace
Agrofert. Opravy, které byly provedeny v roce 2016, hradilo město
částečně z rozpočtu a z daru od
společnosti RESPECT.
„V některých bytech DPS nejsou
sprchy a toalety. Jsou společné pro
několik bytových jednotek. To je
také důvod, proč byty zůstávají
mnohdy neobsazené,“ uvedl starosta města Milan Dian. Další část
modernizace starého DPS by moh-

la začít koncem měsíce záīí.
„V současné době se zpracovává
projekt. Finanční prostīedky město
vyčlenilo ze svého rozpočtu,“ dodává starosta.
Celkové náklady na prováděné
práce na nádvoīí DPS za rok 2015
činily zhruba 275 000 korun. V roce
2016 bylo proinvestováno 260 000
korun. Tīetí fáze oprav bude nejnáročnější, její cena je odhadnuta
zhruba na 2 000 000 korun.

Pīed opravou

(ik, tuc, 2x foto tuc)

Po opravě

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
16. ČERVENEC - 15. SRPEN 2016
Īízení vozidla pod vlivem alkoholu a bez īidičského průkazu
16. 7. v 6ř45 hodin jsme kontrolovali v ulici Zámecká īidiče vozidla Fiat.
Dechová zkouška byla pozitivní - 1,12 ‰ alkoholu v dechu. Dále jsme
dne 17. 7. v 13ř30 hodin kontrolovali v ulici Osvoboditelů īidiče vozidla
Seat. Bylo zjištěno, že není držitelem īidičského oprávnění stejně jako i v
pīípadě īidiče Fiatu. Pro podezīení ze spáchání trestných činů byly pīípady pīedány Policii ČR.

Z výpisů jednání rady města

RM poskytla několik finančních pīíspěvků. První ve
výši 50.000,- korun pro sportovní klub kickboxu pīi
ASK Lovosice, za účelem podpory sportovců na
Mistrovství světa v kickboxu, které se bude konat v
záīí v USA. Dále RM poskytla finanční pīíspěvek ve
výši 33.000,- korun pro Hospic sv. Štěpána Litoměīice na domácí hospicovou péči a dalších 33.000,korun na lůžkovou péči. Oba finanční dary jsou
určeny pro občany Lovosic.

Krádeže v marketech
16. 7. v 13ř10 hodin jsme īešili krádež zboží v supermarketu Billa. Odcizeno bylo zboží v hodnotě 1120 Kč. Další krádež na stejném místě jsme
īešili 31. 7., tentokrát v hodnotě 250 Kč. Protože byli pachatelé
v posledních 3 letech za obdobný čin odsouzeni nebo potrestáni, byl
pīípad pro podezīení ze spáchání trestného činu pīedán Policii ČR. Ve
dnech 21., 24. a 27. 7. a 8. 8. jsme īešili krádeže v dalších marketech udělením blokových pokut.

Od 1. záīí město pīevzalo objekt mateīské školky v ulici Pīívozní. Bude zde
detašované pracoviště MŠ Sady pionýrů. Celková kapacita školky je
15 dětí.

Nezaplacení služeb
20. 7. v 12ř35 hodin jsme v ulici Osvoboditelů īešili v jedné z provozoven zákazníka, který neuhradil útratu.

Veīejnost si nyní bude moci pronajmout sály v prostorách městské knihovny v budově Pfannschmidtovy vily. RM schválila sazebníky pronájmů.
Malý sál bude stát 500,- Kč na den a velký sál 2.000,- korun na den. Sály
jsou vhodné pro poīádání školení, pīednášek nebo kurzů. Jsou vybaveny
6 velkými stoly, 46 čalouněnými židlemi a ve velkém sále je možnost pīipojení na internet. Neziskové organizace sídlící v Lovosicích budou hradit
pouze polovinu částky.

Zadržení osoby a krádež mobilu na koupališti
22. 7. v 18ř30 hodin jsme na koupališti ve spolupráci s Policií ČR zadrželi
hledanou osobu. 27. 7. v 15ř20 hodin jsme īešili krádež mobilního telefonu na koupališti. Po oznámení se podaīilo zjistit pachatele krádeže a
telefon následně vrátit majiteli.
Poškození poštovní schránky
2Ř. 7. v 11ř30 hodin jsme v ulici U Nadjezdu īešili poškození domovní
poštovní schránky.
Neoprávněný lov ryb
30. 7. v 21ř20 hodin jsme v ulici U Zdymadel prováděli úkony k neoprávněnému lovu ryb.
Rušní nočního klidu
Ve dnech 16. 7. v 23ř20 hodin v ulici Sady pionýrů, 23. 7. v 22ř30 hodin
v ulici 8. května, 25. 7. v 0ř05 hodin v ulici Smetanova, 31. 7. v 5ř15 hodin
v ulici Sady pionýrů, 2. 8. v 2ř15 hodin na Václavském náměstí, 4. 8. v
22ř10 hodin v ulici Nádražní a 7. 8. v 23ř50 hodin v ulici Osvoboditelů
jsme īešili rušení nočního klidu.
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Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

RM schválila bezplatné zapůjčení lesoparku Osmička na 18. záīí od Ř do
14 hodin z důvodu konání akce pro rodiny s dětmi s názvem "Běžte dětem pīíkladem". Akci každoročně poīádá Rodinné centrum Mozaika. Jedná se o benefiční běh s programem pro celou rodinu.

V termínu od 23. do 30. záīí bude mít veīejnost možnost navštívit lunapark a kolotoče, které budou umístěny v prostoru pīed restaurací Sauna.
RM schválila užívání pozemku. Provozovatel kolotočů musí prostor īádně
uklidit a pīedat v bezvadném stavu.
RM souhlasila s čerpáním rezervního fondu Základní školy Antonína Baráka ve výši 148.Ř75,20,- Kč k financování výměny linolea ve 3 tīídách školy.

Pomozte městu vylepšit web
Město Lovosice pīipravuje nové webové stránky. Budeme rádi, když nám
zašlete návrhy na jejich vylepšení. Co vám na současných stránkách chybí, co byste chtěli změnit nebo co vám naopak vyhovuje? Vaše návrhy
zasílejte na e-mailovou adresu web@meulovo.cz.

Záīí 2016
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Park v Sadech pionýrů má být výkladní skīíní města
Na park Sady pionýrů v Lovosicích čekají úpravy, aby se mohl
stát výkladní skīíní města. Město
Lovosice zadalo zpracování odborné architektonické studie na
jeho oživení. Studii zpracoval
Tomáš Pilaī, autorizovaný architekt pro obor krajináīská architektura.
Projekt je navržen tak, aby zdůraznil funkci parku jako reprezentačního pīedprostoru škol. Zahrnuje také pīilehlou část ulic Školní a
Sady pionýrů, kvůli dotváīení kompozice parku pomocí alejí a propojení s Václavským náměstím. Celková koncepce je nezbytná také z
důvodu úpravy dopravního īešení.
Studie dále klade důraz na ochranu a dlouhodobou prosperitu
významných dīevin v lokalitě.

Lovosický rybáī chytil
dvoumetrového sumce

Architekt nazval svou studii „Sady
pionýrů - výkladní skīíň Lovosic“.
Veīejnosti byl projekt pīedstaven
7. záīí v sále staré radnice v Lovosicích.
„V současné chvíli máme zpracován první stupeň projektové dokumentace, tedy jakousi ideovou
studii možné budoucí podoby
parku. Uvidíme, s jakými nápady a
poznatky pīijdou občané,“ uvedl
starosta města Milan Dian pīed
veīejnou prezentací, která proběhla po uzávěrce tohoto vydání. O
jejím výsledku vás budeme informovat v pīíštím Lovosickém dnešku.
Kromě této vizualizace si můžete
prohlédnou i další. Umístěny jsou
ve vestibulu lovosické radnice.
(ik, tuc)

Městská knihovna Lovosice
6. a 13. záīí - KAREL IV. (1316 – 1378)
– Pohled zblízka
Cyklus přednášek PhDr. Evy Havlovcové
Sál knihovny, vždy v úterý od 17 hodin,
vstupné 30,- Kč.
18. īíjna - ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA,
aneb Pěšky z České republiky až k oceánu na západ Španělska. Vše pīednese, promítne a zazpívá cestovatel Patrik Kotrba, který za tuto pīednášku získal již dvě festivalová ocenění.
Sál knihovny od 17 hodin, vstupné 30,- Kč.
Výtvarné dílny a další akce oddělení pro děti a mládež:
21. záīí MOZAIKOVÝ OBRÁZEK
5. īíjna KOPCE ČESKÉHO STĪEDOHOĪÍ – výzdoba oken knihovny
1Ř. īíjna TÁCEK NEBO OBRÁZEK - Doneste si menší pevnější krabičky
(od bonboniéry apod.Ě. Oddělení pro děti a mládež – vždy od 14 hodin.

Týden knihoven
Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 3.10. Čtení a hádání s knihou "Hádanky"
Úterý 4.10. Čtení a malování s knihou "Jak zvíīátka spí" - namalované
obrázky si vystavíme v knihovně
Stīeda 5.10. Ježkování - dozvíte se spoustu zajímavostí, budeme si vyprávět zážitky s ježky, číst si o nich a hlavně je tvoīit.
Pátek 7.10. Slovní hīíčky aneb Hīíčky se slovíčky - že nemáte tušení, jak
může být čtení hravé? Pīesvědčíme vás o tom.
Oddělení pro dospělé
Úterý 4.10. Jídlo jako radost - pīednáška Bc. Ireny Škobisové - správné
stravování - cesta k psychické pohodě. Sál knihovny, 17 hodin, vstupné
30,- Kč.
Celý týden první (nováĚ registrace pro studenty a učně zdarma (pro nové
čtenáīe od 15 do 25 let s OPĚ

Parádní úlovek se podaīil lovosickému rybáīi Peteru
Chrvalovi. Z Labe poblíž Lovosic totiž vylovil více než
dvoumetrového sumce, který měīil pīesně 218 centimetrů. Návnadou byl v tomto pīípadě karas. Kolosální
úlovek si rybáī Chrvala pīipsal na své konto v neděli
14. srpna.
(tuc, foto archiv)
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Změny ve výdejích obědů v Centrální školní jídelně Lovosice
Na začátku nového školního
roku bych vás ráda informovala
o změnách v CŠJ Lovosice.
Na období květen a červen jsme
zavedli zkušební provoz vydávání
jídel podle druhu. Vedla nás
k tomu snaha o lepší organizaci
práce. Pīedstavte si, že vaīíte
3 druhy jídel. Na jídlo č. 1 je téměī
vždy nad 60 % strávníků, ale na
jídlo č. 3 je napīíklad počet porcí
pouze 60 porcí. Vše musíte rozdělit
do 3 výdejních okének. V průběhu
výdeje se slučoval výdej, průběžně
se uklízelo. Pracujeme pod časovým tlakem a v minulém systému
vydávání jídel se pīípadná chyba ve
výdeji zjistila až pīed koncem pracovní doby.
Takto máme průběžnou kontrolu.

Touto změnou máme lepší možnost uchovat ve výdejních vanách
více porcí, máme méně nádobí a v
pīípadě provozní (výdejníĚ chyby i
lepší dohledatelnost. Nad každým
okénkem je číslo jídla. Pokud strávník nevěděl, jaké má jídlo, měl
možnost si to zjistit na objednávkovém terminálu, nebo pīistoupit
k okénku kanceláīe a byla mu vydána kartička s pīíslušnou volbou
jídla. Po pīedání kartičky mu na
pīíslušném okénku s číslem jídla a
kategorií strávníka byl vydán oběd.
Jednalo se o zkušební provoz, po
ukončení jsme pīipravili anketu.
Na základě většiny kladných ohlasů a po vyhodnocení této záležitosti na provoz jídelny jsme se
rozhodli u tohoto modelu výdeje

Den otevīených dveīí

Chtěla bych všechny touto cestou pozvat na
Den otevīených dveīí do naší školní jídelny.
Konat se bude v sobotu 10. záīí od Ř do 12
hodin. Pīijďte se podívat, kde pro vás a vaše
děti pīipravujeme obědy, jaké máme zázemí.
Vše si projdeme ve skupinách a ráda vám
odpovím na vše, co budete chtít vědět ohledně školního stravování. Součástí akce
bude i výstavka Vím, co jím.
Jana Dreieckerová , ředitelka CŠJ Lovosice
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jídel zůstat. Je skvělé, že některé
družináīky jsou vynalézavé a ve
spolupráci s rodiči měly děti pīipravené kartičky, kde bylo zīetelné,
jaký mají daný den druh nebo-li
číslo jídla.
Každá změna pīináší nějaké těžkosti. V porovnání s jinými školními
jídelnami, kde všichni strávníci
postupují pouze jedním směrem, a
to podél okének, je náš výdej mnohem rychlejší.
Na začátku školního roku bude
také posílen dozor v jídelně, jelikož
si všichni pīejeme co největší možnou pohodu pīi výdeji. Je potīeba
sounáležitosti s mladšími spolužáky a pīedevším ohleduplnosti jeden k druhému. A to nejen v jídelně. K rodičům prvňáčků jsme

vstīícní a umožňujeme jim, aby své
školáčky první měsíc školního roku
doprovázeli do stravovacích prostor jídelny. Od īíjna žádám všechny rodiče, aby na své děti čekali
v pīedsálí jídelny.
Děkuji všem, kteīí se ankety
účastnili. Na otázku „Vyhovuje vám
výdej jídel podle čísla?“ odpovědělo od 15. do 30. června 1Ř5 respondentů ano, 135 ne a 32 nevědělo. Každý strávník má svůj pīístupový kód, který byl vstupem do
ankety.
V průběhu srpna firma Z-Ware
instalovala novou průchozí čtečku,
aby strávník hned pīi vstupu do
jídelny věděl, k jakému okénku má
pīistoupit.
Jana Dreieckerová,
ředitelka CŠJ Lovosice

Čtvrtstoletí českých lovosických novin

V Lovosicích nikdy nevycházely české noviny, jen německé, a to ani po roce 1Ř45, kdy
už obyvatelstvo bylo pīevážně české. Dne 20.
záīí 1ŘŘ1 nastal historický okamžik - vyšlo
nulté číslo měsíčníku Lovosické listy, prvních
českých lovosických novin.
Myšlenka vydávat městské noviny vyšla z programu bývalého Občanského fóra v Lovosicích,
které vyhrálo v roce 1ŘŘ0 komunální volby. U
myšlenky jsme stáli čtyīi – Jiīí Hauf, Ema Králová,
Petr Jaškov a já, Eva Hozmanová. Protože se
tehdejší městský úīad do plnění tohoto bodu
programu OF - vydávání městských novin - pīíliš
nehrnul, ujal se nezáviděníhodného úkolu Miroslav Hart, který byl do městského zastupitelstva
zvolen jako nezávislý kandidát - a rok nesl na
svých bedrech veškeré riziko s vydáváním spojené. Budiž mu za to vysloven nehynoucí dík - bez
něj by asi noviny nebyly dodnes.
V tiráži listu bylo psánoř vydává firma Harting
za pomoci firmy Labužník (majitel Zdeněk LípaĚ.
Šéfredaktorem byl Roderick Slavík, pīedsedkyní
redakční rady Eva Hozmanová. Redakční rada se
scházela dvakrát měsíčně (jejími členy byli kromě tīí jmenovaných ještě Jaroslav Čampulka,
profesorky Malá a Bulirschová, učitelky Charvátová a Pelikánová, Jiīí Skalský ml., později Pavel
ŠafránekĚ, aby články vybrala z došlých pīíspěvků, zadala další na aktuální témata a aby posoudila ohlas na prodané číslo. Noviny měly dvanáct stran.
Obsah nezávislého měsíčníku byl pestrý; městské aktuality (malá privatizace - aukce, plenární
zasedání aj., zprávy ze života škol, církví a jiných
důležitých institucíĚ, rozhovor měsíce, kulturní a
sportovní informace, články z historie města a
okolí, kritika nešvarů, ekologie - nechyběla ani
kīížovka. Noviny tiskla INVA (slabinou byl občas
nevýrazný tiskĚ a byly prodávány u soukromých
podnikatelů Lovosic. Poslední číslo vyšlo pīesně
za rok 20. záīí 1ŘŘ2, stejně jako číslo nulté zdarma. V té době jsme měli dopisovatele z
Milešova, Ústí nad Labem, a pīíspěvek dokonce i
z Prahy.
Obratem ruky se objevil měsíčník další, nyní s
názvem Lovosické noviny, jehož vydávání se
ujali další lovosičtí podnikatelé; i jim patīí poděkování, zvláště za skutečně bleskovou reakci.
První číslo vyšlo totiž již 20. īíjna 1ŘŘ2, hned
měsíc po zastavení pīedchozích novin, takže
nedošlo k pīerušení časové kontinuity; počet
stránek se snížil na osm. Jako vydavatel byla v
tiráži uvedena TP - spol. s r.o. s pīispěním cukrárny John, Camex spol. s r.o. a železáīství Vintrich, tisk Helioprint Lovosice. Noviny opět rozšiīovali soukromí podnikatelé.
Obsahovou stránku novin vytváīel v podstatě
okruh stejných lidí, který byl u vzniku prvních,
pīispívali, stejně jako do prvního měsíčníku i

další občané, napī. Petr Jaškov. V novinách se
mimo jiné objevil i seznam neplatičů nájemného
za rok 1ŘŘ1 (v bīeznu 1ŘŘ3Ě, pīibylo fotografií a
zlepšila se grafická stránka listu (větší a silnější
písmo - z tohoto důvodu bylo ale v novinách na
stejné ploše méně informacíĚ. Rychle ale noviny i
skončily - už 21. července 1ŘŘ3.
Následovalo dlouhé vakuum bez novin, až
konečně 6. dubna 1ŘŘ5 měli lovosičtí občané v
rukou nulté číslo měsíčníku Lovosický dnešek,
který vycházel až do prosince 200Ř, a to konečně jako noviny městské, placené z rozpočtu
města Lovosice. Podtitul zněl – měsíčník lovosických občanů. Vydavatelem bylo Kulturní stīedisko Lovoš, které noviny i rozšiīovalo, tisknul je
z počátku Helioprint Lovosice a poté firma Bartoš – SLON Ústí nad Labem.
Šéfredaktorem byl v roce 1ŘŘ5 jmenován a do
konce roku 2001 místo zastával Jiīí Hrdina. Členy redakční rady tehdy byli Miroslav Šanda,
Jaroslav Čampulka, Miroslav Nesvarba a Eva
Hozmanová (v lednu 1ŘŘŘ redakční radu nedobrovolně opustil náš dobrý dlouholetý spolupracovník Drahoň Kučera, který utrpěl těžký úraz,
na jehož následky v srpnu 2000 zemīelĚ a v roce
2001 pīistoupil fotograf i textaī Miroslav Hvorka.
Jeho nástupem noviny získaly zvláště po stránce
obrazové. Od ledna 2002 byl jmenován šéfredaktorem Jaroslav Čampulka. Později začali
pīispívat ještě Anna Stará (2006 a 2007 – poté
z redakce odešlaĚ a Jiīí Veleman (2008 a 200ŘĚ.
Mezi pravidelné dopisovatele patīili i František
Ptáček, Miroslav Radoň, Zdeněk Najman, mnozí
učitelé a zástupci sportovců.
Nové noviny si pomalu hledaly svou tváīř některé rubriky zůstaly - Rozhovor měsíce na titulní straně, Z historie města, Tělovýchova a sport,
Kultura, a postupně byly zavedeny také mnohé
nové stálé rubriky, napī. Slovo starosty, DDM
ELKO, Sloupek postižených, Hasičský záchranný
sbor nebo Dnešek zahrádkáīům. Nově pīibyl
seriál Životní prostīedí. V červnu 2000 bylo vydáno dokonce zvláštní barevné číslo k lovosickým oslavám. Měsíčník měl v roce 2000 12 stran
a stál 6,- Kč; vycházel v nákladu 1100 výtisků.
V roce 200Ř míval měsíčník 18 - 20 stran pīi
ceně 10 Kč. Tiskla ho firma Bartoš – SLON Ústí
nad Labem.
V roce 2001 jsem napsalař Īíká seř „Do tīetice
všeho dobrého“, doufejme tedy, že tīetí pokus o
vydávání lovosického tisku bude již trvalý. A
budou-li Lovosice obcí s pověīením III. stupně,
věīím, že noviny budou vycházet ve větším rozsahu anebo dvakrát v měsíci, a to i s informacemi o celé spádové oblasti Lovosicko. Hluboce
jsem se mýlila. 13. ledna 2010 jsme dostali SMS
od īeditele KS Lovoš Martina Kohla, že číslo
2/2010 Lovosického dnešku už nevyjde.
Eva Hozmanová (Pokračování v příštím vydání)
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Kultura
Valdštejnské slavnosti, Bazén párty
či Hravé úterky zpestīily léto ve městě
V srpnu se v Lovosicích konaly
již tradičně Valdštejnské slavnosti (na horním snímku pasování
dětí na rytíīe), a to 20. 8. Proběhl také jeden Hravý úterek (Ř. 8.
byl kvůli špatnému počasí zrušen
a spojen do jednoho programu
23. 8.).

„Všechny prázdninové „úterky“ se
setkaly s velkým zájmem veīejnosti, což nás moc těší. Určitě se na ně
mohou děti těšit i pīíští rok,“ uvedl

Vojtěch Krejčí, īeditel KS Lovoš.
Novinkou léta byla Bazén párty
na opraveném koupališti (na spodním snímku kapela The Bigboš´sĚ.
Ta byla kvůli počasí také pīeložena
z původního termínu 30. 7. na 6. 8.
a mnoho návštěvníků bohužel
nepīilákala. Poslední však určitě

nebyla, neboť prostor koupaliště k
poīádání podobných akcí pīímo
vybízí. Pīíští rok bude zase o něco
pestīejší.
(tuc, foto tuc a archiv)

Rodinné centrum Mozaika

pořádá 2. ročník benefičního běhu s názvem
Běžte dětem příkladem
Běh proběhne v neděli 18. záīí od Ř.30 do 13 hodin v
lesoparku Osmička v Lovosicích. V Ř.30 se uskuteční
zápis startujících a pīedání startovních čísel. Běžecké
trasy jsou pīipraveny pro celé rodiny. Pro dospělé
závodníky, pro malé i větší děti a také pro rodiče s
kočárky. Pīipraven je bohatý doprovodný program,
který zajistí agentura Dance Mission, chybět nebudou
soutěže pro děti. Děti odměníme medailemi, diplomy a drobnými výhrami. Startovné je 50 Kč dospělý a 20 Kč dítě, děti do 3 let závodí zdarma.
Výtěžek z akce podpoīí provoz a vybavení rodinného centra Mozaika v
Lovosicích. Podpoīit nás můžete, i když nepoběžíte – stačí si zakoupit
startovní číslo. Více informací naleznete na facebooku RC Mozaika. Akce
se koná za podpory města Lovosice.
Kolektiv RC Mozaika
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Reakce na článek „Všechno je jinak. Praotec
Čech prý nevystoupal na Īíp, ale na Lovoš“

Ano - všechno je opravdu jinak. Tuto zajímavou myšlenku o
praotcovi vyslovil jako jeden
z prvních v Ř0. letech docent
Salač.
Lovosice jsou podle Vladimíra
Salače, známého archeologa, nejstarším městem na severu, starším
více než 2000 let – jde pochopitelně o keltské oppidum, které bylo

pravilř „Tato země oplývá mlékem
a strdím.“
Pak si ale všiml, že soudek už je
poloprázdný. V tom okamžiku
uviděl medvěda brtníka, který
utíkal pīed rojem divokých včel.
Z tohoto důvodu usoudil, že strdí
bude dost i pod Lovošem. Proto
se také praotec a jeho lidé na
Lovosicku usadili (vysvětlivkyř strdí

někdy v 1. století pīed n. l. opuštěno. V 6. století se tu objevují první
Slované a jejich stopy jsou v celé
oblasti nejstarší na území Lovosic.
Až to vzbuzuje podezīení, zda
v průběhu věků nedošlo v našich
pověstech k záměně Īípu za Lovoš. Skutečně existuje domněnka,
že na tento kopec, jehož jméno je
odvozeno od staroslovanského
kmene Lovosů či Lovošů, vystoupil
praotec Čech. Tak psal už 25. - 26.
4. 1Ř87 v Průboji tehdy Vladimír
Salač, vedoucí výzkumů v Lovosicích. Doporučuji zajímavý článek
všem amatérským historikům
k pīečtení (on si toho Václav Hájek
z Libočan popletl vícĚ. V současnosti je na Lovoši pěkně udržovaná a hojně navštěvovaná chata
Klubu českých turistů; nejvíce jich
pīichází na Nový rok, většinou
pīes tisíc.
V Lovosickém dnešku byl můj
humorný článek v tomto smyslu
otištěn už v č. 4/1ŘŘ6 pod názvem
Agentura Lípra hlasí. Slovutný
klasik Alois Jirásek neměl pravdu,
když uvedl ve svých „Starých pověstech českých“, že praotec Čech
stanul se svou družinou na hoīe
Īíp. Čechova družina skládající se
z jeho rodu, houfce koz a několika
zajatců táhnoucích soudky s medovinou, se pīes Oparenské údolí
dostala na vrchol Lovoše. Všichni
po dlouhé cestě dostali žízeň.
Ženy podojily kozy a mléko vypily
s dětmi. Praotec Čech otočil pípou
u soudku s medovinou, zhluboka
si pīihnul, rozhlédl se kolem a

– staročeský med, medovina –
staročeský rum, Lovoš – hospoda
nebo kopecĚ.
Po pīečtení toho článku mi pan
Nesvarba sdělil, že nejsem původní a že vážně o tom uvažoval i
docent Salač. Článek jsem si
s chutí pīečetla a když jsem po
letech psala článek Památné kopce Českého stīedohoīí, tak jsem
tehdy už docenta Vladimíra Salače
citovala. Článek byl zveīejněn ve
vydání č. 6/2007. Jestli na Īípu
skutečně pīed dávnými časy stanul
praotec Čech či nikoliv, je otázkou,
která zaměstnává po několik generací nejen archeology. To se asi
dozvědí až naši potomci – cestovatelé v čase.
Mimochodem článek pana Rotbauera obsahuje hrubou chybu.
Dalimilova kronika (Kronika tak
īečeného DalimilaĚ je nejstarší
česky psaná veršovaná kronika,
jedno ze stěžejních děl českého
písemnictví. Není v žádném pīípadě psaná latinsky – nebo to měl
být pokus o vtip?
Pomník praotce Čecha je uváděn
na internetu jeden (viz snímekĚ.
Dīevoīezba, jejímž autorem je
Pavel Nekut, který pomník na
Velikonoční pondělí 2011 se svými
pīáteli i instaloval, je jeho darem
městu Brnu. Vytvoīení pomníku
iniciovala občanská iniciativa, jejíž
zásluhou byla pīed dvěma roky
otevīena rozhledna na Ostré Horce. Socha na Lovoši by nebyla
první – škoda!
(hz, foto převzato
z www.encyklopedie.brna.cz)
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Sportování s Coubertinem Lovosické basketbalistky zahájily

Poslední červencový týden se
nejmladší basketbalové kategorie ASK Lovosice (pīípravka a
U11) zúčastnily sportovního
pobytu v Zákupech.

Ten se nesl v duchu olympijských
her. Děvčata nejenže měla trička
v barvách olympijských kruhů, ale
každý večer našla vzkaz od Pierra
de Coubertina, ve kterém se vždy
dočetla nějaké zajímavosti z historie olympiády. Děvčata se taky v
pravidelných trénincích zdokonalovala v basketbalových dovednostech, v atletických disciplínách
a upevňovala pīátelství mezi sebou. Se svými trenérkami a trenéry
společně navštívili zámek, kterým
je provedla princezna.
Počasí opět pīálo až moc, ale
naštěstí se letos dalo koupat ve
zdejším koupališti, a tak si všichni
užili i vodní radovánky. Holčičky si

také vyzkoušely vyrobit z klacíků a
provázků kostru člověka, a tím
získaly trochu pīehled o tom, jak
fungují kosti v těle. Jiný večer
skládaly puzzle a hádaly, co je to

Družstva pīípravky a děvčat z
U11 se pīipravovala na soustīedění v Zákupech, domácí hīiště
na letní soustīedění využila děvčata z družstva U13 a U17.

hlavně k zápasům, jak se snažit
prosadit a mít radost ze hry. Také
jsme jedno odpoledne strávili v
Aquadromu v Mostě, kde jsme
hodně relaxovali v sauně a ve

V Lovosicích jsme k trénování
využívali sportovní halu, atletický
ovál a koupaliště. Soustīedění bylo
zaměīeno na fyzickou pīípravu a
po letní pauze i na ovládání míče a
zvládání různých herních dovedností. Během soustīedění nás navštívil aktivní hráč družstva mužů a
zároveň trenér BK Děčín Robert
Landa a udělal s děvčaty jeden
celý odpolední trénink. Děvčata si
pod jeho vedením procvičila základy basketbalu, pīihrávky, výskoky
pro míč, správné zpracování míče,
stīelbu, ukázal nám několik protahovacích cviků na uvolnění po
zátěži.
Na závěr jeho tréninku probral s
děvčaty z družstva U17 útok proti
zónové obraně. Celé odpoledne
bylo v jeho režii, děvčata trénink
hodně bavil a zajímal, na závěr
jsme ještě krátce podebatovali o
basketbalu, o pīístupu k tréninku a

víīivce.
Basketbalové soustīedění v Lovosicích bylo také zaměīeno jako
pīíměstský tábor. V červnu dostala
děvčata lovosických základních
škol nabídku se ho zúčastnit, poznat, jak se basketbalistky pīipravují a i se něco naučit. Tohoto
tábora se zúčastnila jedna dívka,
naše trénování se jí zalíbilo a od
záīí se pīihlásila do klubu.
Celý týden se nám vydaīil, děvčata
se naučila i nové věci a teď už jen
ukázat v zápasech, co umíme.
Děkujeme všem rodičům, kteīí
děvčata ve sportu podporují, děkujeme maminkám, které s láskou
napekly, městu Lovosice, Bohušovické mlékárně, Martinu Rokošovi
z restaurace Johanka a DDM ELKO.
Pochvala patīí všem děvčatům,
která se soustīedění zúčastnila a
snažila se zdokonalovat.

(hlavní vedoucíĚ, Zbyškovi Lažanskému, Jiīímu Wilnerovi, Marku
Helisovi a Elišce Ocetníkové. Dále
děkujeme všem sponzorům, proto-

Opětovné setkání pīineslo ucelení
kolektivu plavců a jejich trenérů. A
také vytvoīení báječné atmosféry
sportovního charakteru zejména v

bázi, jednoduše īečeno - děláme
to proto, že nás to baví (zde v
Lovosicích již pīes 40 letĚ.
Zahájení nové plavecké sezony

že finanční náročnost se rok od
roku zvyšuje a bez nich bychom
toto soustīedění nemohli uskutečnit.

kolektivních míčových hrách. Fotogalerie je volně pīístupná na našich
stránkách www.pklo.wz.cz. Všichni
trenéīi pracují na dobrovolnické

začalo 5. záīí v městském bazénu v
Lovosicích.

za pána, kterého nakonec složily.
Samozīejmě byl to pan Coubertin.
Večer pīed odjezdem se hledal
poklad, a aby to bylo opravdu
stylové – olympijské, každý si našel svůj olympijsky barevně laděný
balíček.
Velké díky patīí rodičům, že nám
své „poklady“ svěīili, za věcné dary
a sladkosti a doufáme, že se všem
týden strávený pohybem líbil a že
se všichni sejdeme opět v záīí ve
sportovní hale v Lovosicích. Tím
bychom chtěli pozvat i další zájemce, děvčata od 5 do 11 let na
nábor, který začíná v pondělí
5. Ř. ve sportovní hale (PīívozníĚ a
probíhá celý školní rok! P. Broulová

Tradiční setkání na jezeīe…

Plavecký klub Lovosice letos
počtvrté uspoīádal pro své svěīence letní sportovní soustīedění
u jezera v Úštěku.
Je velkou vzácností dát dohromady „plavce“, kteīí se potkávají během školního roku pouze na bazénu. Podobná setkání mají za cíl
stmelit kolektiv a během týdne
posunout plavce ve fyzické zdatnosti i v kolektivním fungování v
různých situacích, které se během
soustīedění vyskytnou. Plavání je
velmi individuální sport - ve vodě
je každý sám za sebe, a proto si
velmi vážím trenérů pracujících
pouze na dobrovolnické bázi během celého roku, že opět uspoīádali letní setkání plaveckého klubu
v pīírodě. Letos se podaīilo i dvakrát navštívit plavecký bazén v
České Lípě a zaplavat si „závodní“
trénink v prostīedí, v kterém se
odehrávají i plavecké soutěže během roku. Setkání se účastnilo 22
aktivních plavců spolu s doprovodem trenérů, kteīí takto již počtvrté využili možnost setkání se svěīenci v rámci své īádné dovolené.
Poděkování patīí trenérům letního soustīeděníř Kristýně Francové
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pīípravu na novou sezonu

Věra Lahovská, trenérka

Zbyšek Lažanský - místopředseda
plaveckého klubu a hlavní trenér
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Masters Europa Lovosice 2016 si účastníci pochvalovali

O víkendu 6. a 7. srpna se konalo v Lovosicích mezinárodní
mistrovství veteránů v atletice
Masters Europa Lovosice 2016.
Za velké podpory města Lovosice,
ASK Lovosice, Krajského úīadu v
Ústí nad Labem, Krajského atletického svazu v Liberci, Euroregionu
Neisse/Nisa a dalších se mohl a
také uskutečnil ojedinělý meziná-

doplňování tekutin a potravy se ve
stánku s občerstvením skvěle postarali M. Smělá, D. Běloch,
P. Toušková a syn Jára.
Mistrovství se zúčastnili atleti z
pěti zemí Evropy - Slovenska
(7 atletůĚ, Německa (32Ě, Polska
(35Ě, Velké Británie (2Ě a samozīejmě domácí České republiky (83
atletůĚ. Padly 2 polské národní

či světových vítězů veteránských
her, což je veteránská obdoba
olympijských her.
Mezi nejznámější patīí napī. prezident polského veteránského svazu koulaī Waclaw Krankowski,
prezident slovenského veteránského svazu sprinter Milan Beliansky,
běžkyně Roswita Schlachte z Německa (ta se pokoušela o zmíněný

oštěpaī Dominik Hanko za 48,60
m a v kategorii M45 Jaroslav Smělý
v disku za 42,41 m. Stīíbrnou medaili získali v kategorii M70 Milan
Pivoňka v chůzi na 5 000 m v čase
36ř40,7Ř min. a v kategorii M45
J. Smělý v kouli za 11,07 m.
Bronzové medaile získali v kategorii M55 Štefan Pšenák v disku za
32,01 m a v kategorii M45 J. Smělý

Vlevo īeditel závodu J. Smělý s anglickými pīáteli L. Goldingem a M. Osunsamim, vpravo slovenský běžec Eduard Kučkovský.
rodní atletický závod pro veterány
v České republice. Za to jim patīí
velká úcta a díky, jelikož pomohli k
dobré a prospěšné věci.
Mistrovství také mohli sledovat
diváci prostīednictvím internetu v
pīímém pīenosu Litoměīicka24 v
celé Evropě. Velké díky také patīí
všem rozhodčím v čele s hlavním
rozhodčím p. Galiou a také manželům Šulcovým, kteīí zorganizovali
účast podstatné části rozhodčích z
Liberecka a Německa a odvedli
profesionální práci. Též bych chtěl
vyzdvihnout skvělou práci lidí, kteīí
se podíleli na organizaci a chodu
mistrovství, bez rodiny Krinkeových, Davida Bělocha, Báry Mairichové a dalších by to nešlo. O

rekordy - v kategorii M45 se o něj
postaral kladiváī Mariusz Walczak
za 63,21 m a v kategorii M70 kladiváī Jerzy Jabloński za 54,02 m.
Jeden rekord státu Brandenburg
vytvoīil v kategorii M80 v běhu na
400 m Günter Linke za 7Ř,25 s a
jednoho českého rekordu v kategorii W60 dosáhla diskaīka Hana
Kárníková za 28,35 m.
Pouhých 30 setin sekundy chybělo k tomu, aby bylo mistrovství
zapsáno do listiny evropských
rekordů, a to v kategorii W60 na
2 000 m. Byl zde nespočet účastníků, kteīí mají ve své sbírce nejen
tituly či medaile z národních mistrovství, ale i sbírku medailí či titulů
mistra Evropy či světa, evropských

evropský rekordĚ, kladiváīka Eva
Nohl z Německa, sprinter Winfried
Heckner z Německa, Mariusz
Walczak kladiváī z Polska, Anna
Matúšová ze Slovenska, Bedīich
Īechka z ČR, sprinter Wojciech
Seidel z Polska, Jiīí Šolar - diskaī z
ČR, diskaī Marek Stolarczyk z Polska, kladiváī Jerzy Jablonski z Polska, Michael Olu Osunsami a
Leeroy Golding - sprinteīi z Velké
Británie,
kladiváīka
Alexandra
Adlerová z ČR, oštěpaīka Jarmila
Klimešová z ČR a mnoho dalších.
Z domácího oddílu se zúčastnilo
5 atletů - veteránů. Zlatou medaili
v kategorii M50 získal běžec na
5 000 m Jaroslav Chramosta za
17ř37,3Ř min., v kategorii M35

Foto archiv

v kladivu a bīemenu za 2Ř,68 m
resp. 10,25 m. Ještě šesté místo
získal v kategorii M50 Zdeněk
Rous v disku za 24,08 m.
Závody se také povedly díky
krásnému počasí, které panovalo
po oba dva dny. Atleti ze zahraničí
pěli chválu na pīekrásné prostīedí
stadionu, skvělou organizaci, občerstvení, pohodovou pīátelskou
atmosféru a všichni do jednoho se
ptali, zda bude mistrovství i pīíští
rok, že by rádi znovu pīijeli. Bylo
to nejvyšší ocenění naší práce. Již
jsem četl na internetu pozitivní
glosy v Německu, Polsku i na Slovensku. S úctou děkuji všem, kteīí
tento krásný podnik pomohli uskutečnit.
Jaroslav Smělý, tuc

Skauti pīipravili tradiční Rozloučení s prázdninami na lanech
V neděli 28. srpna proběhla v lesoparku Osmička tradiční akce Rozloučení s prázdninami. I letos si lovosičtí a litoměīičtí skauti pro děti pīipravili lanové
pīekážky jak nízké, tak i zavěšené vysoko ve stromech. Všichni lezci si mohli po svém lezeckém výkonu pīijít do skautského informačního stánku pro
malé odměny. Z reakcí rodičů i samotných dětí hodnotíme letošní ročník jako velice zdaīilý. Pīíští rok se můžete na lanové centrum na Osmičce opět
těšit. Doufejme ale, že nebude tak velké horko.
Text + foto Vojta Hák "Sesmál"
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LOVOSICE ZÁŘÍ 2016
KULTURNÍ PŘEHLED
1. 9.
8:30

1. 9.
11:00

5. 9.
17:30

FOCENÍ – POPRVÉ DO ŠKOLY
Cena fotky 45,- Kč

Pořádá Rodi

é e tru

Mozaika

15:00

6. 9.
17:00

Běh v ěkolika kategorií h pro elou rodi u, doprovod ý
a i ač í progra , soutěže pro děti.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Pořádá Rodi

Rozlouče í s prázd i a i v lesoparku Os ička

Pořádá DDM Elko

GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA

15:00

Dr. Marti Krato hvíl, hude

Pořádá KS Lovoš

Dětské odděle í

23. 9. TANEČNÍ ZÁBAVA S PŘEKVAPENÍM

Sál KS Lovoš, v hod průjezde

17:00

Pořádá KS Lovoš

z ul. 8. květ a, vstup vol ý

KAREL IV. (1316 – 1378) – POHLED Z
BLÍZKA I.

VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY SPOUTANÉ
DO ŘETĚZŮ

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKAMI JÓGY
Cviče í pro íhá každý čtvrtek

9:30

13. 9. KAREL IV. (1316 – 1378) – POHLED Z
17:00
BLÍZKA II.

Pokračová í před ášky PhDr. Evy Havlov ové o životě, dětství a
dospívá í, diplo a ii a a želká h Karla IV.

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

Velký sál Městské k ihov y, vstup é 0,- Kč

15. 9. BOHYNĚ KUCHYNĚ

Před áška s o hut ávkou. Vařte zdravě, ry hle a lev ě.
Před áší Mar ela Chadžijská s asistentkou

Pořádá Ús ěv = Zdraví z.s.

Sál Staré rad i e, vstup é 0,- Kč

Další i for a e o kultur í

Mozaika z.s.

25. 9. SVÁŤOVO DIVIDLO – NEPOSLUŠNÁ
10:00
KŮZLÁTKA
Pohádka pro děti v podá í Sváťova loutkového dividla

Pořádá KS Lovoš

Sál KS Lovoš, vstup é 0,- Kč

26. 9. DIVADLO – „BOŽSKÁ SARAH“

KS Lovoš zve do Kruš ohorského divadla Tepli e.
Hrají: Iva Ja žurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Režie: Ali e Nellis
Odjezd v 17:30 od Olejny parkoviště u Deli přihlášky v
KS Lovoš, nebo na mailu kslovos@atlas.cz, 416 532 140

Pořádá KS Lovoš

pro vše h y ge era e. Hraje

Sál KS Lovoš, vstup é 0,- Kč

é e tru

RC Mozaika

ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Pořádá KS Lovoš

,- Kč

Rady a tipy pro udou í a i ky for ou diskuze.
Host: laktač í poradky ě, kos eti ké porade ství zdar a, fo e í
pro těhulky.

Pořádá Rodi

Klubovna KS Lovoš

Podvečer s hud ou a ta e
De hový or hestr KS Lovoš

Pořádá KS Lovoš a Ús ěv=Zdraví z.s.

24. 9. SETKÁNÍ NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK

17:30

Pořádá KS Lovoš

K poslechu a tanci hraje ALOIS WEISS
Sál KS Lovoš, vstup é

Dětské odděle í k ihov y, vstup é zdar a

9:00

ěstské k ihov y

Reprodukova á hud a k posle hu a ta i

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

17:00

z ul. 8. květ a, vstup vol ý

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

SWINGOVÁ KAVÁRNA

Dekorace = hra – při este si prázd i ové trofeje ulity, ka í ky,
kla íky, ale i korálky, dráty a klu íčka…

9. 9.

Pořádá KS Lovoš

21. 9. MOZAIKOVÝ OBRÁZEK

Velký sál Městské k ihov y, vstup é 0,- Kč

17:00

Reprodukova á hud a k posle hu a ta i
Sál KS Lovoš, v hod průjezde

ík a estovatel - POLYNÉSIE

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

8. 9.

Mozaika z.s.

20. 9. SWINGOVÁ KAVÁRNA

Cyklus před ášek PhDr. Evy Havlov ové o životě, dětství a
dospívá í, diplo a ii a a želká h Karla IV.

7. 9.

é e tru

Lesopark Os ička

Lesopark Os ička

Klubovna KS Lovoš, vstup é 0,- Kč

6. 9.

18. 9. BENEFIČNÍ BĚH – „BĚŽTE DĚTEM
9:30
PŘÍKLADEM“

Kruš ohorské divadlo Tepli e, e a s dopravou 00,- Kč

28. 9. KOLEČKIÁDA
10:30

Pořádá DDM Elko
Lesopark os ička

28. 9. VÁCLAVSKÁ POUŤ
10:00

Tradič í ěstská slav ost a zako če í lovosi kého kultur ího
léta. Mi o ji é vystoupí Iva Mládek a Banjo Band, Pavel
Callta, Jaksi Taksi, Trio Ivana Hlase, JIMM Band a Iva
Ku elková. Chy ět e udou a i pouťové atrak e a stá ky.
Pro ěh e filatelisti ká výstava, výstava histori ký h traktorů
a strojů. Těšit se ůžete také a ovou s é u U stadio u
a pestrou škálu elektro i ké hud y.

Pořádá KS Lovoš

Vá lavské á ěstí, Lesopark Os ička, s é a u Stadio u,
s é a u Sau y

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

