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Akce

V chatě na Lovoši oslavili
Ř0. výročí jejího založení
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Aktuality

Zastupitelstvo města
má novou členku
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Kultura

Václavská pouť pīilákala
do města tisíce lidí
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V Lovosicích pīibydou parkovací místa

Lovosičané by se mohli již v
pīíštím roce dočkat rozšíīení
parkovacích kapacit ve městě.
Vyplývá to z plánu investičních
akcí města.
Odbor majetku a investic již zadal
zpracování studie proveditelnosti,
která má posoudit a vyhodnotit
lokality vhodné pro vznik nových
parkovišť a rekonstrukci a rozšíīení
těch stávajících.

Na základě výsledků studie budou vybrány vhodné lokality. Jako
pīíklad lze již nyní uvést prostory v
následujících ulicíchř Wolkerova,
28. īíjna, Tovární, Zámecká, Dlouhá, Krátká, Karla Maličkého nebo
Siīejovická.
Studie má být hotová do konce
tohoto roku. Následovat bude
zpracování projektových dokumentací pro stavební īízení a vlast-

ní realizaci staveb.
„Rozšíīení parkovacích míst ve
městě je jednou z priorit do pīíštího roku. Pokud budou finanční
prostīedky na realizaci parkovišť v
rozpočtu na rok 2017 schváleny,
práce by mohly být zahájeny pravděpodobně již v druhé polovině
roku,“ uvedl k plánovaným dopravním změnám starosta města
Milan Dian.
(ik)

Nová parkovací místa by měla být napīíklad v těchto místech v ulici Tovární.

Cenné dīeviny byly odborně ošetīeny
Na začátku měsíce záīí byly v
parku Sady pionýrů odborně
ošetīeny jerlíny. Jedná se o dva
stromy.
Jeden stojí pīímo proti kīižovatce
ulic 28. īíjna, Školní a Sady pionýrů
a druhý je jen o pár metrů dál v
zatáčce v ulici Sady pionýrů. Jde o
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mimoīádně krásné jedince, kteīí
jsou ozdobou parku.
Dalšími ošetīenými stromy byly
dīezovec trojtrnný u cukrovaru a
jeīáb bīek u školní jídelny. V těchto
pīípadech se jedná o dva ze tīí
památných stromů ve městě.
>>> Pokračování na straně 6

Foto: Radim Tuček

V tomto vydání najdete
dvě tematické dvojstrany. Na stranách 2-3 si
pīečtěte o plánované
revitalizaci Sadů pionýrů,
na stranách 4-5 pak
o ukončené sanaci
v bývalé olejně.

Sport

Na Osmičce běhaly
všechny generace
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
paprsky babího léta
nám vylepšují a
zkrášlují dny nastalého podzimu stejně
tak jako akce, které
v Lovosicích v minulém měsíci probíhaly. Ať již šlo o počiny
sportovního či uměleckého charakteru - napīíklad dětský cyklozávod
nebo již osmý ročník festivalu
Savore Jekhetane - byly provázeny
hojnou účastí a zájmem. Milou
akcí, i když zrovna počasí nepīálo,
bylo Ř0. výročí otevīení turistické
chaty na Lovoši. Rád jsem proto
jako bývalý aktivní činovník turistického spolku Lovosic pīijal pozvání. Chata na Lovoši, tato opomíjená dominanta tyčící se nad Lovosicemi si jistě zaslouží v budoucnu větší zájem i propagaci v rámci
rozvoje cestovního ruchu, než tomu bylo doposud.
Velmi dobrou zprávou je úspěšné
zakončení sanace olejny, která tak
již nebude pro město časovanou
bombou a rovněž průlomová jednání se současným majitelem o její
budoucnosti ve smyslu revitalizace
a vhodného využití prostoru zakomponovaného do stylu města.
Dokončena je revitalizace ulice
Prokopa Holého a lávky u krytého
bazénu, další opravy mostů a lávek
probíhají podle schválených harmonogramů. V plném proudu jsou
práce na hīišti u ZŠ A. Baráka a na
pīípravě projektu zvýšení kapacit
parkování v několika lokalitách.
Neopomenutelnou akcí je v Lovosicích již tradiční Václavská pouť.
Mimoīádně pestrý program probíhající jak na náměstí, v lesoparku
Osmička i za Saunou či u Yacht
klubu se setkal s nadprůměrnou
účastí. Zajímavou novinkou bylo
zpīístupnění kostelní věže a velkému zájmu se těšila rovněž výstava
traktorů. Pīíjemným zpestīením
bylo vystoupení pěveckého sboru
z našeho partnerského města Coswig.
Závěrem vám pīeji mnoho pěkných podzimních dnů užitých nevšedním způsobem, kterým byla
napīíklad bitva pod Lovošem, která
svým dosahem daleko pīesáhla
hranice naší vlasti.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Rozhovor/Téma

S Tomášem Pilaīem o studii oživení parku Sady pionýrů

Inženýr Tomáš Pilaī je autorizovaný architekt pro obor krajináīská architektura. Z jeho účastí na významnějších projektech
lze jmenovat stavbu Blanka v
Praze (byť jde o dopravní stavbu, je v rámci ní īešeno více než
15 hektarů městské zeleně),
Oblastní nemocnice Náchod,
Vinohradská nemocnice – traumacentrum, Oblastní nemocnice
Jičín (kolem nemocnic jsou nečekaně zajímavé parky) nebo
Obchodní centrum Chodov a
více menších projektů (jako jsou
Sady pionýrů v Lovosicích).
Všechny projekty ale bere stejně
vážně.

Bez kácení se neobejdeme. Tato
potīeba je skrytá v banální větě
"stromy rostou". Když stromy rostou, potīebují víc místa, pokud jim
ho nedopīejeme, tak místo městského parku vznikne v nejlepším
pīípadě hospodáīský les, ve kterém je obtížné garantovat provozní bezpečnost a neplní mnoho z
očekávaných funkcí parku (městské zeleněĚ.
Byť existuje teoretická možnost
sázet rovnou tak īídce, aby nebylo
potīeba kácet, tato možnost je
špatná. Touto metodou sice vznikne park, ale až v daleké budoucnosti, protože prvních 40 let máme
holou pláň s ojedinělými stromky.

Město Lovosice ho oslovilo v
souvislosti se zpracováním architektonické studie a následně projektové dokumentace pro územní
īízení na revitalizaci parku Sady
pionýrů. Výsledky studie „Sady
pionýrů – výkladní skīíň Lovosic
2016“ prezentoval Tomáš Pilaī na
setkání s občany dne 7. záīí 2016.

Ve skutečnosti je pouze jedna
dobrá (efektivníĚ cesta k založení
parkuř sázet víc stromů, než kolik
je cílový počet, a když vyrostou,
udělat probírku. Vzdáleně je to
podobné pěstování īepy, vysejete
mnohem víc, než je potīeba, a pak
vyjednotíte nadbytečné. Se stromy
je to v principu stejné, pouze pracujeme v delším časovém horizontu.
Lesopark Osmička je tím pīípadem, kdy neprovedené probírky
vedly k lesnickému porostu dīevin
(holé vyvětvené kmenyĚ, lesnický
porost má kratší životnost než
stejné stromy v parku. Dīeviny,
které ho tvoīí (v tomto pīípadě
krátkověký topol kanadskýĚ, nyní
pīesáhly svojí
technologickou
životnost a pro porost je nemožné
zajistit provozní bezpečnost. Jiná
cesta než pokácet a vysadit už

V souvislosti s revitalizací zeleně
v Lovosicích je vždy velmi diskutována otázka kácení stromů. Ať
se již jedná o kácení v lesoparku
Osmička nebo kácení vzrostlých
stromů po městě, je zde veīejné
mínění do určité míry polarizováno. I ve Vaší studii k parku
Sady pionýrů je plánováno kácení. Pokuste se čtenáīům ve
zkratce vysvětlit důvody a co
byste vzkázal skalním odpůrcům
kácení.

2

není, odbočka na tyto cesty byla
pīehlédnuta pīed tīiceti roky. Navržená obnova porostu není činěna v čase "za pět minut dvanáct",
ale spíš "o půl druhé".
Pokud správce zeleně nedělá
probírky (nekácíĚ, tak něco dělá
špatně. Buď zakládá prvky s významně odsunutým funkčním
působením (pláň s ojedinělými
stromky, ze které bude park za 40
letĚ nebo si nečinností ničí stávající
zeleň. Druhý pīíklad je častější, oba
jsou špatné.

Objasněte prosím čtenáīům,
jaké navrhujete v parku další
úpravy a kolik dīevin se pokácí,

pīípadně vysadí?
V prostoru parku je nyní 180
stromů, z nich je navrženo k odstranění cca 2/3 (113 ksĚ. Tyto
dīeviny ale pīedstavují méně než
1/3 korunového objemu všech
dīevin. Z tohoto (neĚpoměru je
patrné, že jsou navrženy k odstranění pīevážně dīeviny drobné.
Většinou jsou navíc se sníženou
vitalitou (nemocnéĚ. Pokud jsou
odstraňovány dīeviny průměrné
velikosti, pak jsou to ty, které omezují dīeviny cennější.
Vámi zpracovaná architektonická studie jde v záboru prostoru
za hranice současného parku. Je
to nutné? Co Vás vedlo k īešení i
bezprostīedního okolí parku.
Odpovědi jsou dvěř normy a
dispozice v parku. Stávající síť
cestiček v parku vznikla dīív, než

většina budov kolem, není proto
pīíliš pīekvapivé, že cesty nyní
"nikam nevedou". Nové cestičky s
lepším trasováním musejí vyhovovat stávajícím normám, které neumožňují zaústit parkovou cestu
pīímo na ulici (bez pīechoduĚ.
Teoreticky by šlo zaústit parkovou
cestu na okružní chodník, který se
ale do našeho docela malého parku nevejde.
Pīijaté īešení je zklidnit a zjednodušit provoz kolem parku (zvýšená
plocha kīižovatekĚ a do zklidněné
ulice (max. rychlost 30 km/hod.Ě už
cestičky ústit mohou. Vítaným
vedlejší efektem je možnost založit
aleje kolem rekonstruovaných ko-

munikací a vytvoīit tak zelený plášť
parku.
Z architektonické studie vyplývá i návrh vodního prvku pīed
základní školou. Není to pīílišný
luxus? Pīeci jen Lovosice nejsou
lázeňským městem, kde by se
takovéto prvky daly asi spíše
čekat?
Vodních prvků pīibývá, objevují
se v īadě sídel, někdy i podstatně
menších, než jsou Lovosice. Vodní
prvek byl nabídnutý investorovi
jako jedna z možností, jak zakončit
pohled z náměstí do parku, a návrh byl pīijat. Spíš jde o otázku
jakési pīiměīenosti použití prvku.
Považoval bych za zvláštní, pokud
by šlo o jediný vodní prvek ve
městě. Jakmile je vodní prvek na
náměstí, už jde o běžnou kašnu v
parku. >>> Pokračování na straně 3
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Téma
Veīejnost diskutovala s odborníkem
o budoucí podobě Sadů pionýrů
Dvě desítky občanů pīišly diskutovat s odborníkem o budoucí
podobě parku v Sadech pionýrů.
Veīejná prezentace architektonické studie se uskutečnila
7. záīí ve staré radnici. Inženýr
Tomáš Pilaī, autorizovaný architekt pro obor krajináīská architektura, pīedstavil studii oživení
parku nazvanou Sady pionýrů Výkladní skīíň Lovosic.

souvisela. V současnosti hledáme
odborníka na dopravu, který by
pomohl s īešením. V ranních hodinách, když chodí děti do škol, začíná být situace neúnosná,“ uvedl
starosta města Milan Dian.
Zachovány mají být kryty, které
jsou zvláštností parku. Úpravou
vchodů se bude konkrétněji zabývat až projekt. Možností je několik.
Vchody zasypat a zatravnit, nechat

Z historie

Masarykovy sady se dnes jmenují Sady pionýrů
(pīevzato z městské kroniky)

1Ř28
2Ř. května 1Ř28ř Založen sad pīed školou dle návrhu vrchního zahradníka Josefa Zimy. Jeho zīízení stálo 25 000 korun.
10. července 1Ř28ř Staveniště pro okresní soud zakoupeno od Schwarzenberského velkostatku 1 m2 za 13,30 Kč, ulice 1 m2 za 3,Ř6 Kč.
2. īíjna 1Ř28ř Na památku 10 let trvání Č.S.R. navrhuje člen Kubec, aby
byly sady pīed oběma školami nazvány „Masarykovými sady“. Proti
hlasovali němečtí nacisté, odůvodňujíce tím, že jim nebylo dáno to, co
slibováno. Nemají důvodu, aby oslavovali. Vyhlašují si souhlas frakce
(skupina politicky aktivních osob uvnitī většího celku, napī. politické
strany, parlamentu – zdroj www.cs.wikipedia.orgĚ.
25. února 1Ř30ř Proti pojmenování Masarykových sadů je jménem
německých národních socialistů člen Köhler, ostatní strany však souhlasí. Důvod uvádějí, že nesouhlasí se stávajícím režimem.

1Ř38
Fanatičtí nacisté pīi okupaci ihned začali se strháváním českých uličních
nápisů i firem, vše, co bylo české, muselo zmizet. Velké množství německého vojska všeho druhu dorazilo do Lovosic i okolí. Tak zvaný
„Hauptamt“ (hlavní úīadĚ se nastěhoval do cukrovaru a jeho zaměstnanci po různých bytech.

Architekt Tomáš Pilaī v Lovosicích (u počítače).

Studie pīináší pohled na prostor
jako celek úzce provázaný se školními zaīízeními. Počítá s rekonstrukcí chodníků a cestiček, poīízením mobiliáīe v podobě nových
laviček a košů a s dopravními úpravami. Zásahy se budou týkat také
zeleně. V plánu jsou probírky, ale i
nové výsadby dīevin. Největší zásahy by měly být pīed budovou
gymnázia. Architekt upozorňuje na
to, že v prostoru jsou stromy pīehuštěné a významné dīeviny zanikají ve změti náhodné výsadby.
Prostor parku nelze īešit bez
návaznosti na ostatní ulice. V současné době končí některé cestičky
v silnici. Nejmarkantnější změnou
v tomto ohledu je usměrnění dopravy v ulicích Školní a Sady pionýrů jedním směrem. Touto úpravou
pīibydou parkovací plochy i stromové aleje.
„O zjednosměrnění ulic se zatím
bavíme pouze jako o nápadu.
Změny musejí povolit pīíslušné
orgány a nutné je i doīešit ostatní
dopravní opatīení, která by s tím
>>> Dokončení ze strany 2

Samotný vodní prvek není
"lázeňským luxusem", vodní prvek
je součástí īady běžných soukromých zahrad, jde o prvek docela
běžný.
Kdy můžeme čekat, že dojde
k realizaci revitalizace parku
Sady pionýrů?
V současnosti je zpracováván
projekt pro územní rozhodnutí. Je
pīedpoklad, že by (ÚRĚ mohlo být
vydáno na počátku roku 2017.
Následuje projekt pro stavební
povolení, zadávací dokumentace
stavby a výběr dodavatele. Pokud
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zarůst keīi nebo zachovat a opravit. Rekonstrukce by se měl dočkat
i chodník pīed školami. Podle studie by mohl být širší a doplněný
v prostoru pīed 1. ZŠ o kašnu.
V návrhu architekt použil barevnou
ozdobnou dlažbu.
Návrh oživení parku Sady pionýrů
se u veīejnosti setkal s poměrně
pozitivním ohlasem. Nejvíce dotazů se týkalo parkování v ulicích
Tovární a zachování druhové různorodosti parku. Jeden z občanů
upozornil na původ parku, který
vznikl jako pīírodní učebna pro
děti. Tomáš Pilaī potvrdil, že park
by mohl do budoucna sloužit jako
arboretum a učebna biologie a
navrhl do projektu zapojit školy.
Parkování zajímalo pīedevším občany, kteīí bydlí v ulicích Sady
pionýrů a Tovární. Ti by uvítali
rozšíīení parkovacích stání po celé
délce ulice Tovární. Lovosický dnešek v tomto vydání o plánu rekonstrukce a výstavby parkovacích
ploch informuje. Tovární ulice je
jednou z uvažovaných lokalit. (ik)
nedojde k procesnímu zádrhelu a
projekt neztratí politickou podporu, lze očekávat zahájení úprav na
jaīe 2018 s kolaudací na podzim
2018. Popis cesty a termínu je
lemován početnými "pokud", je to
odraz našeho právního prostīedí, v
rámci kterého je povolování staveb
jedno z nejsložitějších v Evropě. V
prostīedí, kde je mnoho pečlivě
chráněných zájmů, nastává paradoxní situace, že povolení stavby
je několikanásobně delší proces
než její realizace. Výše uvedená
rozvaha je toho důkazem stejně
jako průběh mnoha dalších staveb.
(ik)

Zabrali školy, vyklidili vše, písemný materiál, knihy vyházeli na dvůr, kde
po 14 dní na dešti ležely a pak jej lopatami nakládajíce odvezli k zničení.
Nápis „Školy Dra Miroslava Tyrše“ a českého lva nad stīechou, značícího,
že to je státní budova, strhli! České dítky byly bez vyučování. Mnozí
rodičové je nechtěli posílati do německých škol, ale byli k tomu donuceni.

1Ř3Ř
V české státní škole byl umístěn německý učitelský ústav, v němž byli
vychováváni kandidáti čistě v nacistickém duchu a pīísné vojenské kázni.
Když pak v dlouho trvající válce počet raněných a nemocných vzrůstal,
byla pīeměněna tato i sousední německá škola na nemocnice.

1Ř45
Pīed válkou se současné Sady pionýrů jmenovaly Masarykovy sady,
v době okupace Dr. Goebelspark a v roce 1Ř45 znovu Masarykovy sady.
Kdy pīesně byly pīejmenovány na Sady pionýrů, není v kronice zaznamenáno. Pravděpodobně k tomu však došlo v letech 1Ř48 – 1Ř4Ř.

1Ř8Ř
I po revoluci v roce 1Ř8Ř byl název Sady pionýrů ponechán (správným
pravopisem však má být Sady PionýrůĚ.
(hz, tuc)

Na základní kámen české školy v Lovosicích poklepává stavitel
Rudolf Kaftan. Foceno Ř. srpna 1Ř25. Foto archiv Ing. Zdeňka Kaftana
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Olejnař Po tīech letech je odpad zlikvidován

Odpady v olejně se město zabývá několik
let. Již v prosinci roku 2012 proběhla jedna z
prvních kontrol stavebním úīadem kvůli
bouracím pracím, které v areálu probíhaly.
Od té chvíle byl areál v hledáčku orgánů
ochrany životního prostīedí, města Lovosice
a Krajské hygienické stanice.
V létě roku 2013 zadala Česká inspekce životního prostīedí (ČIŽPĚ společnosti DEKONTA, a.s.
zpracování pīedběžného průzkumu areálu.
DEKONTA, a.s. měla za úkol kvantifikovat, kategorizovat a následně zaīadit (dle Katalogu odpadůĚ odpady zbylé v areálu po ukončení výroby. Průzkum prokázal zhruba 650 tun chemických odpadů a látek pīevážně z výroby tukových derivátů. Většina odpadů byly tuky, oleje a
zaolejované vody. V menším množství byla
zjištěna i pīítomnost nebezpečných látek
(zejména v budovách bývalých laboratoīíĚ, a to
hoīlavin, žíravin, výbušnin, toxických a dokonce
i radioaktivních látek. Na základě těchto skutečností bylo ze strany ČIŽP vydáno rozhodnutí o
zastavení bouracích prací v areálu.
V následujících dnech odvezl Státní úīad pro
jadernou
bezpečnost
radioaktivní
látky
z laboratoīí (záīiče, které byly součástí analytického vybavení laboratoīíĚ. V záīí 2013 proběhla
ve spolupráci s městem kontrola pīítomnosti
radioaktivních látek Ústavem jaderného výzkumu Īež. Průzkum dopadl dobīe. Žádná zvýšená
radioaktivita nebyla v areálu bývalé olejny detekována.
Souběžně v roce 2013 vedlo město Lovosice
jednání s Krajským úīadem Ústeckého kraje o
dalším postupu. Z těchto jednání vzešla kontrola areálu Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje (HSZĚ se závěrem, že HZS není místně ani věcně pīíslušným orgánem k īešení problematicky uskladněných chemikálií. Město se
HZS pokusilo ještě jednou zapojit do īešení
problému tím, že nechalo zpracovat odborný
posudek, zda by problém nebylo možno vyīešit
skrze IZS ÚK (Integrovaný záchranný systém
Ústeckého krajeĚ. Bohužel ani tato cesta se
neukázala jako možná.
V té době již město začalo intenzivně hledat
finanční prostīedky na možnou sanaci rizikových látek. První jednání na Ministerstvu životního prostīedí ČR (MŽPĚ proběhlo 11. īíjna
2013. To se týkalo možnosti zabezpečení financování a způsobu īízení projektu. Paralelně také
město jednalo se Státním fondem životního
prostīedí (SFŽPĚ o možnosti získání dotace na
zabezpečení prací. V listopadu 2013 schválila
rada města podání žádosti o dotaci na zpracování rizikové analýzy vlastního areálu bývalé
olejny a okolí, která měla potvrdit nebo vyvrátit
podezīení na kontaminaci horninového prostīedí a podzemních vod v areálu bývalé olejny,
pīípadně specifikovat rizika a určit tím další
směr īešení celé kauzy.
Město se žádostí o získání finančních prostīedků ze SFŽP nakonec uspělo a zpracování
dokumentace „Analýza rizik – Průmyslová zóna

Lovosice centrum (ARĚ se mohlo rozběhnout.
V lednu 2015 byly práce na AR v polovině.
Dokončeny byly vrtné sondy a probíhaly analýzy v laboratoīích. V únoru 2015 byla projednána
metodická změna rizikové analýzy s tím, že

Odpady - celková čísla

Suroviny nevhodné ke spotīebě nebo zpracování 251,67 t
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 72,5 t
Chlorované minerální motorové, pīevodové
a mazací oleje 3,45 t
Kompozitní obaly 43,42 t
Obaly obsah. zbytky nebezpečných látek 23,5 t
Absorpční činidla, filtrační materiály, tkaniny,
ochranné oděvy 2Ř,72 t
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné
látky 0,7 t
Transformátory a kondenzátory 0,4 t
Laboratorní chemikálie a jejich směsi 4,8 t
Vīazené anorganické chemikálie 17,4 t
Vyīazené organické chemikálie 0,74 t
Odpady obsahující ropné látky 1Ř4,52 t
Sklo, plasty a dīevo (znečištěnéĚ Ř,86 t
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
16,64 t
Záīivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,2 t
CELKEM 66Ř,54 t
Ústecký kraj 250.000,- Kč
Město Lovosice 250.000,- Kč
SFŽP 1.Ř00.000,- Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ DPH 2.400.000,- Kč
CELKOVÁ DOBA REALIZACE SANACE 112 dní
První kontrola stavebním odborem v areálu
proběhla 14. prosince 2012
UKONČENÍ 20. záīí 2016
MŽP, ČIŽP, SFŽP, stavební dozor, zhotovitel a
město jako investor odsouhlasili změnu v AR,
která spočívala v redukci počtu vrtů, ušetīená
finanční částka byla použita na identifikaci chemikálií. Na pīelomu dubna a května 2015 byla
AR dokončena a v červnu 2015 odsouhlasena
MŽP. Na základě průzkumných prací realizovaných v průběhu AR nebyla prokázána významná
kontaminace podzemní vody sledovanými polutanty. AR potvrdila, že hlavní rizika jsou spojena s chemikáliemi a chemickými odpady uloženými v areálu bývalé olejny. Bylo popsáno, že
prakticky po celém areálu je rozeseto několik
hlavních a několik menších ložisek, kde jsou
uloženy látky s rizikovými vlastnostmi. Jako
nejrizikovější byly hodnoceny prostory laboratoīí s obsahem vysoce nebezpečných látek.
Mimo výše uvedené byla závěrem AR konstatována īada porušení týkajících se pīedpisů na
ochranu životního prostīedí a veīejného zdraví,
které byly v průběhu let 2013 – 2015 sankcionovány několika pokutami v īádech vyšších
statisíců korun.
AR také ve svých závěrech doporučila
s ohledem na stav areálu a jeho umístění
v těsné blízkosti obytné zóny a v blízkosti něko-

lika školních budov provedení bezodkladných
úkonů, resp. nápravných opatīení, s cílem minimalizovat rizika dopadu na zdraví obyvatel a
životní prostīedí. Nápravné opatīení spočívalo
v bezodkladném vyklizení prostoru laboratoīí a
odborného odstranění zde skladovaných chemikálií a další bezodkladné odstranění látek
(suroviny do výroby, produkty nebo odpadní
látky z výroby, tuky, oleje a mastné kyseliny a
jejich deriváty, apod.Ě uložených ve skladech a
kontejnerech nacházejících se na volném prostranství a v některých objektech.
V souladu se závěry společnosti DEKONTA, a.s.
a AR uložil MěÚ Lovosice v dubnu 2015 společnosti WOWITRA, s.r.o. provedení nápravného
opatīení spočívajícího ve shora popsaném vyklizení cca 650 tun odpadů. V dubnu 2015 vyhlásilo MŽP výzvu č. 1/2015 v rámci Národního programu Životní prostīedí k podání žádostí o
dotaci na odstranění akutních havarijních stavů,
ohrožujících životní prostīedí. Počátkem května
2015 obdrželo město vyjádīení společnosti
WOWITRA, s.r.o. o vlastní neschopnosti provést
uložené nápravné opatīení z důvodů tíživé
finanční situace, kdy je bez jakýchkoliv pīíjmů a
dále zatížena právy tīetích osob z titulu své
pīedchozí činnosti.
Na základě potīeby bezodkladného provedení
vyklizení a likvidace chemických odpadů dospělo město k rozhodnutí pīevzít na sebe provedení uloženého opatīení. Takovéto rozhodnutí
města ve své podstatě umožnilo až vypsání
shora uvedeného dotačního titulu MŽP, jelikož
do té doby se městu nedaīilo dohodnout dostatek finančních prostīedků, které by pokryly
náklady na vyklizení a likvidaci. V polovině května 2015 tedy město požádalo MŽP o poskytnutí
dotace na vyklizení a likvidaci chemických odpadů, resp. provedení uloženého opatīení, a
koncem května obdrželo město posudek MŽP,
který doporučil dotaci pīidělit. V červenci 2015
město obdrželo z MŽP rozhodnutí o pīidělení
finančních prostīedků ze SFŽP na sanaci
v bývalé olejně v Lovosicích.
Poté, co byly pīipraveny veškeré dokumentace
k provedení vyklizení a ve veīejném výběrovém
īízení vysoutěžen zhotovitel sanačních prací,
byly tyto započaty 1. června 2016. Harmonogram vyklizení byl stanoven na 4 měsíce. Dnes
již lze konstatovat, že vyklizení a likvidace chemických odpadů byla úspěšně provedena a
ukončena dne 20. záīí 2016. Úspěšně se tak
uzavīelo téměī tīíleté snažení města o eliminaci
rizika pro obyvatele Lovosic, spojeného se závadným uskladněním chemických látek a dalších odpadů v areálu bývalé olejny v Lovosicích.
Zájem o dění v areálu bývalé olejny ze strany
města však tímto rozhodně nekončí. V tuto
chvíli se pīipravuje dokumentace pro vymáhání
prostīedků, které byly na sanaci vynaloženy, což
bylo podmínkou poskytnutí dotace, a dále probíhají jednání o budoucí podobě areálu se současným vlastníkem areálu (viz článek nížeĚ.
Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru život. prostředí, ik

• • Vedení města diskutovalo o budoucnosti areálu • •
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FOTOř Jak šel čas pīi sanaci v areálu olejny

Sanace areálu bývalé olejny
skončila. Celkem bylo odvezeno
téměī 670 tun odpadu. Práce v
areálu započaly 1. června, kdy se
zahájení zúčastnil také ministr
životního prostīedí Richard Brabec.
Odpady odstranilo Sdružení sanace olejny Lovosice, tedy společ-

nosti PURUM s.r.o. a AQUATEST
a.s. „Sanace probíhala prakticky
bez komplikací, co se týče fyzických prací, bylo hotovo na konci
srpna, tedy měsíc pīed termínem
celkového dokončení,“ uvedl Tomáš Palán, vedoucí sanační technik
firmy PURUM s.r.o.
V areálu probíhaly pravidelné

kontrolní dny s účastí zástupců
města, sdružení, technického dozoru investora i ministerstva životního prostīedí. „Sdružení odvedlo

profesionální práci, jsme spokojeni,“ sdělil Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí
na MěÚ Lovosice. (Text + 6x foto tuc)

Vlevo jsou snímky pīed sanací,
vpravo po sanaci.

Īíjen 2016
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• • • Cenné dīeviny ve městě byly odborně ošetīeny • • •
Arborista David Hora zjišťuje
pomocí akustického tomografu
poškození dīeva na památném
dubu na Václavském náměstí.
Foto: Radim Tuček
Vpravo ošetīení jerlínu v Sadech
pionýrů. Foto: Přemysl Zeman

>>> Dokončení ze strany 1

„Zdravotní proīezání provedl certifikovaný
arborista tak, aby se pīedešlo rozlamování koruny a pádu suchých větví. Během proīezů došlo také na jednom jedinci k instalaci bezpečnostních vazeb, kdy byly slabší větve zajištěny
vazbou k silnějším, které jim pīi větším větru

poskytnou oporu a nedovolí volný pád větví,“
uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí na MěÚ Lovosice.
Ošetīen byl také památný dub na Václavském
náměstí stojící poblíž kostela. Zde bylo pomocí
čidel akustického tomografu a tedy prostīednictvím šíīení zvuku měīeno, jak je či není po-

škozeno dīevo.
Město v současné době pīipravuje projekt
revitalizace parku Sady pionýrů. Se studií a
návrhy úprav se mohla veīejnost seznámit
7. záīí na pīednášce ve staré radnici. Více o
tématu píšeme v tomto vydání na stranách 2-3.
(ik, tuc)

• • • Bezpečí na silnicích pro naše nejmenší občánky • • •

Lovosická společnost Aoyama, pīední výrobce spojovacího materiálu pro automobilový průmysl, pīipravila pro děti mateīských škol dárek. Existuje
mnoho situací, kdy musíme na bezpečí našich dětí dbát ještě více než obvykle. Jízda na kole či na odrážedle, na in-line bruslích, na sjezdovce na lyžích,
ale i cesta do školky a pohyb skupiny dětí po městě, to vše jsou pīípady, kdy je tīeba, aby děti byly viděny všemi účastníky silničního provozu. Pohyb v
reflexní vestě zaručí dobrou viditelnost našich dětí a může je ochránit pīed zbytečnou nehodou. Bezpečí dětí je pro nás velice důležité, proto na konci
záīí rozdala ACZ všem dětem navštěvujícím pīedškolní zaīízení v Lovosicích, Vchynicích, Sulejovicích, Malých Žernosekách, Čížkovicích a Siīejovicích
kvalitní dětské reflexní vesty.
Zdeňka Olšovcová
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Všechno o školním stravování jste mohli slyšet v „centrálce“

Den otevīených dveīí Centrální
školní jídelny Lovosice (CŠJ) se
konal v sobotu 10. záīí od Ř do
12 hodin. Občané se mohli pīijít
podívat, kde se pro jejich děti i
pro ně samotné pīipravují obědy, a jaké má CŠJ zázemí (vlastní
kuchyně, technologické zaīízení,
sklady, lednice).
Veškeré prostory si mohli projít
ve skupinách a īeditelka CŠJ Jana
Dreieckerová jim ochotně zodpovídala jejich zvídavé dotazy. Kuchaīky názorně ukázaly, jak vše v
CŠJ probíhá. Hodně dotazů bylo
vzneseno na průběh pīípravy
bramborové kaše.
Součástí akce byla také výstavka
„Vím, co jím“, kde byly pīedstaveny druhy svačin na jednotlivé dny
týdne a jejich výživová hodnota
vyjádīená v kostkách cukru. Celkový cukr za týden, cukr za školní
rok. Hádejte, kolik to je? Průměrně
školáci ve svačinách a nápojích
zkonzumují za školní rok celkem
11,8 kg cukru navíc. To jsou svačiny, které si děti běžně nosí
z domova.
„Následně jsme diskutovali o
„Pamlskové vyhlášce“, platné od

20. záīí 2016, která vymezuje požadavky na potraviny včetně nápojů, jež lze nabízet k prodeji ve
školách. V požadavcích na nápoje
je CŠJ již o krok napīed. V rámci
projektu Zdravá školní jídelna (k
němu se CŠJ pīihlásila v roce 2015
a nyní čeká na certifikaciĚ nabízíme
v automatu nápoje, které obsahují

čočka, jáhly, atd.,“ informuje o
setkání īeditelka Dreieckerová.
Děti si vyráběly bramborová razítka a dostaly na hraní pexeso
„Ovoce a zelenina – kamarádi na
celý život“.
Hosté se také seznámili s projektem „Obědy pro děti“, kdy obecně
prospěšná společnost Women for

Poděkování
„Dobrý den, dne 10. září 2016 jsem se spolu s několika přáteli zúčastnila Dne otevřených dveří ve Vámi spravované Centrální školní
jídelně v Lovosicích. Děvčata - paní kuchařky - byly spolu se svou
vedoucí na tuto akci perfektně připraveny. Dozvěděli jsme se mnoho o zdravé výživě, ale i o té "nezdravé". Seznámili jsme se také s
provozem kuchyně a věřte, že jim jejich nelehkou práci rozhodně
nezávidíme. Prosím, vyslovte děvčatům velké poděkování, že ve
svém volnu tuto akci tak pěkně připravily.“
Jaroslava Petáková
ve 100 ml hotového nápoje maximálně 2 gramy cukru. Pro porovnání se podívejte na hodnoty cukru napīíklad v nápoji, jehož zdobí
slogan „Když ji miluješ, není co
īešit“. Dále bylo pīipraveno setkání
s netradičními potravinami, jako je
napīíklad kuskus, bulgur, červená

Women pomáhá osamělým ženám
či mužům s dětmi v tíživé životní
situaci, kterou nedokáží sami īešit,
ale aktivně se o to snaží. Jedná se
o pomoc, která se skutečně dostane k dětem a nemůže být nikterak
zneužita. Identita dětí je pīitom
chráněna tak, aby ani spolužáci

nevěděli, zda a komu z jejich kolektivu se hradí stravné zmíněnou
společností.
K dispozici byl almanach systému
školního stravování v ČR, vydaný u
pīíležitosti 50. výročí založení CŠJ v
Lovosicích. Z této publikace se
budou čerpat náměty pro oslavy
školní jídelny, která byla otevīena
a pīedána do provozu dne 10.
īíjna 1Ř67. Již dnes CŠJ hledá fotky, novinové články, bývalé zaměstnance, žáky prvních tīíd té
doby, jejich slabikáīe, aktovky,
prostě vše, co by se hodilo
k oslavám. Pīíští Den otevīených
dveīí je naplánován na īíjen 2017
v rámci oslav 50 let provozu CŠJ.
„Ráda bych také čtenáīe informovala, že jsme v CŠJ zīídili miniknihovničku, kde si mohou strávníci
zapůjčit knihy o surovinách a vaīení. Jsou tu k dispozici kuchaīské
knížky, a to jak pro malé kuchtíky,
tak pro dospělé. Děkuji všem za
pīinesené knihy. Ve spoustě měst
se zīizují tzv. knihobudky, kéž by i
naše knihovnička byla inspirací pro
ostatní školní jídelny,“ uzavīela s
touhou v hlase īeditelka Dreieckerová.
(hz)

Seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva, 7. díl
Rozpočet obcí a jeho tvorba

Další
díl
seriálu věnujeme tomu,
jakým způsobem je tvoīen rozpočet
obce.
Tato
tématika je
pro
měsíc
īíjen velmi aktuální. V současné
chvíli se totiž rozpočet na rok
2017 již začíná tvoīit. Tvorba
rozpočtu je poměrně náročný a
dlouhodobý proces, který vyvrcholí jeho schválením.
Rozpočet obce můžeme chápat
jako jakýsi finanční plán, který
stanovuje investice do dalšího
roku. Spadá do takzvané samostatné působnosti obce. Každý
rozpočet obce je tvoīen jako taková veličina. Na začátku rozpočtového období není totiž na účtech
města vždy celá částka uvedená v
plánu. Na účet teprve během roku
postupně pīicházejí různé pīíjmy,
které jsou utráceny podle schváleného způsobu použití. Každá obec
musí tím pádem sledovat účetní
bilanci - tedy schodek nebo pīebytek hospodaīení. Rozpočet obce
nicméně nesmí být nikdy sestaven
jako schodkový.
Proces, kdy je sledován rozpočet
daného roku, pīesahuje 1 kalendáīní rok, tedy rozpočtové období.
Rozpočtový proces má totiž několik fází, které začínají již pīed začátkem daného kalendáīního roku,
na který je sestavován, a končí až
následující rok schválením účetní
závěrky a závěrečného účtu. Fáze
rozpočtového procesu jsouř sestavování, schvalování, publikace,
plnění (hospodaīení s prostīedkyĚ,
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kontrola a hodnocení - tedy závěrečné schválení.
Sestavování rozpočtu má jasně
dané zásady. Musí být sestaven
reálně a pravdivě, účelně, úplně a
jednotně, ale také dlouhodobě a
vyrovnaně. Poslední zásadou je
zveīejnění návrhu rozpočtu ještě
pīed schválením.
Základní struktura je rozdělena
podle pīíjmů a výdajů. Pīíjmy do
rozpočtu obce jsou rozděleny na
pīíjmy daňové, neinvestiční a investiční dotace, nedaňové pīíjmy
(pīedevším pīíjmy z pronájmů,
poplatků, pojistných náhradĚ, kapitálové pīíjmy (z prodejů majetkuĚ,
pīijaté úvěry a zůstatek finančních
prostīedků z hospodaīení minulých období. Nejvyšší pīíjmy plynou do rozpočtu města z daní, což
činí zhruba 45 % pīíjmů. Jedná se
o daň z nemovitosti, daně z pīíjmu
právnických a fyzických osob, poplatky za znečištění životního prostīedí a daň z pīidané hodnoty.
Další významnou skupinu pīíjmů
tvoīí investiční a neinvestiční dotace, což je obvykle asi čtvrtina pīíjmů.
Struktura výdajů je složitější.
Můžeme se na ni podívat ze dvou
různých pohledů. Výdaje dělené
podle mandatorních a jiných výdajů (kapitálové výdaje, pīíspěvky a
grantyĚ a podle jednotlivých odvětví. Mandatorní výdaje jsou výdaje na energie, mzdy, nejnutnější
opravy a udržování, služby včetně
pīíspěvků na provoz pīíspěvkovým
organizacím zīízených městem,
sociální služby, splátky úvěrů aj.
Mandatorní výdaje činí zhruba
60 % rozpočtu, kapitálové výdaje,
tedy investice, jsou zhruba čtvrti-

nou výdajové části rozpočtu. Každý
rok se mohou tato čísla lišit podle
toho, jak je rozpočet na daný rok
sestaven.
Dle jednotlivých odvětví se jedná
o dělení výdajů napīíklad na dopravu, školství, sport, kulturu, sociální služby, životní prostīedí, bezpečnost, všeobecnou veīejnou
správu a podobně.
Rozpočet města Lovosice má
podobu excelové tabulky rozdělené do jednotlivých paragrafů podle odvětví a paragrafy do dílčích
položek podle konkrétního pīíjmu
nebo výdaje. Každá pīíjmová nebo
výdajová položka obsahuje částku
a popis, ve kterém je uveden konkrétní účel použití. V průběhu roku
je tato sestava doplněna také o
plnění neboli procentuální vyjádīení čerpání každé jednotlivé položky. Toto plnění je vždy schvalováno zastupiteli města. Schváleny
také musejí být pīípadné pīesuny
mezi jednotlivými položkami, pokud tedy taková situace nastane.
Rozpočet města se začíná sestavovat již v průběhu měsíce īíjna.
Ekonomický odbor shromažďuje
jednotlivé požadavky od všech
odborů a pīíspěvkových organizací
včetně žádosti ASK Lovosice na
pīíspěvek na provoz. Požadavky
zaznamenává na pīíslušné paragrafy a tvoīí popis jednotlivých
položek. Takto sestavenému návrhu se īíká „zbožná pīání“. Ta sa-

mozīejmě mnohonásobně pīevyšují možnosti pīíjmů a tím pádem
pīicházejí na īadu škrty. Zachovány
musejí být mandatorní výdaje. Na
radních a vedení města je pak určit
priority. Takto sestaveným rozpočtem se zabývá také finanční výbor,
který podává doporučení zastupitelstvu. Následně se rozpočet
pīedjednává na takzvané radě
rozšíīené o zastupitele. Posledním
krokem je vyvěšení rozpočtu na
úīední desku 15 dní pīed schválením, aby se k němu mohla vyjádīit
i veīejnost. Zastupitelstvo tedy
dostává návrh, který je několikrát
projednán, zvážen a prodiskutován. Schvaluje se obvykle v lednu a
právní moci nabývá dnem schválení v zastupitelstvu města.
Vzhledem k tomu, že se rozpočet
obvykle v našem městě schvaluje
až během ledna z důvodu pīesnějších údajů (v lednu již známe pīesnou částku zůstatku z hospodaīení
města z pīedchozího roku a také
známe částku, kterou nám zašle
Krajský úīad v Ústí nad Labem jako
pīíspěvek pro výkon státní správyĚ,
musejí zastupitelé na posledním
zastupitelstvu v prosinci pīedchozího roku schválit tzv. rozpočtové
provizorium, podle kterého je
možné čerpat měsíční výdaje v
následujícím roce vždy ve výši
jedné dvanáctiny z rozpočtu pīedchozího roku do doby schválení
nového rozpočtu.

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde
ve čtvrtek 3. listopadu
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Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
16. SRPEN - 15. ZÁĪÍ 2016
Poškozování zaīízení v provozovně
1Ř. 8. v 2ř20 hodin jsme s Policií ČR zasahovali v provozovně v ulici Osvoboditelů, kde jeden z hostů ničil vnitīní zaīízení.
Lidé na komínu
1Ř. 8. v 20ř40 hodin jsme prováděli úkony v areálu bývalé olejny, kde 5 lidí
vylezlo na komín.
Īízení bez īidičského oprávnění a s alkoholem v krvi
21. 8. v 3ř40 a v 7 hodin a Ř. Ř. v 21ř15 hodin jsme kontrolovali v ulici
Osvoboditelů īidiče vozidla značky Peugeot. Bylo zjištěno, že není držitelem īidičského oprávnění a v tīetím pīípadě byla pozitivní provedená
dechová zkouška. Pro podezīení ze spáchání pīestupku byl pīípad pīedán
pīíslušnému správnímu orgánu.
Podezīení z pěstování marihuany
22. 8. v 11ř15 hodin jsme īešili podezīení z pěstování marihuany
v Lovosicích.
Odchyt lišky
24. 8. v 17ř30 hodin jsme īešili oznámení o pobíhající lišce v ulici Terezínská. Zvíīe bylo odchyceno.
Znečišťování veīejného prostranství
25. 8. v 15ř20 hodin jsme īešili znečišťování veīejného prostranství v ulici
K. Maličkého.
Požívání alkoholu na veīejnosti
26. 8. v 15 hodin jsme īešili v ulici Sady pionýrů osobu požívající alkoholické nápoje na veīejnosti. Pīestupek byl vyīešen udělením blokové pokuty.
Pīivolání rychlé záchranné služby
27. 8. v 15ř40 hodin jsme muži ležícímu na zemi v prostoru autobusového
nádraží pīivolali vůz RZS. Následoval transport do nemocnice
v Litoměīicích.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
3. Ř. v 17ř30 hodin jsme v ulici Terezínská īešili ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa.
Rozbití vchodových dveīí
3. Ř. v 21ř45 hodin jsme v ulici 8. května īešili osobu podezīelou
z úmyslného rozbití vchodových dveīí do jedné z provozoven.
Zadržení osob poškozujících motorová vozidla
5. Ř. v 22ř10 hodin jsme v ulici Osvoboditelů zadrželi dvě osoby podezīelé
z poškozování zaparkovaných motorových vozidel.
Zadržení osoby v pátrání
Ř. Ř. v Řř45 hodin jsme byli požádáni Policí ČR o pátrání po hledané osobě. Osobu jsme v Řř50 hodin zadrželi v ulici U Výtopny a pīedali Policii
ČR.

Aktuality

Z výpisů jednání rady města

RM schválila bezplatný pronájem Václavského náměstí na stīedu Ř. listopadu 2016 v čase mezi 17. a 18. hodinou pro konání každoroční akce lampionového průvodu - závodu Mondeléz (bývalá DeliĚ.
Městský úīad bude mít nové kamerové zabezpečení. RM na svém 16. jednání schválila smlouvu s vítězem veīejné zakázky s názvem „Kamerový
systém pro městský úīad Lovosice“, jímž se stala společnost Energobest
s.r.o. Bude se jednat o výměnu čtyī stávajících kamer za nové a zároveň
rozšíīení o dvě další. Firma také dodá nový rekordér a HDD disk k uchování záznamu. Nový kamerový systém bude stát 35.000,- korun bez DPH.
Vítězem veīejné zakázky na stavbu workoutového a fitness hīiště v lesoparku Osmička Lovosice se stala firma Gabriel, s.r.o. Se stavbou započala po skončení Václavské pouti. Cena zakázky je 561.000,- korun bez DPH.
Základní škola Všehrdova plánuje výstavbu zahradní pergoly. Pergola
bude sloužit k výuce, pro děti ze školní družiny a pro potīeby zájmových
kroužků. RM schválila pīevod finančních prostīedků z rezervního fondu
školy na její investiční fond. Pergola bude financována z fondů školy,
z pīíspěvku od města a také z výtěžku z prodeje výrobků dětí.
RM souhlasila s pīijetím finančních sponzorských darů pro Základní školu
Antonína Baráka. Jednalo se o dar ve výši 5.000,- Kč od FCC BEC, s.r.o.
určený k rekonstrukci dětského hīiště v areálu školy a finanční dar ve výši
35.000,- Kč od Lesů ČR na vybavení školy moderními učebními pomůckami. Tento dar je z projektu "Pīírodní vědy s chutí a moderně".
Z důvodu nezájmu o provoz družiny v době prázdnin se īeditelky škol
rozhodly družiny na svých školách uzavīít. Služby budou zajištěny pouze
v pīípadě zájmu minimálně pěti dětí ze všech škol.
Rada města jmenovala nového manažera prevence kriminality města Lovosice. Stal se jím strážník městské policie Václav Stehlík. Odbor sociálních
věcí bude s novým manažerem úzce spolupracovat.
RM souhlasila s bezúplatným užitím znaku města na pīilbách a uniformách pro účely prezentace města Lovosice na hasičských soutěžích, prostīednictvím Sboru dobrovolných hasičů Lovosice.

Na náměstí jsou nové květináče

Na Václavské náměstí pīed
cukrárnu Johanka umístily technické služby nové velkoobjemové květináče. Odborná zahradnická firma pak provedla výsadbu. Květináče nahradily staré,
již zničené nádoby. Zároveň došlo také k obnovení zeleně.

Nové květináče jsou vyrobeny z
tvrdého modīínového dīeva ošetīeného dvouvrstvým lakem. Uvnitī
každého květináče je svaīená laminátová vložka. Jejich design byl
zvolen tak, aby korespondoval s
mobiliáīem na náměstí. Stejný typ
výzdoby byl použit také ke zkrášle-

Zvoleny byly stále zelené druhy
jehličnatých dīevin doplněné o
kvetoucí listnaté keīe. Jedná se
napīíklad o variety jalovce, buxusu,
oīechoplodce, ibišku, dīišťálu atd.
Obměna byla více než nutná, staré
dīevěné květináče se pomalu začínaly rozpadat a jejich oprava již
nebyla z ekonomického a estetického hlediska vhodná.

ní vchodu do budovy městského
úīadu.
„Sice se nejedná o velké úpravy,
ale myslím, že významnou měrou
pīispívají ke zkrášlení veīejných
prostranství ve městě. V pīíštích
týdnech se bude také v rámci běžné údržby natírat plocha kulatých
pódií na náměstí,“ uvedl místostarosta města Vladimír Šuma.
(ik)

Otevīená garáž
14. Ř. v 1 hodinu jsme zjistili otevīené dveīe u garáže v ulici Lovošská.
Podaīilo se kontaktovat majitele, který si je zajistil.
Rušení nočního klidu
Ve dnech 17. 8. v 23ř30 hodin v ulici Palackého, 18. 8. ve 2 hodiny na
skateparku, 3. Ř. ve 2ř30 hodin v ulici Vodní a 14. Ř. ve 2 hodiny na Václavském náměstí jsme prováděli úkony k rušení nočního klidu.
Krádeže v marketech
Ve dnech 2Ř. 8. a 6. Ř. jsme īešili krádeže v hypermarketech udělením
blokových pokut.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Městská knihovna Lovosice
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:
12. 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.

8

Īíjen 2016

Akce

Na vrcholu Milešovky proběhla rekonstrukce čistírny

Na vrcholu Milešovky se nachází pozorovací stanice Ústavu
fyziky atmosféry Akademie věd
ČR, objekt Armády ČR a restaurace. Odpadní vody z těchto
objektů byly svedeny do čistírny
odpadních vod vybudované pīed
cca 5 lety.

uložil na vrcholu Milešovky na
pīipravenou
železobetonovou
desku.
Tělesem filtru byla plastová nádrž
o velikosti 4,5 x 2 x 1,3 m a hmotnosti cca 230 kg. Na vrchol hory
bylo též dopraveno 22 tun kameniva a štěrkopísku – náplně zemního

Vodohospodáīský orgán Městského úīadu v Lovosicích stanovil
pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vsaku podmínky –
limitní ukazatele vypouštěného
znečištění. Jelikož se dlouhodobě
nedaīilo stanovené parametry
plnit, naplánoval investor – ÚFA AV
ČR rekonstrukci stávající ČOV.
Rekonstrukce se ujala firma LEN –
servis s.r.o. Litoměīice, která celou
akci provedla ve dnech 5. – 23. záīí
2016. Pīedmětná akce byla výjimečná z hlediska způsobu dopravy
potīebných materiálů a zaīízení na
vrchol nejvyšší hory Českého stīedohoīí. Jelikož na vrchol hory nelze
dopravit objemnější bīemena vozidly, musel vše zhotovitel zajistit
pomocí vrtulníku. Ten vyzvedl na
úpatí Milešovky těleso zemního
filtru a o pár minut později jej

filtru a obsyp nádrže. Tento materiál byl napytlován a vyvezen během tīí dnů stávající nákladní lanovkou.
Celková rekonstrukce a intenzifikace ČOV pīedstavovala doplnění
tīetího stupně čištění odpadních
vod (za stávající mechanický a
biologický stupeň byl doplněn
zemní filtrĚ, technologické i stavební úpravy ČOV, vybudování česlicového objektu pīed nátokem odpadních vod na ČOV a osazení
odlučovače tuků v restauraci. Tato
opatīení ve spojení s dodržováním
provozního īádu by měla zajistit
īádnou funkci zrekonstruované
ČOV a dodržování stanovených
limitů vypouštěného znečištění.
Obdobně by si vyīešení způsobu
čištění odpadních vod jistě zasloužil také vrchol Lovoše, který je
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rovněž hojně navštěvován. V tomto
pīípadě by však byla akce mnohem
jednodušší, neboť vrchol Lovoše je
dosažitelný terénními vozidly. Alternativně by šlo vybudovat ČOV

ve zvýšeném úpatí Lovoše a odpadní vody z vrcholu svádět na
ČOV potrubím.
Ing. Jan Lenner,
jednatel společnosti LEN – servis s.r.o.

Ř

Akce

Nevidomý Krajíček dostal k narozeninám nevšední dárek

Takzvaných "zajištěných tras" je na Pastýīské stěně v Děčíně celkem patnáct - mají
různé obtížnosti, v délce 150 až 170 metrů,
ale hlavně s pīevýšením Ř0 metrů. Jednu z
nich jsem v srpnu absolvoval s místním horolezeckým průvodcem Ondrou a ve společnosti dvou našich mladých pomocníků, kteīí
mi tenhle adrenalinový zážitek darovali k
narozeninám.
Dárek, který si musí člověk poīádně odmakat,
chvilkama ručkuje nad padesátimetrovou propastí... no to je něco! Na první dojem to sice
vypadá hrůzostrašně, ale když se pod stěnou
potkáte s rodinnými výpravami, s ženami zralého věku - prostě s lidmi, kteīí si pīišli ve volném
čase jen tak vylézt na skálu, pak dokážete pīekonat podceňování svých schopností a můžete

tenhle zážitek dopīát i sobě a doporučit dalším,
což tímto činím. Upozorňuji, že jsem zcela nevidomý, šedesátku už mám za sebou a vážím o
pár kilogramů víc než bych měl.
Provozovatelé nám půjčili horolezecké popruhy s jisticími karabinami, helmy a rukavice (bez
toho bych na stěnu nelezl ani pīíštěĚ, pohlídali
mi vodicího psa a naše tašky. Daniel, který pīišel s tímhle nápadem, mě naváděl zepīedu,
Ondra mě jistil zezadu, nebo spíš zespoda, a
naši skupinku uzavírala Veronika, která pro mě
zas vymyslela dárek pīed dvěma lety - pobyt ve
výběhu a krmení indických slonů v zoologické
zahradě v Ústí nad Labem (také úžasný zážitekĚ.
Lezení nám s krátkými pīestávkami na fotografování a občerstvení trvalo asi 100 minut.
Za mokra bych ho ovšem nikomu nedoporučo-

val. Pravda, dobīe navnadit vás může úsek s
vytesaným schodištěm, které tam zbylo po
lidech, co obývali dīevěné boudy kdysi pīilepené ke skále. Častěji ale budete stát jen hranou
či špičkou jedné nohy na malé skalní nerovnosti
a druhou nohou se nepodepīete, dokud rukama nevyručkujete po ocelovém laně či kramlích
výš.
Ať už sami rádi občas prožijete něco nevšedního, potīebujete si posílit sebevědomí, anebo
pīemýšlíte o neobvyklém dárku pro své známé,
zkuste si do internetového vyhledávače zadat
"Via Ferrata Děčín", nebo "Pastýīská stěna",
pīípadně se podívejte na internetové stránky
httpř//www.enthusia.cz/zajezdy1/jednodenni/
via-ferrata-decin-s-pruvodcem/
Ing. Vladimír Krajíček

• V chatě na Lovoši se slavilo Ř0. výročí jejího otevīení •

V sobotu 17. záīí si Klub českých turistů Lovosice pīipomněl
v turistické chatě na vrcholu
Lovoše Ř0. výročí jejího slavnostního otevīení. Vzpomínkový akt
byl laděn komorně pro členy
KČT, pozvání obdrželi též pīedstavitelé okolních obcí.
Organizátoīi si netroufli zopakovat atmosféru tehdejšího slavnostního dne a koneckonců ani vytrvalý
déšť by jim to nedovolil. Soudobý
tisk ji tenkrát popsal taktoř „Dobīe
školený dechový kvartet zdravil
nádhernými lidovými melodiemi
vzhůru míīící poutníky. Během
krátké doby oživil celou horu chór
namíchaný z mládí i stáīí, z radosti
a účasti. V malé chatě pīirozeně
nebyl dostatek místa pro poutníky,
kterým pot stékal po tváīi, a tak se
většina z nich slunila venku.”
Poīadatelům udělala velkou radost pīítomnost pozvaných hostů,
starosty Lovosic Milana Diana,
Malých Žernosek Pavla Lišky a
Velemína Petra Kīivánka, za Lesy
ČR Petra Tendlera a také pátera
Romana Depy, kteīí pīes nepīízeň
počasí vážili namáhavý výstup.
V úvodním slovu setkání pīivítal
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Setkání na Lovoši k Ř0. výročí otevīení tamní chaty.
místopīedseda KČT František Stáně
hosty a necelou tīicítku skalních
turistů. Shrnul historii chaty, zmínil
i úsilí a hlavní aktéry obnovy chaty.

Foto: archiv

Na závěr svého pīíspěvku pīedeslal
hlavní kroky, které pro modernizaci
chaty KČT čekají. Každý pīítomný
měl pīíležitost na panelu obdivovat

dobové fotografie a také obdržel
brožurku o historii chaty.
Zajímavé bylo vzpomínání pīímých účastníků rekonstrukce chaty
v osmdesátých letech. Jejich vzpomínky oživil film, v němž nadšení
budovatelů
zachytil
Václav
Baumruk. I současná generace se
mohla pochlubit záznamem z obnovy, byť ne pīímo chaty. Kompozice videa a fotografií z ruky Miloše
Vodičky jr. pīipomněla obnovu
laviček na cestě z Lovosic. I druhá
kompozice se věnovala obnově
cesty a budování schodů. Nevšední
pohledy z Lovoše pak nabídly jednodenní sekvence snímků vrcholové webové kamery. Ve druhé polovině setkání se diskutovalo nejen o
chatě a o bohatých zážitcích
z turistických aktivit, ale i o nevyužitých turistických možnostech
Českého stīedohoīí.
V pozdním odpoledni se nad
účastníky slitovalo počasí a sestup
již nebyl provázen deštěm. Věīíme,
že si všichni ze vzpomínkového
aktu odnášeli zajímavé informace a
také pīíjemné pocity ze setkání se
stejně naladěnými lidmi.
Ing. Miloš Vodička, KČT Lovosice
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Čeští a němečtí turisté se setkali na výletu v Saském Švýcarsku
Poslední srpnový den se uskutečnil společný pochod lovosických a coswigských zájemců o turistiku a pīírodu. Z Klubu českých
turistů Lovosice se zúčastnilo 11 členů a z
našeho partnerského města Coswig pīijelo
17 pīátel.
Turisté se sešli v městečku Wehlen, kde putování na Rauenstein do Rathenu začalo. Toto
místo je součástí takzvané „malíīské“ cesty.
Množství malíīů, kteīí se nechali inspirovat zdejší krajinou, vedlo k vyznačení romantické stezky
označené jako Malerweg – Malíīská cesta. Právě v tomto prostīedí vznikaly krásné
obrazy českých i německých malíīů - romantiků .
Zprvu byla cesta snadná, výletníci byli v pohodě, ale v závěru už museli zdolávat skalní pīekážky. Po vyčerpávajícím výstupu proběhl společný piknik na ploché skalní vyhlídce, odkud
byl pīekrásný pohled na všechny strany Saského Švýcarska. Den byl jako stvoīený k výhledům
do širokého okolí a poskytl turistům možnost
vidět pevnost Königstein, skalní horu Lilienstein, skalní stěnu Bastei, město Pirna, pohledy
na vrcholky homolí různých tvarů skal a stolových hor zdejšího národního parku.
Po odpočinku a snědení všech zásob (které si
účastníci pīinesli s sebouĚ byl společný výstup
ukončen v nádherné hospůdce na vrcholu
Raensteinu pīi sklence dobīe chlazeného piva.
Účastníky společného výletu byli turisté všech
věkových kategorií, pīítomna byla rovněž oblíbená tlumočnice Ulrike Tranberg a zastupitelka
města Coswigu Brigitte Köhler. Mezi českými
účastníky byl i zastupitel města Lovosice Josef
Trefný.
Společné putovaní ukončili výletníci poslechem hudby na terase na promenádě v městě
Rathen. Nakonec zbývala ještě hodina času na
posezení v kavárně či hospůdce, než zastal čas
jít opět na nádraží, kde putování turistů pīed
devíti hodinami začalo.
Byl to krásný den plný zážitků a většina zúčastněných turistů bude na tento výlet dlouho
vzpomínat.
Za české turisty Erika Trefná

Romský festival Savore Jekhetane má za sebou osmé pokračování
Poslední prázdninový víkend se
v Lovosicích nesl v duchu romských tradic. Farní charita Lovosice uspoīádala v sobotu
27. srpna již 8. ročník tanečně
hudebního festivalu Savore Jekhetane, na kterém šla „společnou cestou“ īada tanečních a
hudebních souborů ze všech
koutů České republiky.
Byť se jednalo již o osmý ročník,
poprvé byl festival poīádán v duchu romské vlajky, která symbolizuje život věčných poutníků na
zelené trávě pod širou oblohou.

Proto děti a mládež pīedstavily své
taneční a hudební nadání veīejnosti v areálu lovosické Sauny v blízkosti īeky Labe, která v horkém
letním dni pīišla vhod nejednomu
návštěvníkovi festivalu.
Festival Savore Jekhetane v tomto
roce moderoval oblíbený Richard
Samko, který sršel vtipem a neváhal oslnit všechny pīítomné perfektní znalostí romštiny. Pozvání
Farní charity Lovosice pīijala také
Erika Fečová se svými studenty z
Mezinárodní konzervatoīe v Praze
a svým vystoupením motivovala

īadu účastníků festivalu k větší píli
a cílevědomosti.
Váženými hosty festivalu byl Pavel Vodseďálek, pīedseda výboru
pro národnostní menšiny Ústeckého kraje a Edith Kroupová jako
zástupce Diecézní charity Litoměīice.
Festival by nebylo možné zrealizovat bez podpory Ministerstva kultury ČR, Fondu Ústeckého kraje a
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města Lovosice. Podpoīilo ho také
několik drobných donátorů. Vaší
podpory si nesmírně vážíme. Po
pīedání pamětních pohárů a pamětních listů a oficiálním ukončení
celé akce však zábava nekončila.
Na pódiu se vystīídalo několik
kapel, které hrály k tanci a poslechu. Za fotodokumentaci celé akce
vděčíme P. Tomanci.
Mgr. Eva Horáková, FCH Lovosice
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Osobnosti

Miroslav Hvorka už se otevīení
Akademický malíī Jiīí Novosad své výstavy v Kralupech nedožil
(* 18. 4. 1Ř4Ř – + 2Ř. Ř. 2006)
Vzpomínámeř

Pīed 10 lety zemīel čestný
občan města Lovosice Jiīí Novosad. Malíī patīil ke generaci,
která nastupovala ve druhé
polovině sedmdesátých let.
Na pražské Akademii výtvarných
umění byl v letech 1Ř72 - 78 žákem profesora Jana Smetany. Po
absolvování školy se vrátil zpět do
Lovosic, pīestože vystavoval v celé
Evropě (Holandsko, Německo,
Francie atd.Ě. Jeho obrazy se odehrávají v našem světě – v nádražních čekárnách, v prostīedí městských ulic, kanceláīích, ale i v atmosféīe koncertních síní.
Novosad se rozhodl vybudovat
svou uměleckou existenci mimo
Prahu, ačkoli si byl vědom, že se
může jako umělec ocitnout mimo
zorné pole odborné kritiky a novináīské publicity. Neváhal tuto daň
platit – vyvážil ji neocenitelnou
možností soustīeděné tvůrčí práce. K životu mu stačilo jen několik
pīátel z dětství, ze sousedství a
pak kamarádi ze studií, mezi nimiž
byli vedle malíīů také muzikanti
(švagr Jaroslav OndráčekĚ a herci.
V Praze vystavoval Jiīí Novosad
poprvé v roce 1Ř80 v renomované
Galerii Vincence Kramáīe. Po necelých deseti letech (1ŘŘ0Ě se tu
jeho tehdy poslední obrazy objevují podruhé. Studie v katalogu k
této výstavě už mohla definovat
podstatné rysy Novosadovy malby, krátce pīedtím tak učinil
L. Hlaváček v obsáhlém medailonu
o malíīi Jiīím Novosadovi v revui
Výtvarná kultura. Významné místo
mezi jeho mezinárodními výstavami zaujímá reprezentace českého
umění na Mezinárodním festivalu
malby v Cagnes sur Mer ve Francii
a zvláště účast na Festivalu evropské současné malby v Mouscronu
v Belgii, kde získal hlavní cenu a
medaili za malbu (1ŘŘ2Ě. Mnichovská galerie Cäsar Radetzki, se
kterou delší dobu spolupracoval,
vydala jeho monografii.
Malíī vystavoval občas i v Ústí
nad Labem, Děčíně a Litoměīicích

(galerie Salva GuardaĚ. Jeho obrazy mohli naši občané zhlédnout v
době oslav v roce 2000 na Městském úīadě v Lovosicích. V lednu
2001 vystavoval malíī v Divadle Na
Fidlovačce. Výstava byla prodejní a

z části výdělku šly peníze Nadaci
Fidlovačka pro její divadelní činnost.
Ve vestibulu lovosického městského úīadu je umístěna jeho
replika obrazu Adama ml. z Valdštejna z obrazárny v Duchcově, v
modré zasedací místnosti 2 obrazy
a v Základní škole Antonína Baráka jeho obraz īeditele Antonína
Baráka. Jeho poslední a to posmrtnou soubornou výstavou byla
výstava „Výběr z díla“ v Galerii
Hefaistos v bīeznu 2007 v Děčíně.
Jeho obrazy jsou zastoupeny na
Velvyslanectví ČR v Budapešti,
České národní bance, Československé obchodní bance, Komerční
bance, v mnichovské galerii a v
soukromých sbírkách v Česku i
zahraničí.
Jiīí Novosad zemīel v pátek
2Ř. záīí 2006 ve věku 57 let a je
pohīben na lovosickém hībitově.
Čestné občanství města Lovosice
mu bylo uděleno in memoriam
4. srpna 2008.
(hz, foto M. Hvorka)

Fotograf Miroslav
Hvorka se domluvil
v dubnu 2016 se
svými starými pīáteli ze 70. let z kralupského turistického kroužku, že pro
ně konečně uspoīádá dlouho slibovanou výstavu České
stīedohoīí.
Někteīí z nich znali jeho fotografie už z mládí, někteīí navštívili
některou z výstav „Výtvarníci Českého stīedohoīí“ na vlastislavském
zámku Skalka. Výstava se koná v
Kulturním domě Vltava v Kralupech
nad Vltavou od 1Ř. záīí do 1Ř. īíjna
2016.
Vernisáž výstavy České stīedohoīí
se uskutečnila v pondělí 1Ř. záīí od
17 hodin v malém sále KD Vltava.
Zúčastnila se jí i sestra fotografa
Hvorky s rodinou, kralupští pīátelé
a další kulturní pracovníci. Nechy-

Šatavová. „Mirek na nás asi hledí
z fotografického nebe a snad má
radost. Tato výstava je věnována
jeho životní lásce – Českému stīedohoīí. Fotografický pīístroj byl
nedílnou součástí jeho života. Znal
jsem ho od sedmdesátých let
z turistických cest po horách, stále
neúnavně (a skvěleĚ fotografoval.
Jednou se nám dokonce ztratil, ale
tenkrát to dobīe dopadlo. Byl nejen výborným fotografem, ale i
dobrým člověkem – kamarádem,“
uvedl starosta Holeček.
Poté si pīítomní pīipili na památku fotografa a na úspěch výstavy.
Vystaveno je pīes 20 fotografií –
Lovoš, Milešovka, Porta Bohemica,
černobílé i barevné. Hudebním
vystoupením vernisáž doprovodila
Markéta Wagnerová – Lipšová.
Zahrála na klavír a zapívala několik
oblíbených písní (M. Rottrová –
Ten vůz už jel, H. Zagorová –
Studánko stīíbrná a dalšíĚ.

běli ani zástupci Muzea Lovosicka
Martin Brůža a Eva Hozmanová a
dlouholetý pīítel a spolupracovník
Miroslava Hvorky Vladimír Lonský.
Úvodní slovo k výstavě pronesl
starosta Kralup nad Vltavou Petr

Pro zájemce o návštěvu výstavy otevīena je v pracovní době kanceláīe KD a pīi všech akcích KD Vltava v Kralupech nad Vltavou. Další
obdobnou výstavu bude mít Miroslav Hvorka pravděpodobně v Ústí

Jeden z vystavovaných obrazů
Miroslava Hvorky

Novou zastupitelkou je L. Žamberská
Ve čtvrtek 2Ř. záīí se uskutečnilo čtvrté jednání Zastupitelstva
města Lovosice. K projednání
bylo pīipraveno 20 bodů.

Těsně pīed uzávěrkou
Důležitým faktem byla změna
složení zastupitelstva. Doktorka
Michaela Hedánková se odstěhovala z Lovosic, čímž zanikl její mandát. Novou zastupitelskou se stala
Libuše Žamberská za politické
hnutí PRO Sport a Zdraví (PSZĚ.
Kromě obvyklých bodů jako jsou

zápisy z výborů nebo kontrola
plnění usnesení se projednávalo
pīijetí dotací z fondu pro mimoīádné události Ústeckého kraje na
spoluúčast pīi sanaci olejny. Dále
také dotace z programu spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014-2020 určena na
partnerský projekt s městem
Coswig. Schváleno bylo dofinancování pečovatelské služby města ve
výši 150 600,- Kč prostīednictvím
Ústeckého kraje. Největší odezvu
ze strany občanů měl bod Schválení změny č. 1 ÚP Lovosice.
(ik)

Odbor tajemníka informujeř
Společnost SČVAK a.s. bude provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Dlouhá a Barákova. Rekonstrukce bude probíhat celý īíjen.
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Holeček. Pīipomněl, že fotograf
měl být hlavním īečníkem na vernisáži, ale té se bohužel nedožil.
Výstavu dokončila jeho dlouholetá pīítelkyně, skautka Jindīiška

nad Labem, termín ještě není
znám. Výstava bude později, asi
v lednu, k vidění i v Pfannschmidtově vile (Městská knihovna LovosiceĚ. (hz, foto Ing. Vladimír Lonský)
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Začaly geografické pīednášky

Život v pozemském ráji pīiblížil dokument o kouzelné Polynésii
V pondělí 5. záīí se v Kulturním stīedisku
Lovoš uskutečnila první geografická pīednáška po prázdninách. Po delší době pīijel
do Lovosic s pīednáškou Kouzelná Polynésie
oblíbený cestovatel, kameraman a režisér,
také rockový hudebník, Martin Kratochvíl.
V minulých letech nás seznamoval s treky po
Himalájích a zeměmi kadidlové stezky (Etiopie,
Sýrie, Omán, Turecko a dalšíĚ, tentokrát zvolil
oblast celkem neznámou. Francouzská Polynésie je zámoīské společenství Francie v Oceánii tvoīené 118 ostrovy. K tématu se dostal
prostīednictvím režiséra Jiīího Tesaīe, který ho
požádal o spolupráci na projektu Čeští emigranti v Polynésii. Pīitom se natočily i cestopisné filmy o Francouzské Polynésii, někteīí emigranti dokonce pīi natáčení pomohli (pan Benáček z ostrova Raiateia nebo pan Žídek z ostrova
Bora BoraĚ.
„Obdivuji dávné moīeplavce, kteīí tuto oblast
osidlovali. Pīipluli pravděpodobně z Indonésie,
bez kompasu, bez jakýchkoli pomůcek, jen
podle hvězd,“ chválil pīedchůdce dnešních
obyvatel Kratochvíl. Thor Heyerdahl se určitě
mýlil, když formuloval svoji teorii o osídlení
Oceánie z Peru. Pozemský ráj cestovatel pīedstavil v sedmi cestopisných filmech – byly to
ostrovy Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa,
Hiva Oa, Nuku Hiva-Fatu Hiva a Markézy.
Slogany pro lákání turistůř Tahiti – ostrovy
hīíšné lásky (Evropan si pīedstaví exotické jídlo,
krásné ženy a nespoutaný sex, ale ty ženy jsou
podle našich měīítek hezké jen v opravdovém
mládíĚ, Raiateia – vanilkový sen, Rangiroa –
perla jižního Pacifiku aj. Pro turisty jsou poīádány různé oslavy spojené s národními tanci, závody pirog (lodicĚ nebo jízdou na neosedlaných
koních.
Pīíroda je ovšem opravdu pīekrásná, stálé
teplo, modré nebe, teplé tyrkysové moīe, květy
všech barev – zkrátka ráj (někdy ovšem s neviditelnými muškami, které způsobí pohromu – i to
cestovatel pīedvedlĚ. Markézy si oblíbili mnozí

Evropané, napīíklad Paul Gauguin, který zde
namaloval většinu svých slavných obrazů a je
zde pochován (ostrov Hiva OaĚ, Jacques Brel,
který zde zemīel v roce 1Ř78 a ostrov Nuku
Hiva tīeba Robert Louis Stevenson, autor známého dobrodružného románu Ostrov pokladů.

otylá, protože se tam skutečně hodně jí (a ještě
je strava moučnatá a pīeslazenáĚ a také nemají
dostatek pohybu. A rovněž sociální dávky jsou
velkorysé. Turistům se zde nelíbí ceny, pobyt
vyjde dost draho. Doktor Kratochvíl podal skutečně obšírné informace.

Do oblasti se rozšíīilo kīesťanství – asi 50 % je
protestantů, 35 % katolíků, zbytek tvoīí pīevážně mormoni. Původní náboženství (polytheismusĚ bylo úplně vytlačeno, i když –
v domech původních obyvatel jsou leckde zbytky starého náboženství k vidění. Původní polynéský chrám marae mohou turisté navštívit jen
rekonstruovaný v jakémsi skansenu na ostrově
Moorea. Podle filmů se zdá, že život zdejších
obyvatel probíhá v jedné velké hostině
a bujarých oslavách. Většina z nich je velice

Všem občanům Lovosic doporučuji, aby se
někdy zašli v pondělí do Kulturního stīediska
Lovoš na zeměpisnou pīednášku podívat. Nejenom, že uvidí kraje, kam se asi až na výjimky
nikdy nepodívají, ale pīednášející většinou procestované krajiny vtipně komentují a doplňují je
īadou poznámek, které v cestopisech nenajdete. Proto 20. īíjna na shledanou na pīednášce
„Návštěva u amazonských indiánů“ s etnologem
Zeleným – Atapanou!
(hz, foto archiv Martina Kratochvíla)

Den lovosických autorů se blíží
V sobotu 5. listopadu proběhne v
prostorách Pfannschmidtovy vily druhý ročník Dne lovosických autorů.
Podobně jako v minulém roce se návštěvníci této akce mohou těšit na
pestrý program zaměīený na hudbu,
literaturu, ale také na umění, degustaci vín, výstavy fotografií a mnoho
dalšího. Vše samozīejmě za účasti
interpretů z Lovosic a nejbližšího okolí.

Během īíjna se široká veīejnost bude
moci zapojit do fotografické soutěže,
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tentokrát na téma „Podzimní Lovosice“.
Svoje snímky (maximálně tīiĚ mohou
účastníci soutěže posílat na e-mailovou
adresu mojelovosice@gmail.com. Fotografie budou zveīejněny na facebookových stránkách akce, kde bude probíhat
hlasování o nejlepší snímky. Patnáct
nejlepších fotografií pak bude vystaveno
na Dni lovosických autorů, kde proběhne
hlasování o 3 nejlepší snímky. Všechny
vystavené fotografie si návštěvníci budou moci zakoupit.
Během samotné akce proběhne ochutnávka vín z vinaīství sv. Tomáše z Malých
Žernosek, hudba bude zaměīena na folk
a country, proběhnou autorská čtení
místních spisovatelů a v dopoledních
hodinách bude pīipraven program pro
děti v dětském oddělení městské knihovny. Program tak zaplní všechny kouty
knihovny, která mimo jiné v rámci této
akce uspoīádá den otevīených dveīí.
Vstupné na výstavy, ochutnávky, dětský
program a den otevīených dveīí bude
zdarma. Scénu ve velkém sále, kde proběhnou autorská čtení a hudební pīedstavení, bude možno navštívit za dobrovolné vstupné. Vybrané peníze ze vstupného a za prodané fotografie poputují
opět jako v minulém roce na dobročinné
účely. Srdečně zveme všechny Lovosičany, pīijďte i vy podpoīit místní umělce a
autory.
Vojtěch Krejčí, ředitel KS Lovoš
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• • • Václavská pouť 2016 • • •

Tradičně v den svátku Václavů proběhla v Lovosicích Václavská pouť. Tentokrát pīipadla na stīedu. Program byl pīipraven na Václavském náměstí, v
lesoparku Osmička (tam hned na několika místechĚ, ve staré radnici, u zimního stadionu nebo u Sauny. Největšími lákadly hudební části akce byla vystoupení Ivana Mládka, Ivana Hlase či Pavla Callty. Na Osmičce u Yacht klubu pak stejně jako vloni nechyběla pīehlídka historických traktorů. Neobvyklého zážitku se pak návštěvníkům akce dostalo ve věži kostela sv. Václava, která byla mimoīádně zpīístupněna pouze kvůli pouti. O tuto možnost byl
velký zájem. Zapomenout pak nelze na krásné počasí, které podtrhlo úspěšnost celé akce.
(Text + 4x foto Radim Tuček)

Unikátní litografie k výročí bitvy u Lovosic je již k dostání

Město Lovosice ve spolupráci s
Kulturním stīediskem Lovoš
nechalo vyhotovit unikání litografii k výročí bitvy u Lovosic
z roku 1756.
Unikátní umělecké dílo bylo možné zakoupit již 28. záīí na Václavském náměstí pīi pīíležitosti Václavské pouti. Do prodeje jde pouze
80 kusů. Litografii si budete moci
poīídit za 1 200 korun. Její rozměr
je formát velikosti A2. Na Václavské pouti proběhl také kīest publikace o bitvě u Lovosic, kterou zde
bylo také možné zakoupit. Publikace stojí 100 korun. Litografie i
publikace jsou nyní k dostání v
infocentru.
„Nechali jsme vytvoīit unikátní
list, který má tīi významné atributy,
jedinečnost autora, zpracování a
námětu. Dílo se může stát krásným
sběratelským kouskem, který reprezentuje naše město a jeho historii,“ uvedl Milan Dian, starosta
města.
Litografie
zobrazuje
výjevy
z bitvy, mapu bojiště, vojáky v
uniformách nebo tīeba Lovoš.
Malíī na list zobrazil také kapličku
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Panny Marie Einsiedelnské na Holoubkově a památník Císaīe Josefa

kosatec bezlistý, který je zobrazen
v dýmu bitvy.

II. Ten leží v obci Lhotka poblíž
úpatí Lovoše. Velkou zvláštností
litografie je chráněný a ohrožený

Litografii pro město vytvoīil malíī
a grafik Vladimír Šavel. Je vytvoīena technikou pro autora typickou.

Svébytným postupem grafického
zpracování kamene grafik vytváīí
unikátní, jedinečné dílo. Tento
postup umožňuje zhotovení pouze
omezeného počtu kusů. Každý list
je originál a mezi prvním a stým
tiskem může být znatelný rozdíl.
Takto zpracoval pamětní listiny
napīíklad pro hlavní město Praha,
město Děčín nebo pro Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně.
Vladimír Šavel je docentem a
vedoucím katedry výchov uměním
na Pedagogické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a
pīednáší na katedīe primárního
vzdělávání Pedagogické fakulty
Technické univerzity v Liberci. Patīí
k výtvarným umělcům se širokými
zájmy. Jeho výtvarný princip je
schopen do sebe vstīebat podněty
časově a stylově od sebe značně
vzdálené. Známá jsou jeho květinová zátiší, městské veduty, litografická ex libris. Uspoīádal pīes
Ř0 samostatných výstav a zúčastnil
se více jak 280 kolektivních pīehlídek, je zastoupen ve veīejných a
soukromých sbírkách doma a ve
světě.
(ik, foto Vladimír Šavel)
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Akce
Pīednášky o Karlu IV. byly v knihovně • • Seniorky v záīí opět záīily • •

Městská knihovna Lovosice měla
opravdu šťastnou ruku, když
pīipravila na 6. a 13. záīí cyklus
dvou pīednášek Evy Havlovcové
Karel IV. (1316-1378) - Pohled z
blízka.

V letošním roce oslavujeme 700.
výročí jeho narození – 14. 5. 1316.
Jeho tituly nelze málem vypočítatř
byl jedenáctý český král, vládnoucí
jako Karel I. od srpna 1346 až do
své smrti v listopadu 1378. Karel IV.
byl rovněž īímskoněmecký král od
července 1346 a od roku 1355 císaī
īímský. Byl také lombardský král,
burgundský král, moravský markrabě v letech 1333 až 134Ř a lucemburský hrabě v období let 1346 až
1353.
Vyprávění Evy Havlovcové bylo
velice zajímavé. Opravdovou novinkou bylo, že Václav Lucemburský, syn Jana Lucemburského a
Beatrix Bourbonské, pīišel na svět

pravděpodobně císaīským īezem.
Tento objev českých vědců je
z letošního roku. Nevlastní Karlův
bratr byl také básník. Skládal milostnou trubadúrskou poezii – je
autorem 7Ř básní. Český pīeklad

jeho lyrických básní od Gustava
Francla nese název Netoužím po
ráji. „Závěrem jsme se s lektorkou
prošli i po Praze, která v období
Karlovy vlády zaznamenala neobvyklý stavební i kulturní rozkvět,“
informovala īeditelka knihovny
Zdeňka Černá. Obě pīednášky byly
doplněny promítáním fotografií,
byly opravdu poutavé a návštěvníkům se líbily.
V oddělení naučné literatury probíhá od května do listopadu výstava knih (viz fotoĚ o životě a díle
Karla IV. – celkem je vystaveno pīes
30 publikací. Pīijďte si o slavném
králi něco vypůjčit.
(hz, foto archiv knihovny)

Lovosické ELKO se na vás těší,
pīipravilo si mnoho kroužků
V novém školním roce budou činnost Domu dětí a mládeže ELKO
Lovosice zajišťovat tīi interní a kolem čtyīiceti externích pedagogů
volného času. Všem patīí velké poděkování za jejich práci s dětmi a
mládeží. Všechny kroužky jsou pro různé věkové kategorie, nově je
v nabídce volejbal a mažoretky. „Děvčata, nově zakládáme kroužek
mažoretek pro všechny od 4 let po dospělé. Pokud chcete zažít krásné chvíle a spoustu zábavy a tīeba vyhrát i nějaký ten pohár či medaili, pak neváhejte a pīihlaste se. Vše se dá naučit a zvládnout, od
toho jsme tady,“ volá do ELKA dívky īeditelka Venuše Krčmáīová.
Zájmové útvary pīímo v budově DDM ELKOř keramika, cvičení s
hudbou pro děti od 4 let, výtvarný kroužek pro děti od 4 let, moderní tanec, šachový kroužek pro školní děti i dospělé, pīírodovědný
pro školní děti, kreativní kroužek pro školní děti (šití, vaīení, netradiční techniky), zdravotní cvičení s lany, skupinová relaxace pro
dospělé, počítačové hry, počítačová gramotnost, turistický kroužek
pro školní děti.

Sportovní kroužky ve sportovních zaīízeníchř nově volejbal (nábor Ř-12 let), dále košíková, házená, míčové
hry, florbal, lehká atletika a kroužek rybáīský.
Hlásit se můžete denně pīímo v ELKU, telř 416 532 606
nebo 731 612 022. E-mailř elko@raz-dva.cz, webové
stránky www.ddm.lovosice.net

Īíjen 2016

V pondělí 5. záīí dopoledne
proběhl druhý kurz Zdravý životní styl – školení pro cvičitelky. Lektorku Vlaďku Vackovou
zastupovala Konto Bariery SenSen.

ský, šopský salát (ale pravýĚ, pečené papriky, lečo s cuketou, pečené
a obalené papriky, ale také vypražený bůček se zelím. Začalo se
pīípitkem na zdraví - sklenička
vody se sodou na odkyselení.

„Zúčastnilo se 16 děvčat, vyplnily
si testy o zdravém stravování, cvičení a odpočinku. Cvičení bylo
velmi šetrné a byla zdůrazněna
prospěšnost bezpečného pohybu,
dechová cvičení atd. Velké poděkování za podporu a pomoc pro
aktivní a plnohodnotný život seniorů Kontu Bariéry,“ sdělila vedoucí
spolku Líba Žamberská.
Ve čtvrtek 8. záīí se uskutečnila
další akce spolku Úsměv=Zdraví ve
staré radnici. Dlouholetá spolupracovnice spolku Marcela Chadžijská
z Děčína se svým týmem pīipravila
gurmánský zážitek nejen díky specialitám, které všichni ochutnali.
Byly to těstoviny s pórkem a balkánským sýrem, boršč vegetarián-

Celé dopoledne bylo proloženo
gastronomickými
jednoduchými
zajímavostmi pro zdraví a recepty
zdravé kuchyně s použitím plodů z
našich zahrádek. Pīíjemnou atmosféru doplnila živá hudba. Děčínští
si s sebou pīivezli skvělého muzikanta, zpěváka a baviče Pepu Bīíška – to byla mana pro duši. Šlo
opět o jednu z velmi vydaīených a
pīínosných akcí. Tentokrát zodpovídala za její hladký průběh Naďa
Novotná, členka Spolku.
„Těšíme se na další spolupráci s
nově vznikajícím Laskavým spolkem z Děčína. S Marcelou Chadžijskou se budete moci setkat opět
na Dnu zdraví v Lovosicích,“ slibuje
Líba Žamberská. (hz, foto A. Novák)

Patronkou diecéze je sv. Zdislava

Víte, že hlavní patronkou litoměīické īímskokatolické diecéze,
do které patīí i Lovosice, se stala
24. īíjna 2000 svatá Zdislava z
Lemberka?
V katedrále svatého Štěpána na
Dómském náměstí v Litoměīicích
se tehdy v deset hodin dopoledne
uskutečnila slavnostní intronizace
ostatků svaté Zdislavy, které byly
uloženy v relikviáīi na katedrálním
bočním oltáīi sv. Jana Nepomuckého. Slavnostní bohoslužbě, kterou
sloužil litoměīický biskup Josef
Koukl, bylo pīítomno na sto duchovních a pīedstavitelů īádů z
celé diecéze a okolí. Prvním patronem diecéze založené v roce 1655
byl svatý Štěpán, později ještě
svatý Felix a Viktorín.
Zdislava z Lemberka žila ve

13. století, jako mladičká byla vdána za rytíīe Havla z Markvarticů a
byla vzornou manželkou i matkou
čtyī dětí. Pomáhala potīebným,
zīídila špitál pro léčení nemocných
v klášteīe johanitů založeném jejím
manželem Havlem; snažila se ulehčovat umírajícím v jejich utrpení.
Sama zemīela mladá - asi ve tīiceti
letech, pravděpodobně na tuberkulózu. Brzy po její smrti vznikly
legendy o jejím zázračném léčení v lesoparku pod Lemberkem najdeme dodnes studánku s jejím
jménem. V roce 1Ř07 byla Zdislava
prohlášena za blahoslavenou a v
roce 1ŘŘ5 svatoīečena v Neīedíně
u Olomouce; je rovněž patronkou
rodiny. V litoměīické diecézi pak
vychází diecézní časopis s jejím
jménem.
(hz)

• KS Lovoš má opravenou stīechu •
Město dokončilo opravu stīechy na budově Kulturního stīediska Lovoš. Stavba trvala necelé
dva měsíce a dokončena byla již
měsíc pīed konečným termínem
stanoveným smlouvou.
Stīechu opravovala firma PROFISTAV Czech, s.r.o. Investice činila
celkově 4Ř5 tisíc korun včetně
DPH. Veškeré práce byly provedeny dle platných evropských a českých státních norem. Na provede-

né práce zhotovitel dává záruku 60
měsíců od pīedání díla a na materiál je záruka dva roky.
Oprava stīechy v ulici 8. května je
první dokončený projekt z īady
investičních akcí, které o prázdniny
město začalo realizovat. Dokončují
se práce na opravě fasády 1. ZŠ, v
druhé polovině je také revitalizace
ulice Prokopa Holého. Pokračují
také práce na víceúčelovém hīišti a
na sedmi lávkách a mostech.
(ik)
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Sport

Běhu Agrofert Run se již podruhé zúčastnily stovky závodníků
V sobotu 3. záīí se lesopark Osmička zaplnil
sportovci a jejich rodinami, kteīí si pīišli užít
druhý ročník rodinného dne a běhů Agrofert
Run 2016.

Desítky okolo komína si „užili“ stoupající teplotu
na dvouokruhové trati vedoucí i areálem chemičky. Akce byla zakončena vyhlášením vítězů
závodu na 10 km v několika kategoriích a loso-

Vévodová z Jablonného nad Orlicí. Radost ze
sportu projevili i malí závodníci, kteīí běhali
s velkým nasazením trasy od 200 do 1000 metrů.

Podle reakcí usuzujeme, že se běžecký den
vydaīil. Účastníci s námi strávili půlden v pīíjemné atmosféīe běžeckých závodů pro všechny
věkové kategorie doplněný o bohatý doprovodný program. Počasí poīadatelům pīálo, běžci

váním hodnotných cen v tombole.
Desítku okolo komína bezkonkurenčně vyhrál
Vít Pavlišta z Liberce v čase 31ř50. V konkurenci
téměī tīí stovek běžců v cíli byla nejlepší ženou,
stejně jako vloni, na dvanáctém místě Martina

Rodinný běh rádia IMPULS na 2 km, ve kterém
vítězil každý, pīilákal rekreační běžce všech
věkových kategorií a podtrhl atmosféru sportovního dne s vyžitím pro celou rodinu.
Mgr. Libuše Tomanová, foto Martin Mucha

• • • To byla cyklistika! Nultý ročník navštívilo pīes 60 dětí • • •
Poslední záīijová neděle kvetla
nádherným letním slunečným
počasím a hlavně pak dětskou
radostí z cyklistického sportu.
Do lesoparku Osmička byly pozvány děti ve věku od tīí do
tīinácti let, aby si vzaly svá dětská kola a rozdaly si to mezi
sebou v rychlosti a obratnosti.
Pozvání zabralo a více jak šedesát
dětí s rodiči odpoledne pīijelo na
start. Nejdīíve trocha napětí a
trémy pīed výstīelem startovací
pistole a pak už probíhala jedna
soutěž za druhou v šesti kategoriích. To vše v pīíjemném prostīedí
pěkně upravené Osmičky a nadšeného fandovství rodičů a diváků.
Bylo patrné, že nikdo vlastně neprohrál. Všechny děti obdržely
medaili, občerstvení, dárky a gratulaci ke sportovnímu výkonu. Ti
nejmenší i od místostarosty měs-
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ta Vladimíra Šumy.
Nejlepší závodníci si odnesli poháry, baťůžky, čepičky od sponzorů

a organizátorů. Závody pīipravil a
organizoval Josef Kratochvíl s manželkou Monikou a jejich dětmi.

Pīipravili projekt a město Lovosice
uvolnilo na akci finanční prostīedky z fondu rozvoje sportu a mládeže. Patīí jim za to díky, stejně tak
jako za zajištěný skákací hrad, který
byl v intenzivním provozu. Členové
lovosického cykloklubu pīipravili
tratě a zajišťovali zdárný a bezpečný průběh jízd. O proviant se postaral prodejem ze svého stánku
Miroslav Suchý a prima zvukovou
kulisu dodal Ota Hanuš. I jim patīí
díky a věīme, že na nultý ročník
dětských jízd na kolech naváže
první a tīeba i další ročníky.
Z dětské radosti na Osmičce lze
učinit i jedno zamyšlení. Nemohly
by se dětem alespoň někde pīipravit na cestu do školy cyklostezky,
aby mohly jezdit na kole? Není to
tak jednoduché, ale jinde, zejména
v cizině, celkem běžné.
Jiří Ládiš, Cykloklub Lovosice, foto tuc
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<^>ŽǀŽƓǌǀĞĚŽ<ƌƵƓŶŽŚŽƌƐŬĠŚŽĚŝǀĂĚůĂdĞƉůŝĐĞ
<ŽŶĐĞƌƚŶşƉƌŽũĞŬƚDŝĐŚĂůĂ,ŽƌĄēŬĂŽWĞƚƌƵ,ĂƉŬŽǀŝ͘
DƽǎĞƚĞƚĢƓŝƚŝŶĂKŶĚƎĞũĞZƵŵůĂ͕>ĞŶŬƵEŽǀŽƵĂ&ƌĂŶƚŝƓŬĂ^ĞŐƌĂĚĂ͘

WŽƎĄĚĄ<^>ŽǀŽƓ

KĚũĞǌĚŽĚKůĞũŶǇǀϭϳ͗ϯϬ͕ĐĞŶĂƐĚŽƉƌĂǀŽƵϰϱϬ͕Ͳ<ē


ƉƎĞĚŶĄƓşĨǇǌŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂĐ͘>ĞŶŬĂdŝĐŚĄ͕ƐĂƌŬĂ͘ƉƌĂǀĚŽǀĂΛƌĐŵŽǌĂŝŬĂ͘Đǌ
WŽƎĄĚĄZŽĚŝŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵDŽǌĂŝŬĂǌ͘Ɛ͕͘sƐƚƵƉŶĠϯϬ͕Ͳ<ē

ƉƎĞĚŶĄƓşDhƌ͘ĚĞŶĢŬaŬŽůĂŵů͕͘ƐĂƌŬĂ͘ƉƌĂǀĚŽǀĂΛƌĐŵŽǌĂŝŬĂ͘Đǌ
WŽƎĄĚĄZŽĚŝŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵDŽǌĂŝŬĂǌ͘Ɛ͕͘sƐƚƵƉŶĠϯϬ͕Ͳ<ē


Ϯϯ͘ϭϬ͘ ^seKsK>Khd<Ks/s/>K
ϭϬ͗ϬϬ

WŽƎĄĚĄ<^>ŽǀŽƓ

^Ąů<^>ŽǀŽƓ͕ǀƐƚƵƉŶĠϱϬ͕Ͳ<ē




ϭϱ͘ϭϬ͘ :>1<Ks|E
ϭϬ͗ϬϬ


WŽƎĄĚĄDĢƐƚƐŬĄŬŶŝŚŽǀŶĂ>ŽǀŽƐŝĐĞ͕KĚĚĢůĞŶşƉƌŽĚĢƚŝĂŵůĄĚĞǎ

Ϯϯ͘ϭϬ͘ K/dh d1

sǉǌĚŽďĂŽŬĞŶŬŶŝŚŽǀŶǇ

ϭϰ͘ϭϬ͘ EKWZKKZKhE>h
WŽĚǀĞēĞƌƐŚƵĚďŽƵĂƚĂŶĐĞŵƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇŐĞŶĞƌĂĐĞ͘,ƌĂũĞŽƌĐŚĞƐƚƌ<^>ŽǀŽƓ
ϭϳ͗ϬϬ

ŽŶĞƐƚĞƐŝŵĞŶƓşƉĞǀŶĢũƓşŬƌĂďŝēŬǇ;ŽĚďŽŶďŽŶŝĠƌǇĂƉŽĚ͘Ϳ

ϮϮ͘ϭϬ͘ ^WZsEDE/Wh>^<K:ED

WŽƎĄĚĄ<^>ŽǀŽƓ

ϭϮ͘ϭϬ͘ <KW^<,K^d\K,K\1
ϭϴ͗ϬϬ




Ϯϭ͘ϭϬ͘ D/,>,KZ<E^d ͕ĂŶĞď,W</:͊

ϭϮ͘ϭϬ͘ ,>/EWt>Kt^<ʹ,heK/sKd



^Ąů<^>ŽǀŽƓ͕ǀĐŚŽĚƉƌƽũĞǌĚĞŵǌƵů͘ϴ͘ŬǀĢƚŶĂ͕ǀƐƚƵƉǀŽůŶǉ

Ϯϭ͘ϭϬ͘ 1>dK

>ĞƐŽƉĂƌŬKƐŵŝēŬĂ

ϭϴ͗ϬϬ

WŽƎĄĚĄ<^>ŽǀŽƓ

ϮϬ͘ϭϬ͘ 'K'Z&/<W\Ea<ͲdWD

WŽƎĄĚĄjƐŵĢǀсĚƌĂǀşǌ͘Ɛ͘ĂDůŬŽ

ĄďĂǀŶǉƉŽƎĂĚƐƉŽƉƵůĄƌŶşēĞƐŬŽƵƐƉŝƐŽǀĂƚĞůŬŽƵ͕
ƉƵďůŝĐŝƐƚŬŽƵĂƐĐĠŶĄƌŝƐƚŬŽƵ͘

ZĞƉƌŽĚƵŬŽǀĂŶĄŚƵĚďĂŬƉŽƐůĞĐŚƵĂƚĂŶĐŝ

ϮϬ͘ϭϬ͘ Z'KdZW/

WƎĞĚŶĄƓŬĂĐ͘/ƌĞŶǇaŬŽďŝƐŽǀĠͲƐƉƌĄǀŶǉŵƐƚƌĂǀŽǀĄŶşŵŬƉƐǇĐŚŝĐŬĠƉŽŚŽĚĢ͊





ϭϵ͘ϭϬ͘ <KEZdEW\1EZz

^t/E'Ks<sZE

WŽƎĄĚĄZŽĚŝŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵDŽǌĂŝŬĂǌ͘Ɛ͘

^ĄůŬŶŝŚŽǀŶǇ͕ǀƐƚƵƉŶĠϯϬ͕Ͳ<ē

ϭϵ͘ϭϬ͘ d<EKKZ<

W\Ea<s>ss1d

ϴ͘ϭϬ͘ EsZdKWZWKZK/Ks^<
ϵ͗ϯϬ


WŽƎĄĚĄDĢƐƚƐŬĄŬŶŝŚŽǀŶĂ>ŽǀŽƐŝĐĞ

ϭϱ͗ϬϬ

ϲ͘ϭϬ͘ K>zDW/
ϭϰ͗ϬϬ




ĂŶĞďƉĢƓŬǇǌĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇĂǎŬŽĐĞĄŶƵŶĂǌĄƉĂĚaƉĂŶĢůƐŬĂʹǀƓĞƉƎĞĚŶĞƐĞ͕
ƉƌŽŵşƚŶĞĂǌĂǌƉşǀĄĐĞƐƚŽǀĂƚĞůWĂƚƌŝŬ<ŽƚƌďĂ͕ŬƚĞƌǉǌĂƚƵƚŽƉƎĞĚŶĄƓŬƵǌşƐŬĂůũŝǎ
ĚǀĢĨĞƐƚŝǀĂůŽǀĄŽĐĞŶĢŶş͘

ϭϴ͘ϭϬ͘ ^t/E'Ks<sZE

^ĄůŬŶŝŚŽǀŶǇ͕ǀƐƚƵƉŶĠϯϬ͕Ͳ<ē


ϲ͘ϭϬ͘ <ZD/<WZKK^W >

ϵ͗ϬϬ

KDWK^d>



^Ąů<^>ŽǀŽƓ͕ǀĐŚŽĚƉƌƽũĞǌĚĞŵǌƵů͘ϴ͘ŬǀĢƚŶĂ͕ǀƐƚƵƉǀŽůŶǉ


ϰ͘ϭϬ͘ :1>KZK^d

ϭϳ͗ϬϬ



ϭϳ͗ϬϬ



s>ŽǀŽƐŝĐşĐŚƉƌŽďĢŚŶĞďŽŚĂƚǉŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉƉƌŽŐƌĂŵŬǀǉƌŽēşǀǉǌŶĂŵŶĠƐǀĢƚŽǀĠ
ƵĚĄůŽƐƚŝʹŝƚǀǇƵ>ŽǀŽƐŝĐ͕ƉƌǀŶşďŝƚǀǇƐĞĚŵŝůĞƚĠǀĄůŬǇ͘
ϭϭ͗ϯϬʹWŽŬůĄĚĄŶşǀĢŶĐƽƵŬĂƉůŝēŬǇŶĂ,ŽůŽƵďŬŽǀĢ
ϭϮ͗ϯϬʹWƌƽǀŽĚŵĢƐƚĞŵŽĚŬƌƵŚŽǀĠŚŽŽďũĞǌĚƵƵĞƐĞĚǇ
ϭϯ͗ϯϬʹZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞďŝƚǀǇƉŽĚŚŽƌŽƵ>ŽǀŽƓ
ϭϱ͗ϬϬʹŽƉƌŽǀŽĚŶǉƉƌŽŐƌĂŵŶĂŶĄŵĢƐƚş;ŚƵĚďĂ͕ƚƌŚǇĂƚĚ͘Ϳ
Ϯϭ͗ϯϬʹĂŬŽŶēĞŶşƐůĂǀŶŽƐƚşŽŚŸŽƐƚƌŽũĞŵ

WŽƎĄĚĄ<^>ŽǀŽƓ͕DĢƐƚŽ>ŽǀŽƐŝĐĞĂdĞƌĞǌşŶʹŵĢƐƚŽǌŵĢŶǇ

WŽƎĄĚĄZŽĚŝŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵDŽǌĂŝŬĂǌ͘Ɛ͘

ϭϴ͘ϭϬ͘ ^ZsZKWzK^Ed/'

ĞŶĂǌĂǌĄďĢƌ͗ϰϱ͕Ͳ<ē͕ĨŽƚşsĞƌŽŶŝŬĂWůşǀŽǀĄ

Ϯ͘ϭϬ͘ ϮϲϬ͘s|ZK1/dszh>KsK^/



ƐĂƌŬĂ͘ƉƌĂǀĚŽǀĂΛƌĐŵŽǌĂŝŬĂ͘Đǌ

WŽŚĄĚŬĂͣ<ĂƓƉĄƌĞŬĂĂďĂ:ĂŐĂ͞

WŽƎĄĚĄ<^>ŽǀŽĞ

^Ąů<^>ŽǀŽƓ͕ǀƐƚƵƉŶĠϮϬ͕Ͳ<ē


ϯ͘ʹϳ͘ d|E<E/,KsE

ǀƌŽƉƐŬǉĚĞŶƉƌŽƚŝƌĂŬŽǀŝŶĢƉƌƐƵ͕ǌĂƉŽũĞŶĂhZKWKEEĞǀƌŽƉƐŬǉƐǀĂǌ
ǎĞŶƉƌŽƚŝƌĂŬŽǀŝŶĢƉƌƐƵ͘

ƎşũŶĂ

WŽƎĄĚĄjƐŵĢǀсĚƌĂǀşǌ͘Ɛ͘

ŽŚĂƚǉƉƌŽŐƌĂŵƉŽĐĞůǉƚǉĚĞŶ͕ĞůǉƚǉĚĞŶƉƌǀŶş;ŶŽǀĄͿƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞƉƌŽƐƚƵĚĞŶƚǇ
ĂƵēŶĢǌĚĂƌŵĂ;ƉƌŽŶŽǀĠēƚĞŶĄƎĞŽĚϭϱĚŽϮϱůĞƚƐKWͿ

sĄĐůĂǀƐŬĠŶĄŵĢƐƚş

WŽƎĄĚĄDĢƐƚƐŬĄŬŶŝŚŽǀŶĂ>ŽǀŽƐŝĐĞ





sşĐĞŶĂ͗ǁǁǁ͘ŬŶŝŚŽǀŶĂ͘ůŽǀŽƐŝĐĞ͘ĐŽŵ







ĂůƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽŬƵůƚƵƌŶşŵƉƌŽŐƌĂŵƵŶĂůĞǌŶĞƚĞŶĂǁǁǁ͘ŬƐůŽǀŽƐ͘ůŽǀŽƐŝĐĞ͘ĐŽŵŶĞďŽŶĂǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬƵůƚƵƌŶŝƐƚƌĞĚŝƐŬŽ͘ůŽǀŽƐͬ


,QIRUPDÿQtPčVtÿQtNPčVWD/RYRVLFHY\GiYi.XOWXUQtVWĝHGLVNR/RYRäNYčWQD/RYRVLFH,þ

=RGSRYčGQë]iVWXSFHY\GDYDWHOH%F9RMWčFK.UHMÿtãpIUHGDNWRU5DGLP7XÿHN WXF 5HGDNWRĝL,YDQD.RFiQNRYi LN ,QJ(YD+R]PDQRYi K] 

þOiQN\SĝLMtPiUHGDNFHQDHPDLOXORYRVLFN\GQHVHN#HPDLOF],Q]HUFLSĝLMtPiUHGDNFHQDHPDLOXLQ]HUFHGQHVHN#HPDLOF]
5HGDNFHQH]RGSRYtGi]DREVDKLQ]HUFH1HY\æiGDQpSĝtVSčYN\VHQHYUDFHMt7LVN6DPDE3UHVV*URXSDV3RYROHQR0.þ5SRGÿ(

