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Libuše Žamberská se stala
Seniorkou roku 2016
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Pod Lovošem proběhla
rekonstrukce bitvy
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Lovosičtí kickboxeři
dobyli Ameriku
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Město dokončilo první opravy

První opravy jsou hotové. V
těchto dnech vrcholí dokončování investičních akcí, které započaly letos v létě.
V minulém vydání Lovosického
dneška jsme informovali o dokončení střechy na budově v ulici
8. května. Nyní následují další
projekty. Dokončena byla rekonstrukce ulice Prokopa Holého,

akce trvala tři měsíce a zajistila ji
společnost HERKUL, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Za
práce město zaplatilo celkem
3 070 000 korun bez DPH. Opravena byla komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení, svod dešťové
vody a kanalizace. Přibyla zde i
parkovací místa. V listopadu proběhne ještě úprava části zeleně.

totiž pokryla dotace z ministerstva
dopravy (MD), poskytnutá v rámci
programu obnovy místních komunikací po povodních v červnu
2013. Ve finančním vyjádření to
znamená, že dotace činila 906 950
korun bez DPH.
Hlavní změnou, kterou občané
zaznamenají, je výměna ocelových
„pororoštů“ za dřevěný povrch.

Opravená ulice Prokopa Holého
chodit se již může po lávce u zimního stadionu a hotová je také
fasáda 1. základní školy.
Rekonstrukci ulice Prokopa Holého ocení nejen místní, ale také
rodiče, kteří vozí své ratolesti do
Mateřské školy Terezínská. Opravena byla totiž i hlavní příjezdová
cesta ke školce. Tato investiční

Lávka u zimního stadionu byla
dokončena již začátkem října. Tu
zrekonstruovala firma N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Město za její obnovu
zaplatilo 160 050 korun, což je
celkem 15 ď z celkové ceny díla,
která činila 1 067 000 korun
(počítáno bez DPH). 85 ď nákladů

Změnu mohou uvítat především
majitelé psů vzhledem k tomu, že
pro jejich mazlíčky bude chůze po
lávce rozhodně příjemnější. Pro
nátěr konstrukce byla zvolena
tmavě modrá barva. Původně byla
lávka světle modrá. Největší investici si ovšem vyžádala oprava
mostní konstrukce a ložisek. >>>4

Cena tepla se tento rok prozatím nezvýší

Cena tepla se ve městě oproti
loňskému roku pravděpodobně
nezvýší. Stanovena byla prozatím na 558,- Kč/GJ bez DPH.
„Záviset to bude především na
klimatických podmínkách. Pokud
do konce roku 2016 nedojde k
nějaké neočekávané havárii, dává
dosavadní hospodářská situace
společnosti optimistický předpo-
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klad k zachování této regulované
ceny ve výši jako v letech 2014 a
2015,“ uvedl Přemysl Živný, jednatel Tepelného hospodářství města
Lovosice.
Společnosti se v roce 2015 podařilo oproti roku 2014 významně
snížit tepelné ztráty v soustavě, což
mělo příznivý vliv na její ekonomiku. Nicméně se potýká i s řadou

faktorů, které v minulosti cenu
tepla negativně ovlivnily. Například
vlivem zateplování budov se neustále snižuje množství prodávaného tepla. Po povodních v roce
2013 významně narostla poruchovost a ztráty v místě zatopení sítě.
Tepelné hospodářství má také závazky v podobě splátek úvěrů za
>>>3
investiční akce.
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Házenkáři válí a jsou
v čele extraligy
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní sloupek bych
rád věnoval události,
která svým významem
a dopadem přesahuje
nejen hranice našeho
města, ale i naší země. Jde o připomenutí 260. výročí bitvy u Lovosic. Tato
bitva poněkud neplánovaně započala sedmiletou válku, jež je označována jako vůbec první světový
konflikt, neboť se boje odehrávaly
krom Evropy i v Americe, Asii, Africe a na světových mořích a oceánech. Přes toto neslavné prvenství
bitva a taktéž její rekonstrukce
probíhala na autentických místech
pod Lovošem. Je důležité si tyto
historické milníky připomínat, jelikož souvisejí s historickým rozhledem a povědomím občana Lovosic
stejně tak jako s národní sounáležitostí a hrdostí. Vždyť přes 40 procent řadových pluků pocházelo
právě z českých zemí. Události, od
nichž nás dělí na 260 let, se sice
mohou zdát spíše pohádkou, ale
podstatné je se zamyslet nad nesmyslností, krvavou podívanou, útrapami civilního obyvatelstva i vojáků samotných, které přináší každá válka. Na místě bitvy jsme si ale
připomněli i statečnost, odvahu,
nezlomnou lidskou vůli a přátelství.
Děkuji všem, kteří se na přípravě
této mezinárodní akce podíleli a
vzpomínku věnuji i panu Danielu
Trapanimu, starostovi Terezína, s
nímž jsme na přípravách spolupracovali.
V uplynulém měsíci rovněž proběhlo konstruktivní Setkání s radnicí, kde bylo nadneseno mnoho
zajímavých námětů pro další rozvoj
města. I následující měsíc bude
bohatý na sport i kulturu. Za všechny bych jmenoval chystanou vernisáž lovosického rodáka - malíře
Jiřího Novosada, již tradiční večer
operetních melodií organizovaný
lovosickým svazem MaĖarů či Den
lovosických autorů, který loni
zaznamenal pěkný ohlas. Těším se
na setkání na akcích v našem městě.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Téma

Tomograf prověīil památný dub

V minulém čísle Lovosického
dneška jsme se krátce zmínili o
odborném ošetīení památného
dubu na náměstí. Měīení bylo
provedeno akustickým tomografem a město má nyní k dispozici
jeho výsledky.

ní provedena redukce zhruba
v rozsahu 15 ď. Odborníci předpokládají pozitivní reakci na prořez
v příštím vegetačním období.
Několik zajímavých údajů
Měření bylo provedeno 6. září

Rok od rekultivace travčické
skládky potvrdil její úspěšnost
Loňské léto byla ukončena
jedna z velkých investičních akcí
města - rekultivace skládky v
Travčicích. Pīestože skládka neleží v katastru města, měly Lovosice závazek z devadesátých
let minulého století tuto skládku
rekultivovat.

Po prvním roku údržby zrekultivované skládky je její těleso pokryto zapojeným travním porostem,

mi, kterým slouží jako potrava.
Právě první jarní měření ukázala, že
v tomto filtru není dostatečná
mocnost vrstvy náplně, ve které by
se mohly bakterie úspěšně rozvíjet
a CH4 unikal v nežádoucí míře do
ovzduší (skleníkový plyn). Na základě provedeného měření bylo
přistoupeno k úpravě filtru, kdy
došlo ke zvětšení komory a byly
přidány 4m3 směsi kompostu
s mulčovací kůrou. Toto opatření
se projevilo takřka ihned a podzimní měření plynu (viz snímek)
konstatovalo snížení emisí CH4 na

Soutisk vrstev. Zelená barva pīedstavuje nepoškozené dīevo,
červená je hniloba a modīe se zobrazila dutina.
Měření ukázalo dutinu v kmeni,
která je v patě dubu a zasahuje
zhruba do výšky 60 centimetrů.
Dutina se směrem vzhůru uzavírá a
ve výšce jednoho metru již není
vůbec patrná. Byla způsobena
pravděpodobně infekcí houby
rezavec dubový. Zpráva nicméně
potvrzuje, že zbytková dřevní
hmota stěny je dostatečná a stabilita stromu je dobrá. Znamená to,
že dub je odolný proti zlomu i
v místě defektu. Některé kosterní
větve vykazovaly mírné zhoršení
stavu, proto byla na základě zjiště-

2016. Měřilo se ve třech vrstvách.
V 15 cm, 60 cm a 115 cm. Použitý
přístroj byl akustický tomograf
Fakopp. Obvod kmene je 1,3 m.
Plocha koruny dubu je zhruba 350
m2. Kmen stromu (latinsky Quercus
robur, tedy dub letní) je nakloněn
v 90°. Stáří stromu bohužel neznáme, mohou to být i stovky let.
Pokud by měl někdo ze čtenářů
nějaké informace o jeho stáří, prosím zašlete je na adresu redakce.
Za informace budeme velice rádi,
mohou doplnit údaje v kronice
města.
(ik)

který brání erozi svrchní vrstvy
krycí zeminy. Proběhlo první měření podzemní vody v monitorovacích vrtech, trend v kvalitě podzemní vody však bude seznatelný
až po delším časovém odstupu. Na
jaře 2016 bylo provedeno měření
skládkového plynu, který vzniká
rozkladem biologické hmoty uvnitř
tělesa skládky. Vzniklý bioplyn
(74 ď CH4, 26 ď CO2) je systémem
pasivního odplynění sveden do
nejvyššího místa skládky - koksokompostového filtru, kde dochází
k jeho likvidaci půdními bakterie-

zcela minimální hodnoty.
První rok údržby skládky tedy
potvrdil, že rekultivace byla provedena úspěšně a po drobné úpravě
koksokompostového filtru lze s
nadsázkou říci, že metan, který
bakterie uvnitř tělesa skládky vyprodukují a který se dříve uvolňoval do atmosféry, kolegyně v náplni filtru zase spotřebují. Dochází
tedy k minimalizaci emisí skleníkových plynů, což byl i jeden z cílů
provedené rekultivace.
Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí

Město žádá o dotaci na obnovu Osmičky
Dne 13. října podalo město žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na obnovu porostů
lesoparku Osmička.
Celkové náklady na projekt by

měly být 1 646 683 korun, možná
dotace činí kolem 50 ď vynaložených nákladů. O tom, zda bude
přidělena, by město mělo být
vyrozuměno do cca 6 měsíců.

Nezapomeňte na kontrolu komínu
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Od 1. ledna 2011
vznikla díky naīízení
vlády pro většinu
vlastníků nemovitostí každoroční povinnost
pravidelného
čištění a kontroly
všech
spalinových
cest, tj. spotīebičů,
kouīovodů a komínů.
Zákonné povinnosti
vznikají u všech spo-

třebičů, které produkují
spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo
spalují, či zda se spaliny
vypouštějí
komínem nebo například
kouřovodem na fasádu. Povinnost kontrol
se netýkají těch, kteří
k vytápění používají
pouze elektřinu či solární nebo termální
energii.
(tuc)
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Téma

Tepelné hospodáīství města Lovosice 2016/2017

Společnost Tepelné hospodáīství města Lovosice s.r.o. uspoīádala ve stīedu 12. īíjna 2016
veīejnou debatu s cílem seznámit koncové odběratele s aktuálním stavem a plány společnosti (viz fotoĚ. Občané měli možnost diskutovat o odborných
tématech z teplárenství. Prezentace společnosti se setkala s
poměrně velkým zájmem z īad
občanů. Diskutovat pīišlo téměī
30 lidí. Lovosický dnešek pīináší
krátký výtah z prezentace, kterou pīednesli zástupci společnosti.
Distribuční soustava
Současná podoba distribuční
soustavy vznikla v roce 2009, kdy
byl vybudován horkovod, jenž je
napojen na zdroj tepelné energie
v Lovochemii. V roce 2014 pak
proběhla rekonstrukce sítě na
Holoubkově. Přenosový výkon
soustavy je 15 MW a v současné
době z ní odebírá teplo 106 subjektů s ročním odběrem cca 71.000
GJ.
Celá distribuční soustava je brána
jako jeden celek, tedy s jednou
kalkulovanou cenou za GJ. Systém
plateb je zálohový, vyúčtování se
provádí k 31. prosinci roku na
základě ceny vypočítané dle skutečných ročních nákladů.
Tvorba ceny tepla
Cena tepla je regulovanou veličinou a stanoví se podílem celkových ročních ekonomicky oprávněných nákladů a celkové roční dodávky tepelné energie. Do ceny lze
zahrnout pouze náklady uvedené
v legislativě. Rozhodující položkou
jsou proměnné (variabilní) náklady,
tj. náklady na nakupované energie
(teplo, plyn, voda, elektřina). Náklady, které nezávisí na množství
prodané energie, jsou tzv. fixní.
Jsou tvořeny náklady mzdovými,
náklady na opravy a udržování,
výrobní a správní režií, úroky z
úvěrů a nájmem. Do ceny tepla se
zahrnují také odpisy a zisk. Strukturu nákladů v ceně tepla ukazuje
graf.
Z grafu vyplývá, že velmi výraznou položkou ceny tepla je zisk.
Ten spolu s odpisy tvoří zdroj pro
splácení úvěrů. Porovnáním výše
splátek úvěrů a hlavním zdrojem
pro splátky (odpisy) jednoznačně
vychází, že společnost musí generovat zisk jako další zdroj finančních prostředků na jejich pokrytí.

nována investiční akcí, jejíž záruční
doba končí v roce 2016. Lze očekávat mírný nárůst nákladů na opravy (poruchovost). Výkyv v letech
2013 a 2014 byl způsoben opravami po povodních a opravou havárií
topných kanálů v ulici Sady pionýrů a Dlouhá. Nutno podotknout, že
běžná údržba a opravy menšího
rozsahu jsou realizovány vlastními
silami a jejich náklady jsou zahrnuty v položce Mzdy a v položce
Režie.

Zisk je zatížen daní z příjmů a jeho
minimální výše je tedy vynucená.
Cenu tepelné energie bohužel
ovlivňují i ztráty v soustavě. Ztráty
vyplývají jednak z fyzikální podstaty přenosu tepla, jednak z poruchovosti systému. Další možnou

příčinou významného rozdílu mezi
množstvím nakupovaného a prodaného tepla je i technická úroveň
jeho měření. Chyba měření roste
při výrazně menším měřeném
množství (při malém průtoku měřidlo neměří), než na které je měři-

předpokládat, že měřidla jsou
předimenzována. Tento jev se
projevil například při modernizaci
sítě na Holoubkově. Lze odhadnout, že snížení velikosti ztrát o
1 ď znamená snížení nákladů o
přibližně 2 Kč/GJ. Opatření však

pravděpodobně budou dlouhodobého charakteru. Znamenají totiž
nemalé investice do soustavy.
Opravy a udržování
Relativně nízké náklady na opravy
a udržování jsou dány faktem, že

Vývoj nákladů na údržbu
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tis. Kč

476

4Ř2

2307

1252

851

850

850

Kč / GJ

5,76

5,Ř8

27,Ř7

17,72

11,84

11,82

11,82

dlo dimenzováno. Rozsahy měření
v řadě objektů odpovídají spotřebám tepla před desítkami let. Lze

páteřní síť je nová a je stále v záruční době (do r. 2019). Vyšší poruchovost Holoubkova byla elimi-

Úroky
Financování modernizace rozvodné sítě probíhalo ve třech etapách
samostatnými úvěry. Jeden úvěr z
roku 2009 je ve výši 70 mil Kč,
druhý úvěr ze stejného roku ve
výši 10 mil. Kč. Ze třetího úvěru ve
výši 10 mil. Kč, který se začal splácet v roce 2015, byla financována
modernizace sítě na Holoubkově.
Zbytková výše úvěrů k 1. lednu
2016 byla 41,1 mil. Kč. Jistiny jsou
spláceny pevnou částkou, úrokové
sazby se odvíjejí definovanými
procenty nad PRIBOR.
Výsledky analýz společnosti
V konkurenčním prostředí na trhu
s energiemi je riskantní zvyšovat
cenu tepla koncovým odběratelům, neboť případné odpojení
odběratelů od sítě nepříznivě
ovlivní cenu tepla a mohlo by vyvolat lavinový efekt.
Cena tepla z Lovochemie se promítá do ceny tepla TH v plné výši.
Případná změna ceny ostatních
energií (elektřiny, plynu a vody) se
do ceny tepla promítne pouze v
desítkách haléřů (promile celkové
ceny).
Cenu prodávaného tepla ovlivňuje i rozdíl mezi naměřeným množstvím nakupované a prodané energie (výše ztrát tepla v síti). Vzhledem ke snižování spotřeby tepla
zateplováním lze předpokládat, že
většina měřidel na patách nemovitostí nevyhovuje.
Výsledky hospodaření firmy negativně ovlivňují klimatické podmínky (teplé zimy) a pokračující
zateplování vytápěných budov.
Přesto se společnosti podařilo v
roce 2015 oproti roku 2014 zvýšit
zisk a to snížením tepelných ztrát,
tedy snížením rozdílu mezi množstvím tepelné energie nakoupené
a prodané.
Zpracovalo Tepelné hospodářství
města Lovosice

Nechte si zkontrolovat kotel, neriskujte pokutu 20.000 korun

Každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném pīíkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústīedního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, pīičemž první kontrola musí
být provedena nejpozději do 31. prosince
2016.
V praxi to tedy znamená, že do konce roku
2016 si musí například domácnosti nechat
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zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich
mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je
kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží,
může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě,
přičemž proškolování provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou

autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
(tuc)

Seznam odborníků najdete na tomto odkazu:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
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Demontáž nefunkčních plynových kotlů byla dokončena
Město nechalo demontovat
vyīazené nefunkční kotle. Firma
Metallplast Recykling, s.r.o, kotle odstranila za cenu šrotu.
Již v roce 2011 zastupitelstvo
rozhodlo o jejich prodeji. Cena
byla tehdy stanovena na 20 ď z
původní hodnoty majetku. Za tuto
cenu byly ovšem odprodány pouze
dvě zařízení.
Bohužel již v daném roce (tedy
2011) bylo jasné, že jsou zařízení
nefunkční. Faktem je, že nejstarší
kotel byl vyroben již v roce 1995.

Jejich stáří tedy většinou přesahovalo více jak 20 let. Po delší době,
kdy se město zbytek majetku pokoušelo bezúspěšně prodat, zastupitelstvo přistoupilo k částečné
revokaci usnesení a rozhodlo kotle
demontovat.
Letos v září byl tedy demontován
poslední plynový kotel a byly odstraněny všechny nefunkční součásti plynové soustavy. Demontáž
dozorovalo Tepelné hospodářství
města Lovosice (TH) z důvodu
nutnosti odpojit nefunkční součást

od živé topné soustavy a tu pak
zpátky propojit, aby nedošlo k
problémům při zahájení topné
sezóny.
V rámci likvidace majetku nebyly
rušeny pouze kotle, ale také nefunkční části potrubních rozvodů
topné soustavy, odpojených plynovodů a rovněž demontáže nerezových komínů včetně odbourání
betonových patek. Bylo nutné dále
provést úklid suti a odstranění
odpadů. Firma také zajistila jeřábnické práce a odvoz a dopravu

materiálu.
Ve většině kotelen jsou zatím živé
součásti topné soustavy, město
proto jedná s TH o jejich odstranění a dalším využití budov.
„Například v budově krytého
bazénu by v příštím roce mohlo
být vybudováno regenerační centrum se saunou, párou nebo infrazářiči na regeneraci svalů. Již jsme
zadali zpracování projektu. Kotelnu
v ulici Kmochova by město rádo
prodalo,“ sdělil Vladimír Šuma,
místostarosta města.
(ik)

Opravyř Fasáda 1. ZŠ, lávka u stadionu a ulice Prokopa Holého

>>>1 Fasáda 1. základní školy byla

dokončená a předána investorovi
19. října, tedy 11 dní před původně
plánovaným ukončením. Jednalo
se o opravu druhé části fasády z

ulice 28. října a ze zahrady školy.
První část byla dokončena již v
minulém roce. Opravy zajistila
společnost Gerhard Horejsek a
spol., s.r.o. z Prahy. Opravy trvaly

od června do října letošního roku.
Opravu město hradilo plně z rozpočtu a zaplatilo za ni zhruba
1,5 milionu korun i s DPH. Opravilo
se zhruba 60 ď ozdobných prvků

Koupaliště letos navštívilo pīes 8500 lidí

Městské koupaliště má za sebou první sezonu
od uzavření po povodni v roce 2013. Otevřeno
pro veřejnost bylo celkem 74 dnů. Za tu dobu
ho navštívilo zhruba osm a půl tisíce lidí. Sezo-

na skončila ve ztrátě cca tři čtvrtě milionu korun. Náklady na provoz činily 1.021.089 korun,
na vstupném a pronájmech se vybralo zhruba
272 tisíc korun.
(tuc)

Návštěvnost koupaliště 2016 - 74 dní provozu (23.6. - 4.Ř.Ě
Vstupné

Tržba celkem

Denní tržba

Celkem osob (průměrĚ

Denně osob (průměrĚ

25 Kč

161.38Ř Kč

2.180 Kč

6455

87

50 Kč

103.183 Kč

1.3Ř4 Kč

2063

28

Celkem

264.572 Kč

3.574 Kč

8518

115
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fasády, kamenný pískovcový sokl a
jádrová fasáda. Rekonstrukce se
samozřejmě neobešla bez odborných klempířských, kamenických a
dalších prací.
(ik, foto archiv MěÚ)

Upozornění ČEZ Distribuce
pro majitele pozemků
ČEZ Distribuce,
a. s. upozorňuje
vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy.
Zásah je nutné provést v období vegetačního
klidu do 15. listopadu tohoto roku. Více informací najdete na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz.
(tuc)
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Rozhovor

Libuše Žamberská se stala Seniorkou roku 2016

Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioīi
vyhlásila již počtvrté nejlepší
seniory a seniorské kluby z celé
republiky. Pro rok 2016 se Seniorkou roku stala Libuše Žamberská z Lovosic, klubem roku Klub
seniorů Rožnov pod Radhoštěm.
Do Zlaté síně SenSenu byl uveden český sochaī Olbram Zoubek.
Ceny se letos předávaly pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Pražské křižovatce.
Mezi hosty byly předsedkyně
Správní rady Nadace Dagmar a
Václava Havlových Vize 97 Dagmar
Havlová a ministryně Michaela
Marksová. Průběh slavnostního
aktu byl velmi důstojný. Paní Žamberskou doprovodilo do Prahy 15
členek spolku Úsměv=Zdraví.
Vyhlášení provedly ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků a
představitelka Senzačních seniorů
Alexandra Aschemannová. „Dostala jsem krásnou kytici, knihy Příliš
hlučná samota (100 let Bohumila
Hrabala), Tajemství umění (autoři
Andy Pankhursi a Lucinda Hawksley) nebo Češi patří k Vídni od
Jiřího Kamena,“ informuje Seniorka
roku 2016. „Monika Kopřivová z
nakladatelství Babičkářství mi vše
předávala osobně. Také jsem dostala finanční odměnu, za níž koupím počítač, projektor, telefon a
nějaký program,“ dodává Libuše
Žamberská.
Paní Libuše je opravdu osobnost.
Před 18 lety jí byla diagnostikována zákeřná nemoc, se kterou bojuje dodnes. Nebojuje jen za sebe,
rozhodla se vstoupit do spolku
Rezonance (později Svazu postižených civilizačními chorobami) v
Lovosicích, od r. 1998 je jeho
předsedkyní. Nyní funguje jako

širokou veřejnost a nově i zastupitelkou města. Když může, vždycky
nezištně pomůže! Po jejím velkém

bách, a několika jeho prováděcím
předpisům, které nabyly účinnosti
1. ledna 2007, nedosáhla pobočka

Libuše Žamberská (s kyticíĚ na vyhlášení výsledků.
úspěchu jsme se jí zeptali na dlouhou historii jejího působení v lovosických spolcích.
Kdy jste začala působit v občanském sdružení Rezonance a
co Vás k tomu pīivedlo?
Vše začalo po operaci rakoviny
prsu. Pochopila jsem, že nikoho
z lékařů nezajímá, co pacient prožívá a jak těžké je vyrovnat se

si navzájem, sejít se a pro ostatní
připravit zajímavé a poučné přednášky, a to nejen o zdraví.

2x foto: archiv L. Žamberské

o.s. Rezonance v Lovosicích na
dotace a ukončila k 31. 12. 2007
svou činnost. Cvičenky cvičení jógy,
které vedu v Lovoši od roku 1992,
byly osloveny ke spolupráci
v
SPCCH, v roce 2003 jsme založily
lovosickou pobočku. První byly
opět semináře, léčebné pobyty…
Členky SPCCH se ale účastnily i
některých akcí společně s DDM
ELKO, např. Pálení čarodějnic
(členství v porotě, dohled na děti),
Dne dětí, Běhu Terryho Foxe aj.
Jak se akce rozšiīovaly do dnešní mnohotvárnosti?
Přišly výlety, pravidelné zájezdy
do lázní, rozšiřovala se základna.

Plánujete nějakou novinku pro
spolek na pīíští rok?
Plánujeme, neplánujeme, ono se
to vždy někde vyklube. Při Bitvě u
Lovosic 2. října jsme zajistili v
polovině výstupu rozdávání vody
zdarma. Lidé byli mile překvapeni
takovým servisem, vodu zajistilo
kulturní středisko a my prostor a
obsluhu.
Na jaký výlet byste pozvala
občany?
Zcela určitě na vánoční DrážĖany,
ty jsou opravdu skvělé. Ale proč
jen výlety? 10. listopadu proběhne
od 14 hodin Den zdraví v Kulturním středisku Lovoš.

Ze zdůvodnění oceněníř

Libuše Žamberská je tváīí i duší spolku Úsměv=Zdraví. Spolek funguje už více než 20 let. Mezi jeho nabízené aktivity patīí vzdělávání,
práce na počítači, semináīe, sportovní aktivity, ozdravné pobyty,
spolupráce seniorů s dětmi, výlety apod. Většinu akcí si paní Libuše
vymyslela nebo se podílela na jejich zavedení. Rozdává optimistickou náladu. Je velice aktivní a svým postojem inspiruje i ostatní.

spolek Úsměv=Zdraví, který má
320 členů. Také je předsedkyní
spolku Victorie v Litoměřicích, Liga
proti rakovině, který čítá 110 členů.
Všechna setkání členů obou spolků mají neformální přátelskou
atmosféru. Ačkoli není zdravá,
přesto svoji energii, zkušenosti a
elán rozdává druhým! Spolupracuje s radnicí, je členka sociální komise, organizátorka akcí pro seniory i
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s nemocí. Již v roce 1998 se Rezonance rozjela naplno v Lovosicích,
ve spolupráci s Květou Roubíčkovou.
Proč jste v Lovosicích založila
pobočku Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCHĚ a
jaké byly její první činnosti?
Vzhledem k novému Zákonu č.
108/2006 Sb., o sociálních služ-

Stále se naše akce zaměřují na
skupinové relaxace, zdravotní cvičení, semináře, víkendové pobyty v
Doksech, 2x ročně ozdravné pobyty, ale i taneční zábavy, prevence
zdraví do škol i pro širokou veřejnost, zájezdy za kulturou…
Kdy došlo k dalšímu pīejmenování?
Spolek se přejmenoval v době,
kdy přibyly další akce pro veřejnost
(např. Dny zdraví a různé preventivní akce). Přejmenovali jsme se na
Úsměv=Zdraví. Naše akce se totiž
opravdu týkají pohody a učíme se
mít se rádi, být v pohodě, pomáhat

Jak se mohou zájemci do spolku pīihlásit?
Zaplacením ročního poplatku 70,na rok se stáváte naším členem,
každé pondělí a úterý dopoledne
jsme v DDM Elko.
Chtěla byste na závěr vzkázat
něco našim čtenáīům?
PřijĖte si prohlédnout naše taneční zábavy s překvapením, tančí
nám tam děti, jsou vynikající. Zájezdy děvčata dokážou připravit
skvěle, zkuste naše cvičení, je pohodové. PřijĖte se podívat a věřím,
že si něco vyberete.
Eva Hozmanová
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Akce

Lovosičtí zažili v neděli 2. īíjna pod Lovošem

Lovosice zažily unikátní a nevšední podívanou. Na bitevním poli pod Lovošem se po
260 letech opět stīetly armády císaīovny
Marie Terezie a pruského krále Fridricha II.
Rekonstrukci 1. bitvy sedmileté války (1756
až 1763Ě pīihlížela více jak tisícovka návštěvníků.
Pro ně byl připraven bohatý program. Samotné rekonstrukce se účastnilo přes 500 pěších
vojáků, 20 jezdců a 15 děl. V bitvě účinkovalo
50 historických spolků z 5 zemí. Nejvíce vojáků
bylo ovšem z České republiky a Německa. Diváci mohli obdivovat průvod o délce 1 626 metrů.
Historické bojiště bylo také jedinečné. Pro samotnou bitvu byla upravena plocha o velikosti
23 230 m2 (což je plocha asi 4 fotbalových
hřišť). Díky poloze měli diváci všechny události
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bitvy jako na dlani. Pořadatelé pro střet armád
totiž vhodně zvolili autentické místo jedné části
bitvy, na které byl skvělý výhled z mírného svahu.
Celá akce začala již v dopoledních hodinách,
kdy za zvuků slavnostní hudby a čestné salvy
položili vojáci v dobových uniformách a představitelé města starosta Milan Dian a místostarosta Vladimír Šuma věnce u kapličky panny
Marie Einsiedelské, kde spočívají ostatky některých obětí bitvy.
Na Václavském náměstí byly k vidění dobové a
řemeslné stánky. Po skončení bitvy zde bylo
možné zhlédnout dětské divadelní představení,
poslechnout si Plechovanku, Rosťa „Elvis“ Pechoušek band a kapelu Vintage Retro. Večer
celou akci zakončil ohňostroj.

K příležitosti této významné historické události
město Lovosice nechalo vytvořit speciální litografii. K dostání je pouze omezené množství
tohoto unikátního uměleckého díla z dílny malíře a grafika Vladimíra Šavela. Pamětní list je
možné zakoupit na infocentru města za 1200
korun. K dostání je zde i publikace přibližující
historii samotného střetnutí. Tu můžete pořídit
za 100 korun.
„Akce měla velký úspěch. Pokazit ji nemohlo
ani deštivé počasí. Spíše naopak, přispělo
k celkovému dokreslení dramatické atmosféry.
Návštěvnost byla vynikající a naplnila naše očekávání. Celá rekonstrukce se odehrála bez komplikací a bezpečnostních problémů,“ uvedl Vojtěch Krejčí, ředitel Kulturního střediska Lovoš.
(ik, 7x foto Jindřich Seifert)

Město Lovosice děkuje Jindřichu Seifertovi za poskytnutí skvělých fotografií z bitvy. Další snímky najdete na facebookovém profilu města.
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Akce

unikátní podívanou v podobě bitevní vīavy

Návštěvníci bitvy se ptaliř Stane se svět lepším?

Byl to nevšední den, na který se těšily stovky lidí. Neděle 2. īíjna nabídla co do počasí
dvě naprosto rozdílné tváīe. Pīesun na louku
pod Lovoš provázelo teplé, slunečné počasí.
Se začátkem bitvy však sluníčko zmizelo a už
se ten den neobjevilo.
V úvodu přivítal všechny přítomné starosta
města Lovosice Milan Dian a přiblížil některé
faktografické údaje týkající se bitvy. Svůj projev
zakončil výzvou k uctění všech obětí minutou
ticha. Asi patnáctiminutové zdržení začátku,
které bylo přítomným řádně oznámeno režisérem bitvy, způsobil kanón, který se na cestě na
místo trochu „zasekl“. V ten moment začaly z
nebe padat drobné kapky. Ve 13.45, s prvním
výstřelem z děla, se však spustil regulérní déšť.
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Člověka z toho načasování až zamrazilo. Nicméně na dramatičnosti a opravdovosti to bitvě jen
přidalo a přítomní diváci dešti nijak zvlášť nespílali. Druhý říjnový den byl totiž posledním
příjemným teplým dnem doznívajícího babího
léta, a tak se i stání v dešti dalo vydržet bez
větší obavy z onemocnění.
Bitvu provázel komentář, dodávající akci atmosféru, stejně jako dobová hudba. Některé rány z
děl byly takové „šlupky“, že se tu a tam objevilo
plačící vylekané dítko. Mezi návštěvníky byly k
zaslechnutí rozličné dialogy. „Tati, támhleten
voják už čtvrthodiny leží bez hnutí. Myslím, že
nedýchá,“ vyjadřuje obavy asi osmiletý chlapeček. „Má to naučené. Neboj, určitě žije,“ odvětí
otec a voják mu po dalších zhruba třech minu-

tách dává za pravdu, neboť vstane a připojí se
ke svým kolegům. „Mělo by jich ležet podstatně
víc, aby tomu přidali na věrohodnosti,“ najde se
mezi přítomnými asi šedesátiletý kritik. „Ty, abys
k tomu něco neměl, viĖ,“ obratně kontruje
manželka. „Mně se to náhodou moc líbí,“ dodává.
Většina lidí však bitvě přihlíží zamlklých, s
myšlenkami směřujícími do oné doby. „Muselo
to být strašné. Ještě, že jsme v tom století nežili,“ prohlásil tiše svému kamarádovi důchodce,
evidentně zasažen atmosférou akce. Svůj účel
tak rekonstrukce bitvy splnila. Lidé se nad nesmyslností válek zamysleli a cestou domů si
povídali o tom, zda má svět šanci stát se lepším…
(Text + 2x foto: Radim Tuček)
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Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
16. ZÁĪÍ - 15. ĪÍJEN 2016
Rušení nočního klidu
Ve dnech 17. 9. v 22:10 hodin
v ulici U Stadionu, 30. 9. v 23:50
hodin také v ulici U Stadionu a
15. 10. v 23:30 hodin v ulici Dlouhá jsme prováděli úkony k rušení
nočního klidu.
Narušení občanského soužití
Dne 21. 9. v 22:50 hodin jsme
před jednou z provozoven v ulici
Osvoboditelů prováděli úkony
k narušení občanského soužití.
Krádeže v marketech
Ve dnech 22. 9., 23. 9., 28. 9., 3.
10. a 4. 10. jsme řešili krádeže
v hypermarketech.
Tekoucí voda z bytu
Dne 20. 9. v 15:15 hodin jsme řešili tekoucí vodu z uzamčeného bytu
v ulici Obchodní. Vodu jsme uzavřeli hlavním uzávěrem a následně vyrozuměli majitele bytu, který se nacházel ve 4. patře bytového domu.
Fyzické napadení
Dne 23. 9. v 11:15 hodin jsme řešili fyzické napadení osoby v ulici Přívozní
a 24. 9. v 22:10 hodin v ulici Dlouhá.
Záchrana ježčí rodiny
Dne 23. 9. v 15:30 hodin jsme řešili oznámení v ulici Dlouhá. Při prováděné rekonstrukci domu zde bránilo stavební firmě v dalším postupu hnízdo
s ježky. Samici s mláĖaty jsme naložili do přepravky, převezli do lesoparku a vypustili do přírody.
Otevīené okno u zaparkovaného vozidla
Dne 25. 9. v 18:55 hodin jsme v ulici Všehrdova zjistili zaparkované vozidlo, u kterého bylo otevřené okno u řidiče. Podařilo se vyrozumět majitele, který si vozidlo zajistil.
Záchrana kočky
Dne 29. 9. v 13:45 hodin jsme přijali oznámení, že u domu v ulici K. Maličkého je mezi sklem a mříží u jednoho z oken uvězněná kočka. Ve spolupráci s technickými službami byla kočka vyproštěna a převezena do útulku.
Zajištění použitých injekčních stīíkaček
Dne 30. 9. v 16:30 hodin jsme v ulici Wolkerova zajistili a umístili do sběrné nádoby několik použitých injekčních stříkaček.
Odmítnutí dechové zkoušky
Dne 8. 10. v 3:45 hodin jsme v ulici Osvoboditelů kontrolovali řidiče motorového vozidla Peugeot. Při kontrole se řidič odmítl podrobit dechové
zkoušce i lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem.
Pro podezření ze spáchání přestupku byl případ předán příslušnému
správnímu orgánu.

Aktuality

Z výpisů jednání rady města

RM udělila výjimku z OZV č. 1/2015 o zákazu požívání
alkoholických nápojů pro společnost Mondelez ČR Biscuit
Production s.r.o. Lovosice, a to na jejich každoroční akci –
Lampionový průvod městem, který proběhne 9. listopadu
od 17 do 18:30 hodin na Václavském náměstí v Lovosicích.

RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 s názvem projektu
„Obnova porostů v lesoparku Osmička“. Jedná se o projekt revitalizace
lesoparku Osmička, o kterém v minulosti informoval měsíčník Lovosický
dnešek.
RM schválila zábor 50 m2 plochy Václavského náměstí před sochou svatého Václava na středu 9. listopadu od 9 do 17 hodin z důvodu konání
náborové akce společnosti Amazon.
RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 o zajištění provozu městské hromadné dopravy (MHD) ve městě Lovosice se společností BusLine, a.s.
Semily na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 a zároveň doporučila schválení dodatku zastupitelstvu města. Návrh bude předložen na
5. jednání ZM, které se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016.
RM schválila smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci včetně všech
povinných příloh s ní souvisejících v rámci výzvy č. 28 IROP se společností
Servodata a.s. Jedná se o projekt na podporu rozvoje veřejné správy,
který bude představovat například rozšíření dostupnosti komunikačních a
informačních systémů úřadu.
RM vzala na vědomí přílohy č. 3 ke smlouvám o dodávce tepelné energie
č. 6 a č. 32 pro rok 2016 s předpokládanou cenou tepelné energie 558
korun/GJ bez DPH, což je konečná cena za minulá zúčtovací období, tzn.
za roky 2014 a 2015.
RM vzala na vědomí aktualizaci Bezpečnostního programu prevence závažných havárií společností Flexfill s.r.o. a NCH Distribution s.r.o., Lovosice.
RM se seznámila s Plánem inventur na rok 2016 dle vyhlášky 270/2010
Sb., o inventarizaci majetku a závazků a schválila jej.
RM schválila prezentaci automobilů ŠKODA realizovanou společností
OKIM s.r.o. Lovosice u křižovatky ulic Kostelní a Mírová na dobu jednoho
roku.

Vše o Pfannschmidtově vile
se dozvíte v nové knize

Co všechno nevíme o budově,
kolem které denně chodíme.
Lovosická Pfannschmidtova vila
skrývá nejedno tajemství.

a kapitolu o architektuře budovy.
Nabízí také skoro zapomenutou
pověst o vile, vycházející z reálného základu a fotopřílohu s překva-

Budova postavená v roce 1881
patřila známému rodu, v jehož
sedmi generacích se šestkrát některý z Pfannschmidtů ocitl v roli
starosty města. Autorka sledovala
osudy těchto lidí od bitvy u Lovosic (1756) až do poválečného
odsunu v roce 1945 a zaznamenala
i žijící potomky.
Kniha také obsahuje kapitolu o
životě měšťanů na konci 19. století

pivým množstvím unikátních dokumentů.
Na knize se podíleli: Anna Stará,
Helena Patráková - archivářka a
germanistka, Milena Lenderová profesorka Univerzity Karlovy a
Zdeněk Starý - fotograf. Bez bratrů
Pokorných (sponzorů firmy JPL) by
vydání této knihy bylo velmi obtížné. Všem, kteří pomohli, děkuje
Anna Stará.

Zajištění registrační značky v pátrání
Dne 9. 10. v 11:15 hodin jsme zajistili registrační značku, která byla umístěna na vozidle a byla vyhlášena v pátrání.
Poškození dveīí
Dne 14. 10. v 21:15 hodin jsme prováděli úkony k rozbitým vchodovým
dveřím u domu v ulici Žižkova. Osoba podezřelá z poškození dveří, která
byla pod vlivem alkoholu, byla předvedena na Policii ČR.
Prodej tabákového výrobku osobě mladší 18 let
Ve dnech 6. 10. v 14:20 hodin, 11. 10. v 15:25 hodin a 14. 10. 2016
v časech 7:30 a 7:35 hodin jsme prováděli úkony k prodeji cigaret osobám mladším 18 let v jedné z provozoven v Lovosicích.
Požívání alkoholu na veīejnosti
Dne 15. 10. v 22 hodin jsme řešili na Václavském náměstí podnapilou
osobu, požívající alkoholické nápoje na veřejnosti. Přestupek byl vyřešen
udělením blokové pokuty.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Pīíští číslo Lovosického dneška
vyjde 8. prosince
8
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Seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva, 8. díl
Czech POINT - Český podací ověīovací informační národní terminál
Czech POINT je místo pro komunikaci občana
s veīejnou správou. Občané na
Czech
POINTU
získají
veškeré
údaje, opisy a výpisy, které jsou
vedeny v centrálních veīejných
evidencích a registrech o jejich
osobě a majetku. Městský úīad v
Lovosicích také na Czech POINTU umožňuje občanům úīedně
ověīit listiny a podpisy a pīevést
dokumenty do elektronické formy. Služba je zpoplatněna podle
sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích v platném
znění, poplatek se hradí pīímo
na místě.
Služba Czech POINT v současné
době poskytuje několik druhů
výpisů. Každý, kdo zaplatí příslušný
poplatek na místě, může požádat
o následující:
Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí
České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví
nebo podle seznamu nemovitostí.
První strana výpisu stojí 100,-Kč a
každá další 50,-Kč.
Výpis z Obchodního rejstīíku
O výpis z Obchodního rejstříku
České republiky může také požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace. Referentka
kontaktního místa Czech POINT
může vydat: Úplný výpis - jsou v
něm obsaženy všechny informace,
které byly zapsány v obchodním

rejstříku po dobu existence firmy
nebo Výpis platných - obsahuje
souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu. První strana výpisu stojí
100,-Kč a každá další 50,-Kč.
Výpis z Živnostenského rejstīíku
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Žadatel předloží IČO firmy. První strana výpisu
stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč.

Výpis z Rejstīíku trestů
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat
osobě, které se výpis týká, pouze
na základě písemné žádosti. Tuto
žádost není třeba ručně vyplňovat,
klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se
archivuje dle zákona. Osoba, která
na pracovišti Czech POINT o výpis
žádá, musí mít platný doklad totožnosti. Na pracovištích Czech
POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z
Rejstříku trestů na základě úředně
ověřené plné moci. Správní poplatek je 100,-Kč.
Výpis z Rejstīíku trestů (právnické osobyĚ
Údaje z evidence Rejstříku trestů
právnických osob, které se uvádějí
ve výpisu, jsou veřejně přístupné,
žadatelem může být kterákoliv
fyzická osoba. Z tohoto důvodu se
při podání žádosti o výpis týkající
se právnické osoby neověřuje
totožnost osoby, která žádost
podává. Žádost se netiskne, ani
nearchivuje. Správní poplatek za

vydání výpisu je v maximální výši
100,-Kč za první stranu a za každou následující pak maximálně
50,-Kč.
Výpis z Bodového hodnocení
īidiče
Tato služba umožňuje občanům
na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů. Výpis
je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem
dopravy ČR, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk
s úřady. Poplatek je 100,-Kč.
Výpis z Insolvenčního rejstīíku
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat
totožnost žadatele. V rejstříku je
možné vyhledávat na základě dvou
ukazatelů - identifikačního čísla
organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů
(konkrétní osoba). Poplatek za
ověřený výpis se řídí zákonem o
správních poplatcích, tzn. za první
stranu 100,- Kč, za každou následující 50,- Kč.
Datové schránky
Prostřednictvím agend ISDS na
Czech POINTU lze na těchto kontaktních místech zajistit např.:
zřízení datové schránky, přidat
pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit
datovou schránku.
Autorizovaná konverze dokumentu
Autorizovaná konverze znamená

úplné převedení dokumentu z
listinné do elektronické podoby
nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu
listinného. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné
právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se
rovněž nepotvrzuje správnost a
pravdivost údajů obsažených ve
vstupu a jejich soulad s právními
předpisy.
Konverze z listinné do elektronické podoby
Zákazník přinese listinu, kterou
chce konvertovat, forma výstupu je
zaslání do tzv. Úschovny, tedy do
úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do
3 dnů vyzvedne. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF. Tato
služba je zpoplatněna podle správního poplatku 30,- Kč/list.
Konverze z elektronické do
listinné podoby
Elektronický dokument, který
chce zákazník konvertovat, je možné přinést na CD/DVD nebo vložit
do Úschovny (datového úložiště)
ručně či posláním z datové schránky zákazníka. V tomto případě s
sebou zákazník přinese potvrzení o
vložení dokumentu do datového
úložiště pro potřeby konverze,
které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF. Služba je zpoplatněna
podle správního poplatku 30,- Kč/
list.
Veronika Blínová, Informační centrum
Lovosice

• • • Pīed 330 lety zemīel Zdeněk Kašpar Kaplíī ze Sulevic • • •
Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává už
īadu let Kalendárium regionálních výročí Ústeckého kraje. Pro
rok 2016 je mezi osobnosti Ústeckého kraje zaīazen i pīíslušník českého šlechtického rodu
Zdeněk Kašpar Kaplíī ze Sulevic,
proslulý císaīský polní maršálek,
účastník bojů císaīského rakouského vojska a obránce Vídně
pīed Turky z roku 1683. Má své
místo nejen v české historii, ale
proslavil se také daleko za našimi hranicemi.
Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic
pocházel z třebívlické větve Kaplířů, narodil se v Praze, nejspíše roku
1611. Jeho otec Albrecht Kaplíř byl
jediným synem proslulého Kašpara
Kaplíře ze Sulevic (1535-1621),
jenž byl za aktivní činnost
v protihabsburském odboji popraven na Staroměstském náměstí.
V září 1622 byl Kašpar Zdeněk
poslán nejprve na gymnázium do
lužického Zhořelce, odkud odešel
na
univerzitu
ve
Franekeru
v nizozemském Frísku. Od roku
1625 pokračoval ve studiu na univerzitě v Leydenu. Kašpar Zdeněk
vstoupil do vojenské služby u nizo-
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zemských stavů a poté přestoupil
do saské armády. Po uzavření
spojenectví mezi Švédy a Sasy se
účastnil známého tažení Sasů do
Čech v letech 1631-1632, s nimiž
se vrátila do země i řada emigrantů. Dvacetiletý jezdecký důstojník
dostal 30. listopadu 1631 čestný
úkol být velitelem stráže u Týnského chrámu v Praze, kde se tehdy
konaly slavnostní bohoslužby za
popravené předáky českého stavovského povstání, po nichž byly
jejich hlavy, mezi nimi i hlava jeho
děda Kašpara, pohřbeny. Kašpar
Zdeněk však musel spolu se Sasy
odejít z Čech.
Pod velením generála Banéra se
na jaře 1639 účastnil vpádu do
Čech. Kaplíř se ale přesvědčil, že
věc emigrantů je ztracena a že
jedinou možností, jak získat ztracené statky i postavení, je přestup do
císařské armády. Na jaře roku 1641
švédskou armádu opustil a využil
tzv. císařského general-avocatoria,
výzvy k návratu. Byl ihned poslán
do Vídně, kde zřejmě brzy konvertoval ke katolicismu, vstoupil do
císařského vojska a o sedm let
později již velel habsburskému
pluku kyrysníků. Kašpar Zdeněk

Kaplíř byl dokonce osobně přijat
císařem Ferdinandem III., který mu
udělil plnou milost a slíbil mu,
v případě, že bude věrně sloužit, i
možnost získání zpět rodových
statků. Což také v letech 16411645 dokázal jak osobní statečností a velitelskými schopnostmi,
tak i věrností k novému pánovi. A
proto mohl zahájit také boj o restituci rodových statků. Roku 1648 se
zúčastnil obrany Prahy před Švédy
generála Königsmarka, kterému se
překvapivě podařilo zmocnit Malé
Strany a Hradčan. Kaplíř se i zde
vyznamenal statečností a vojenskou strategií. Jeho rodový majetek mu byl postupně navrácen a
od Karla Kaplíře koupil Milešov.
Nový barokní zámek v Milešově
dokončil italský stavitel Antonio
Porta v roce 1667. Roku 1669 položil Kašpar Zdeněk základní kámen k novému kostelu v Milešově,
jejž stavěl opět Antonio Porta.
Roku 1683 vypukl otevřený konflikt s Tureckem. Turecká armáda s
230 000 mužů v čele s vezírem
Karou Mustafou táhla přes Uhry
přímo na Vídeň, kde zavládl chaos.
Před útěkem zřídil císař pro obranu Vídně tajný sbor deputovaných

a do jeho čela byl postaven Kaplíř.
Ten opět prokázal své vynikající
organizační a strategické schopnosti a dvakrát, v době, kdy byl
Starhemberg nemocen, převzal i
přímé velení nad obranou. Záchrana Vídně, na které má Kaplíř spolu
se Starhembergem a velitelem
vojska Janem III. největší podíl,
znamenala historický čin evropského významu.
Dne 6. října 1686 ve Vídni zemřel
a 20. října byl slavnostně pohřben
do krypty milešovského kostela sv.
Antonína Paduánského. Do 80. let
dvacátého století tam byla zachována Kaplířova maršálská hůl, šerpa a špacírka (dnes jsou tyto památky uloženy na biskupství
v Litoměřicích). Pro náš region tkví
jeho největší zásluha v tom, že
nechal přestavět zámek v milešově
a ten postupně přepychově vypravil. Stavba vznikala podle projektu
a pod vedením Antonia Porty.
Kaplíř vynikal především svými
mimořádnými schopnostmi, měl
hluboký vztah nejen k Čechám, ale
i k českému národu a stal se skutečným symbolem Čech v jejich
příspěvku při obraně střední Evropy před Turky.
(hz)
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Osobnost/Školy

Ne každý je nahraditelný. Pīed 10 lety zemīel Vladimír Vacek

Pīed 10 lety, v úterý 14. listopadu 2006 zemīel známý lovosický sportovec a trenér, pan
Vladimír Vacek, ve věku nedožitých 65 let.
Většina lovosických občanů, kteří
ho znali, si ho spojuje především
se sportem – s lehkou atletikou,
kdy byl dlouho prvním tyčkařem
oddílu, s házenou, kde proslul v
oblastním přeboru jako rychlé,
mrštné křídlo a hlavně pak se sportovní gymnastikou, které se věnoval celý život.
Byl sám gymnasta už před vojnou, pak byl cvičitelem a nakonec
si k trenérské úloze převzal ještě
funkci předsedy gymnastického
oddílu (v letech 1975 – 1987 vedl
dokonce kroniku oddílu; pak toho
bohužel z časových důvodů nechal). V roce 1980 získal kvalifikaci
cvičitele II. třídy. Pan Vacek také
sám až do roku 1963 závodil
a dosáhl řady úspěchů (například
3. místo na Armádním mistrovství
republiky, závodil tehdy za Duklu
Lipník nad Bečvou). Funkci předsedy převzal v roce 1998.
Oddíl sportovní gymnastiky za
jeho působení vzkvétal - měl družstva nejmladších žáků, mladších
žáků, starších žáků, dorostenců
(1984) a mužů. Oddíly i jednotlivci
se zúčastňovali okresních i kraj-

ských závodů družstev, v dubnu
1977 bylo lovosické družstvo v
první kategorii mladších žáků na
krajských závodech v Ústí nad
Labem druhé, Vladimír Vacek ml.
mezi 40 závodníky zvítězil.
Ještě většího úspěchu dosáhl
oddíl v dubnu 1979 v Chomutově,
družstvo zvítězilo z 9 týmů a Vladimír Vacek ml. vyhrál kategorii jednotlivců. V roce 1982 skončila
družstva litoměřického okresu v
kategorii starších i mladších žáků v
krajském závodě první, vítězem v
kategorii starších žáků byl i Vladimír Vacek ml. mezi jednotlivci.
Vítězství se opakovalo též v roce
1983 a 1987.
Oddíl SCHZ měl v žákovských a
dorosteneckých soutěžích v okrese
(a mnohdy i kraji) bezkonkurenční
postavení. Oddíl pořádal pravidelně i soutěže, tradiční byly gymnastické závody o „Pohár Českého
středohoří“. V červnu 1994 se lovosičtí gymnasté zúčastnili mistrovství republiky ve sportovní
gymnastice v Praze. Tomáš Vacek
v celkovém pořadí získal pěkné
11. místo a Přemysl Vondrák obsadil 24. místo. Dorostenci se zúčastnili MČR ve sportovní gymnastice
ve dnech 17. – 18. června 1996
v Praze. Ve volném šestiboji jednotlivců se umístil Tomáš Vacek na

5. místě a Felix Lauda na 16. místě.
Tomášovi se nejlépe vydařil kůň na
šíř a kruhy, kde vybojoval bronzovou medaili. Není možné vyjmeno-

vat všechny úspěchy oddílu sportovní gymnastiky pod Vackovým
vedením.
Ještě v roce 2004 měl oddíl sportovní gymnastiky 20 členů, z toho
17 v mládežnických kategoriích
(mladší žáci, starší žáci a dorostenci). Tréninky se konaly 2x týdně
v tělocvičně gymnázia; tam probíhaly i soutěže. Oddíl se zúčastňoval soutěží okresních, oblastních
a přeborů republiky. Rok byl pro
lovosické gymnasty mimořádně
úspěšný. V Novém Boru se v kate-

gorii starších žáků Miroslav ĕuriš
z Lovosic stal přeborníkem České
republiky staršího žactva ve sportovní gymnastice Asociace sportů
pro všechny. V první desítce se
umístil i další lovosický závodník
Jiří Kropáček, a to jako osmý. Lovosičtí borci tak přispěli k celkovému vítězství Ústeckého kraje v
soutěži družstev starších žáků.
Tomáš Vacek získal 4. místo na
Akademickém mistrovství České
republiky. Ještě v roce 2005 cvičilo
v oddílu 10 chlapců a 10 dívek,
cvičiteli byli pan Vladimír Vacek st.
a jeho syn Tomáš, v té době středoškolský učitel tělocviku na SPgŠ
v Litoměřicích. Po smrti Vladimíra
Vacka sportovní gymnastika v
Lovosicích skončila. On prostě
nahraditelný nebyl.
Pana Vacka mnoho lidí znalo i ze
závodního výzkumu vláken, nebo
z výrobny perlové celulózy. Měl
například velkou zásluhu na výzkumu kordového vlákna, když spolu
s Jiřím Žižkou hledali vhodné výrobní podmínky spřádání na prvním – sedmimístném – spřádacím
stroji v SCHZ.
Byl nejen skvělým sportovcem
a pracovníkem, ale i dobrým člověkem a kamarádem. Nad zkázou
svého celoživotního díla by byl asi
velice smutný. Vzpomínáme! (hz)

• • Ze života na ZŠ Všehrdova • •

Naše škola pomáhá
Naše škola se zapojuje do různých charitativních akcí. Pomáhají děti i
učitelky. Přispíváme charitám: Bílá pastelka, Dobrý anděl, Větrníkový den,
Život dětem, Liga proti rakovině. Také sbíráme víčka od PET lahví na pobyty v lázních pro děti, které je potřebují. Naše třída také pomáhá pomocí
internetu na serveru Čtení pomáhá. Přečteme knihu sami doma nebo
společně ve třídě, vyplníme úkoly na internetu a pomůžeme těm, kteří to
potřebují. Je to dobrý pocit, pomoci někomu, kdo to potřebuje.
Denisa Pavlatová 5.A
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Seznamovací pobyt
Nástup do první třídy je pro každého prvňáčka těžký. Žáci 1.A s učitelkou
Radkou Vosickou si ho usnadnili výjezdem na dvoudenní seznamovací
pobyt do Černého mlýna v Nedamově. Počasí jim vemi přálo, bylo přímo
letní, takže se i koupali v rybníce, hledali poklad, pátrali po čarodějnici a
užili si diskotéku v režii pana vedoucího. Seznamovací pobyt splnil svůj
účel hlavně díky tomu, že vyjela celá třída, za což patří velké díky všem
rodičům.
Mgr. Radka Vosická
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Školy

• Letní tábor pīi škole se povedl, těšíme se zase za rok •

„Jede král, jede král…“, rozeznělo se v pondělí 15.8. ráno
pīed naší Základní školou Sady
pionýrů a za zvuku písně z filmu
Noc na Karlštejně pīijel král Králíček první a poslední na koni a
doprovázela jej královna Alenka
ve svém kočáīe. Spolu pak pīivítali slovutné pány rytíīe, urozené
dámy a měšťany, aby s nimi
strávili pět dnů ve svém království.

rodiče.
Středa byla plná her a závodů na
školním hřišti. Soutěžilo se v různých disciplínách. Hod královskou
korunou do koše, házení kroužku
na cíl, házení a chytání kroužků na
tyč, lovení ryb, jízda na koloběžkách, chůze na chůdách, chůze na
letních lyžích a přetahování lanem.
Děti si zahrály i fotbal nebo basketbal. V Labužníku v Lovosicích
nám připravili královský oběd,

tělocvičně a překážkovou dráhu
z tělocvičných prvků s radním pánem Kracindou z Lovosic a s pážetem Staroušem ze Sulevic, poté
jsme museli opravit poničené
hradby – zatloukáním hřebíků ve
školní dílně za přítomnosti slovutného rytíře Vítka. U spanilé Jitky z
Hellerova děti četly pohádku a
předškoláci ji následně převyprávěli, u královny Alenky se kreslil
královský erb a psaly básničky

překvapení. Všechna přáníčka,
která si děti napsaly a namalovaly
u pana krále, jsme přivázali na
balónky nafouklé heliem a každý si
na závěr našeho letního tábora
vypustil svůj balónek k modrému
nebi. Ještě král s královnou rozdali
dětem diplomy a pak už následovalo opravdové loučení.
Všem dospělým, kteří se na přípravě a realizaci letního tábora
podíleli, moc děkuji, protože bez

První den jsme všichni prožili ve
Vrbičanech. Na hřišti děti malovaly,
tvořily bu-bu masky, trénovaly
chůzi na chůdách a na letních lyžích, skládaly básničky, hrály míčové hry a otestovaly všechny dětské
prvky, které na hřišti byly. Podvečerní prohlídka zámku nebyla ledajaká, ale s králem, královnou, dvorní dámou a ještě ke všemu s focením.
Dobrodružná pak byla následná
prohlídka dětské stezky odvahy
instalovaná v prvním patře zámku.
Děti zahlédly i místní Bílou paní,
která jim na stezce předala svítící
lámací tyčinky.
Večer nemohl
chybět táborák s opékáním buřtů.
Noc jsme strávili na zámku a vůbec
jsme se nebáli.
Druhý den jsme odjeli do Libochovic a kam jinam než na zámek.
Po prohlídce jsme si zahráli hry
v parku a po dobrém obědě odjeli
zpět do Lovosic, kde nás už čekali

výbornou svíčkovou na smetaně
s knedlíkem. Všechno jsme snědli,
nic nezbylo. Den jsme zakončili ve
školní družině na zahradě u táboráku s opékáním buřtů. Zpívali
jsme a někteří si připravili i scénky.
Noc ve stanech byla pro některé
z nás dobrodružstvím, ale bát jsme
se nemuseli, protože nás hlídala
městská policie.
Ve čtvrtek po snídani jsme odjeli
do Ploskovic, kde jsme absolvovali
prohlídku zámku a grottů v našich
kostýmech. Vzbudili jsme tím velký
zájem ostatních návštěvníků a
všichni si nás chtěli vyfotit a jít
s námi na prohlídku zámku. Před
odjezdem do Lovosic jsme si zahráli v zámeckém parku hry a ve
vlaku nás přemohla únava tak, že
někteří usnuli.
V pátek jsme si užili poslední den
ve škole a na školním hřišti. Nejprve jsme museli zdolat zámecké
hradby – horolezeckou stěnu v

vytvořené první den, u čarodějnice
Kanimůry děti luštily tajné neviditelné písmo a nakonec u krále
Králíčka prvního a posledního si
děti na lístečky napsaly a namalovaly svá tajná přání.
Následoval královský oběd na
dvoře školy. Byla podávána hedvábná bramborová kaše vyšlehaná
z ranního nadojeného a svařeného
mléka politá rozpuštěným čerstvě
stlučeným máslem a do zlatova
opečená kuřecí stehýnka z královského dvora. Za famózní oběd byl
dvorní kuchař odměněn řádem
Zlaté Jedničky. Po obědě si děti
odpočinuly u promítané pohádky a
král s královnou rychle tvořili diplomy. Následovala vodní bitva, děti si
parný letní den zpříjemnily házením balónků naplněných vodou.
Potom je čekalo sladké překvapení – dort s králíčkem. Pomalu se
blížila hodina předání dětí rodičům, ale nás čekalo ještě jedno

jejich pomoci by tábor nemohl
proběhnout. Po celých pět dnů se
o děti staraly vychovatelka Alena
Hovadová, učitelka Milena Záklasníková a vedoucí tábora Miluše
Králíčková.
Poděkování patří i Haně Kracíkové, Veronice Joujové, Markétě
Staré, Jitce Hellerové, školníkovi
Vitězslavu Tomáškovi, Janě Králové, Daně Čápové, Zdeně Kosové,
Renatě Luxové a Šárce Tomáškové,
kteří se podíleli jak na přípravách,
tak i na realizaci první a poslední
den.
Mimořádné poděkování si zaslouží i Zdeněk Kaftan, který naše nevšední zážitky zdokumentoval a
pořídil kouzelné fotografie, které
se navždy zapíší do kroniky školy.
Věříme, že jsme všichni prožili
hezké a nezapomenutelné dny v
našem království a že se za rok
zase setkáme.

Žáci tak měli možnost vidět své
spolužáky a učitele i v jiném prostředí, než je škola. Dostali také
příležitost ukázat své schopnosti a

dovednosti, které by při běžné
výuce zůstaly tajemstvím.
Naše škola získala podporu z
dotačního programu Ústeckého

kraje, který nese název „Prevence
rizikového chování v Ústeckém
kraji v roce 2016“.

Miluše Králíčková, vedoucí tábora

Pohodová tīída
ZŠ Antonína Baráka úspěšně
zrealizovala další z mnoha projektů, tentokrát s názvem Pohodová tīída, což je adaptační pobyt určený žákům 6. tīíd s cílem
vytvoīit v nových tīídních kolektivech pozitivní klima a pīátelské
vztahy mezi žáky.
Žáci se svými třídními učiteli prožili netradiční třídenní pobyt v
úštěckém hotelu Racek. Program
pobytu byl s velkým časovým
předstihem pečlivě a detailně připraven. Důraz byl kladen na seznamovací, týmové a pohybové hry.
Nechybělo ani aktivní poznávání
města Úštěk a jeho okolí a
v neposlední řadě pěší výlet spojený s prohlídkou nedaleké zříceniny
hradu Helfenburk.

Listopad 2016

Mgr. Michal Kovář, třídní učitel 6. B
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Aktuality

Zrakově postižení opět vrhali Také krajské volby opanovalo
Ve stīedu 28. záīí se ve sporpřijel podělit o své dojmy z parav Lovosicích hnutí ANO 2011
tovním areálu v Lovosicích sešlo lympijských her v Riu de Janeiro

12 zrakově postižených vyznavaček a vyznavačů pohybu a
zdravé rivality (o polovinu víc,
než pīedloniĚ. Celkový počet
účastníků pīekročil padesát, a
to naší akci konkurovala Václavská pouť.
Mezi šesti nevidomými muži si
nejlépe vedl ten nejmladší, statný
junák Ondra Kodet z Prahy: hodil
oštěpem 23,96 m, diskem 15,20 m
a koulí 7,63 m. V trojboji za ním
skončili Petr Motyčák z Hostivice u
Prahy a Vladimír Krajíček z Lovosic.
Petr zavzpomínal, jak téměř před
třiceti lety coby hendikepovaný
reprezentant Československa na
sportovních hrách v Paříži házel
podstatně dál. Bylo nás však víc, co
si během dne nostalgicky připomínali své někdejší výkony.

jediný český nevidomý reprezentant Miroslav Smrčka (další člen
lovosického klubu), který využil
našeho asistenta Daniela a místo v
bazénu si tentokrát zatrénoval na
atletickém oválu. Inu, je opravdu
dobře, když se z osleplého člověka
nestane pecivál (mimochodem v Riu se Mirek třikrát probojoval
do finále a čtyřikrát zaplaval své
osobní rekordy, které se patrně po
prozkoumání svazových análů ukážou býti i rekordy republikovými).
Reportáž z naší akce přijela z
Prahy zaznamenat Česká televize
pro říjnový "Paralympijský magazín". A dění tu s trochou smutku
sledoval prezident Českého svazu
zrakově postižených sportovců
Jaroslav Pata, kterému letos zdravotní problémy zabránily přidat se

Zlevař P. Motyčák, O. Kodet, V. Krajíček.

Ve skupině slabozrakých mužů si
předloňské vítězství zopakoval
Ladislav Půta z Kladna. Za ním se
v trojboji umístili Jan Havlíček z
Chomutova a Miroslav Böhme z
Ústí nad Labem (od letošního roku
nový člen ASK Lovosice). K výkonům je třeba podotknout, že
skoro všichni bychom měli správně
coby „veteráni“ vrhat a házet mnohem lehčím náčiním.
Ze dvou zrakově postižených žen
využila větší fyzickou zdatnost
Hana Kuncová z Kladna. Za sebou
tak nechala v trojboji Zuzanu Duchoňovou z České Lípy.
Jistěže jsme umožnili zasoutěžit si
i našim mladým pomocníkům při
trénincích - členům Červeného
kříže - a dalším příchozím. Mezi
nejlepší „mladice“ Janu SteklouZáklasníkovou z Velkého Újezda u
Litoměřic a Veroniku Vernerovou
z Litoměřic se kupodivu dokázala
vklínit „babička“ Zdeňka BraunováKrajíčková z Ostrova nad Ohří.
V trojboji mužů zvítězil Jiří Božetický z Lovosic před LuĖkem
Steklým; ovšem pokud by nemusel před poslední disciplínou odjet
na odpolední směnu Daniel Stříbrný z Litoměřic, bylo by pořadí
patrně jiné.
Pro případ hodně špatného počasí byla připravená simulovaná
zvuková střelba, kterou přivezl a
zájemcům umožnil vyzkoušet sociální pracovník ústeckého tyflocentra Norbert Barák. Z Ústí n.L. se
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Stejně drtivě jako v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO
2011 v Lovosicích i ve volbách
krajských. Hlas dostalo od 3Ř,84
procent občanů, kteīí k volebním urnám 7. – 8. īíjna pīišli
(pīesně 863Ě. Volební účast
v Lovosicích mírně pīekročila 30
procent (30,71 %Ě.

sů).
Druhá v pořadí se umístila KSČM
s 13,98 procenty hlasů (303), třetí
ČSSD získala 9,46 procent (205).
Více než sto hlasů získali v Lovosicích ještě Starostové a nezávislí
(169, 7,8 ď) a ODS (135, 6,23 ď).
Těsně pod touto hranicí pak skončili na šestém místě Piráti a Strana

Foto: archiv klubu

k soutěžícím (podobně jako dalším
čtyřem přihlášeným).
A bez koho by to asi nešlo? Zdatný lovosický atlet a organizátor
Jarda Smělý, občasný konzultant
při našich trénincích, tentokrát
přijal roli hlavního rozhodčího a
připravil nám náčiní i vrhačské
sektory. Paní učitelka Záklasníková
opět upekla a opentlila medaile,
paní Štechová krasopisně vypsala
jména a výkony na pamětní listy a
jednatelka našeho klubu Stáňa
Krajíčková jako vždy vše s přehledem koordinovala.
Ohledně zmíněných listů vznikl
nečekaný zádrhel, neboť naše
objednávka někde uvízla. Leč jedna
litoměřická tiskárna byla schopna
na poslední chvíli během jediného
dne přijmout text, graficky ho
zpracovat a vytisknout, a dokonce
se slevou večer dodat 30 pamětních listů až k nám domů. Díky
darům místních prodavačů si pak ti
nejlepší atleti odnášeli i chutné
ceny.
Takže 2. ročník memoriálu zasloužilého trenéra Ladislava Krajíčka, k
připomenutí jehož nedožitých devadesátin jsme akci uspořádali a
který před drahně lety s vrhačskými trojboji zrakově postižených u
nás začal, můžeme považovat za
jeden z vrcholů v činnosti našeho
sportovního klubu.
Ing. Vladimír Krajíček,
předseda Klubu zrakově postižených
sportovců ASK Lovosice

Do urny v domě s pečovatelskou službou pīišla svůj hlas vhodit
napīíklad Jana Paurová.
Nejvíce přednostních hlasů z
vítězného hnutí ve městě obdrželi
Ondřej Štěrba (61) a Marek Kocánek (55). Až za nimi skončil lídr
kandidátky Petr Urbánek (49 hla-

zelených (96, 4,43 ď). Pouhý jeden
hlas obdrželo hnutí Nový sever a
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a
Slezska.
(Text + foto tuc)

Adventní koncert
v Mírovém kostele CČSH v ulici Karla Maličkého

27. listopadu 2016 od 16 hodin
Koncert Dany Krausové za doprovodu
Ester Godovské. Akce se koná
mimoīádně v neděli a mimoīádně
od 16 hodin.
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Sport

• • • Lovosičtí kickboxeīi dobyli Ameriku • • •

Ve dnech 23. – 30. 9. 2016 se v americkém
městě Orlando konalo Mistrovství světa v
kick-boxu juniorů a dospělých jedné z nejprestižnějších asociací World kickboxing and
karate union (WKUĚ.
Mezi zástupci 33 zemí z pěti kontinentů nechyběla také reprezentace České republiky. Tu
vedl ve funkci reprezentačního trenéra Vít Masopust jkjk. Již tradičně nedílnou součástí reprezentace naší země jsou i bojovníci z tohoto
klubu. Na vrcholném turnaji nás reprezentovali
hned tři z nich.
Barbora Marešová (19 let) startovala ve dvou
disciplínách. Ve fullcontactu žen do 55 kg postupně postoupila až do finále, kde se utkala s
německou šampiónkou. I v tomto zápase Barča
jasně dominovala. Hlavně v prvních dvou kolech
Němku trefovala přesnými roundkicky, kterými

ji dokonce ve druhém kole poslala do počítání.
Němka však byla snad z oceli a zápas ještě
doboxovala. Barča jasně zvítězila a vybojovala
titul mistryně světa.
V lightcontactu žen do 55 kg postoupila volným losem do semifinále, kde jasně porazila
další německou šampiónku. Ve finále se utkala
o další titul s mistryní Kanady. Ve vyrovnaném
zápase, kde si obě šampiónky nic nedarovaly, se

nakonec rozhodčí přiklonili k naší soupeřce a
Barča tak prohrála 1:2 na body. Vybojovala
krásnou stříbrnou medaili.
Jako druhý do soutěžního ringu nastoupil
Vojta Modra (16 let), který také bojoval ve dvou
disciplínách. Ve fullcontactu juniorů do 65 kg
postupně postoupil až do finále, kde se o titul
utkal se šampiónem Německa. Němec byl mnohem zkušenější a téměř o hlavu vyšší. Snažil se
využívat svých dlouhých paží a v prvním kole na

něho Vojta hledal recept. Od druhého kola se
mu dařilo zkracovat vzdálenost a zejména tvrdými háky svého soupeře přesně trefoval. Zápas
byl velmi pohledný a byl hoden finále mistrovství světa. Vojta nakonec zvítězil 2:1 na body a
vybojoval tak svůj první titul mistra světa.
V kicklight disciplíně juniorů do 65 kg postoupil volným losem do semifinále, kde jasně porazil domácího reprezentanta USA. Ve finále se
utkal s dalším českým reprezentantem Potužákem. Tento finálový zápas byl velmi vyrovnaný a
nakonec se z vítězství radoval náš soupeř. Vojta
prohrál 1:2 na body a vybojoval tak v této kategorii „pouze“ stříbrnou medaili.
Jako poslední do bojů o medaile nastoupil

Michal Lupínek (24 let), který rovněž startoval
ve dvou disciplínách. Ve fullcontactu mužů do
85 kg postupně hladce postoupil do finále, kde
se o titul utkal s německým šampiónem. I když
Michal do zápasu nastupoval s velkým nachla-

zením a zvýšenou teplotou, opět dokázal, jaký
je bojovník, který se nevzdává. Svého soupeře
doslova přejel rozdílem třídy a ve všech třech
kolech jasně zvítězil a vybojoval pro naše barvy
další titul mistra světa.
V kicklightu mužů do 90 kg nejprve v semifinále jasně přešel přes reprezentanta Kuvajtu a
ve finále se utkal s reprezentantem Uzbekistánu. V prvním kole Michal jasně dominoval, ale
ve druhém kole Uzbek převzal aktivitu a kolo
bylo nerozhodné. Rozhodčí nakonec zvedli ruku
našemu soupeři a Michal tak do své sbírky přidal krásné stříbro.
Celkem naši bojovníci vybojovali tři tituly mistrů světa a tři tituly vicemistra světa. Reprezentace naší země skončila v pořadí všech účastnících se států nakonec na 9. místě s medailovou
sbírkou 9 x zlato, 7 x stříbro a 4 x bronz.
Největší díky patří městu Lovosice a našim
sponzorům - firmám Pedasta s.r.o., Zeman Systems s.r.o., Stavební firma Vladimír Vrabec, DK
beton Litoměřice, Glanzstoff – Bohemia s.r.o. a
HET s.r.o. Bez vás bychom to nedokázali – děkujeme.
Vít Masopust, tuc

Házenkáīi válí, po devíti zápasech jsou v čele extraligy

Famózním způsobem se zatím
prezentují v házenkáīské extralize lovosičtí Lovci. Po devíti odehraných kolech jim právem patīí
1. místo v tabulce. V dosavadním
průběhu soutěže ztratili pouze
dva body v Plzni a jeden v Kopīivnici.
V posledním zápase před reprezentační pauzou Lovci zdolali Hranice 31:26. „Výsledkově i herně
nám to funguje a chceme se na
této vlně udržet co nejdéle. Myslím, že i diváci musejí být spokojení. Prezentujeme se běhavou háze-
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nou a dáváme přes 30 branek.
Zatím tedy super,“ zhodnotil pro
Lovosický dnešek dosavadní průběh sezony Vojtěch Srba, ředitel
klubu.
Současná pozice týmu podle něj
vychází ze dvou faktorů. „Tím prvním a nejdůležitějším je, že klíčoví
hráči jsou zdraví a ještě mají formu.
Za druhé je tu vydařený vstup do
soutěže. Sebevědomí týmu je nahoře, proto je ten výsledek takový,
jaký je,“ říká Srba.
Nyní je na programu reprezentační pauza, kterou Lovci vítají. „Tro-

chu jsem v posledních dvou zápasech cítil z naší strany mírný pokles, proto jsem za přestávku rád.
Odpočineme si a zase se doufám
nakopneme k dobrým výkonům a
k vítězné sérii,“ vyslovil přání ředitel klubu.
Do zimní přestávky čeká házenkáře ještě šest kol, které mohou
mnohé napovědět o budoucí pozici. „Všechny zápasy budou těžké.
Primárně musíme zvládnout ty
domácí, ale o tom, kde budeme
přes zimu, napoví hlavně tři moravské výjezdy,“ uzavřel Srba. (tuc)
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• Īíjen v městské knihovně •

Měsíc īíjen v městské knihovně
začal Týdnem knihoven, dospělým čtenáīům jsme nabídli pīednášku o zdravém stravování,
kurzy internetu pro začátečníky a
registraci na rok zdarma pro
nové mladé čtenáīe.

nost, rozesmát je, děti reagovaly
velmi spontánně a bezprostředně.
I odpolední cestovatelská přednáška „Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela“, tentokrát pro
dospělé publikum, se vydařila.
Svérázný cestovatel Patrik Kotrba

Hlavně jsme se však zaměřili na
děti a mládež, knihovnice Mirka a
Zuzka se nezastavily, celý týden
byla dopoledne knihovna plná
školáků, kteří si vyslechli knihovnickou lekci, čtení a prohlédli si celou
knihovnu - hlavně knihy v oddělení
pro děti a mládež. Ani čtenáři a
ostatní návštěvníci dětského oddělení nepřišli zkrátka, odpoledne se
vyrábělo, soutěžilo a hlavně hodně
četlo, na každé odpoledne byl

(spodní snímek) promítal a vyprávěl o své pěší cestě z rodných jihočeských Kloužovic až do Santiaga
de Compostela. Dozvěděli jsme se,
že ušel přibližně 5 milionů kroků,
nocoval převážně pod širákem
nebo v levných ubytovnách určených poutníkům na Svatojakubské
cestě, že putoval dva roky se zastávkami, na kterých si na další
cestu vydělával zpěvem a hrou na
kytaru.

Knihovna

Pīednášku Jídlo jako radost
navštívily jen dámy, pánové se
asi zdravě stravovat nechtějí

Irena Škobisová zavítala už
podruhé do Městské knihovny v
Lovosicích. Poprvé zde byla v
bīeznu s velice podnětnou pīednáškou Trénování paměti a nyní
hovoīila na téma Jídlo jako radost - správným stravováním k
psychické pohodě.

Platí heslo: Abychom žili dlouho,
musíme žít šťastně. Jídlo provází
člověka od pradávna. Je základní
potřebou našeho života a bez něho
bychom se neobešli. Ale už Hippokrates říkal, že strava má být pro
všechny lékem. Je nutné, aby jídlo
přinášelo radost, udělat si na jídlo
čas.
Jak můžeme uniknout z nezdravého životního stylu, který je v dnešním světě tak rozšířený? Dobré
zdraví není náhoda. Nejde jen o
stravování a pohyb, ale o komplexní životní styl.

Lektorka zmínila všechny základní
složky potravy – bílkoviny (jak se
liší rostlinné a živočišné bílkoviny,
co způsobuje jejich nedostatek
nebo nadbytek), tuky (které tuky
jsou pro nás vhodné, jak souvisí
špatná volba tuků s hubnutím a na
co si dávat pozor při jejich volbě) a
cukry (rozdělení sacharidů, glykemický index/glykemická zátěž, jak
předejít cukrovce). Důležité je mít
dostatek vlákniny – ječmen, ovesné
vločky, otruby, různé druhy ořechů.
Uvedla, proč je důležitá snídaně, že
by se mělo jíst celozrnné pečivo,
mléko do kávy nedávat, jíst hodně
zeleniny a ovoce. „Z jídelníčku jsme
vypustili zdraví prospěšné potraviny, které běžně konzumovali naši
předkové,“ řekla Škobisová.
Neustálým zjemňováním, dochucováním a prodlužováním trvanlivosti potravin se ztrácí řada životně
důležitých látek a naopak se do
potravin dostávají látky, které nám
neprospívají – umělá barviva, konzervanty, příchutě, apod. Tyto negativní vlivy životního prostředí s
nedostatkem potřebných živin
působí na metabolismus každé
jednotlivé buňky. Tím se porušuje
biochemická rovnováha organismu, dochází ke snížení jeho obranyschopnosti a následně i k civilizačním chorobám. Proto je potřeba
začít se o sebe více starat. Do auta
si také nedáme nekvalitní benzín
nebo olej, protože víme, co by
mohlo následovat. Oprava by byla
drahá a hlavně, auto by nám neposloužilo. My přece potřebujeme,
aby nám tělo sloužilo a těšilo se
pevnému zdraví. Máme si vždy
přečíst, jaké je složení toho, co
kupujeme. Přednášející nám poskytla mnoho dalších dobrých rad.
Některé účastnice se zajímaly i o
kurzy zdravé výživy a vůbec zdravého životního stylu. Přednáška
zaujala všechny, kteří se chtějí
správně stravovat a mít z jídla potěšení. V Lovosicích to byly jen
ženy.
(hz, foto archiv knihovny)

Městská knihovna Lovosice
7. listopadu - JIĪÍ NOVOSAD – KRESBY A OBRAZY
Slavnostní vernisáž výstavy uznávaného lovosického malíře Jiřího Novosada. Výstavu zahájí Boris Hlaváček a těšit se můžete také na hudební
vystoupení Jaroslava Ondráčka.
Sál knihovny od 17 hodin. Výstava potrvá do 2. 12. 2016
připraven jiný program.
Dalším nabitým dnem v knihovně
bylo úterý 18. října. Za dopoledne
se v sále knihovny vystřídalo postupně téměř 200 žáků I. stupně ZŠ
Sady pionýrů. Se svým programem
o Kapříkovi Metříkovi pro ně 3x
vystoupil spisovatel Jan Opatřil,
děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o rybách (viz horní snímek),
byla legrace a nakonec si mohly
koupit některou ze čtyř knih o
dobrodružství Kapříka Metlíka.
Besedy byly velmi zdařilé, vtipný
pan spisovatel dokázal v dětech
vzbudit zájem, udržet jejich pozor-
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Ostatně i nám zahrál a zazpíval,
česky i španělsky a moc pěkně. Na
závěr přednášky nebyly obligátní
dotazy, na ty odpovídal průběžně,
ale recitace vlastní básně. Celá
beseda byla pohlazením na duši v
sychravém podzimním dni a hlavně
v dnešní uspěchané době.
Až půjdete kolem knihovny, nezapomeňte se podívat do přízemních
oken oddělení pro děti a mládež –
opět jsou nádherně vyzdobena,
tentokrát kopci Českého středohoří, právě to totiž bylo jedním z témat našich říjnových výtvarných
dílen. Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

16. listopadu KOMORNÍ KONCERT ZUŠ LOVOSICE
Sál knihovny od 17 hodin.
6. prosince MARCELA MLYNÁĪOVÁ
Autorské čtení a vyprávění oblíbené české spisovatelky (knihy Z lodiček
do holin, Kdo nehřeší, nežije, Chalupářkou z donucení a další).
Sál knihovny od 17 hodin, vstupné 30 korun.
Výtvarné dílny a další akce oddělení pro děti a mládež:
Ř. listopadu KERAMICKÉ DÁREČKY - vánoční dárky
v předstihu
30. listopadu PAPÍROVÉ OZDOBY - vánoční výzdoba knihovny
Oddělení pro děti a mládež vždy od 14 hodin.
Ve vestibulu knihovny je umístěna stálá expozice prací dětí – žáků výtvarného oboru ZUŠ Lovosice, která bude pravidelně obměňována.

Listopad 2016

Akce

Výjimečná událost v Mírovém kostele – uskutečnily se dva kīty

V neděli 16. īíjna se opět konala v Mírovém
kostele Církve československé husitské v
Lovosicích slavnostní bohoslužba se svátostí
kītů. Bohoslužbu sloužili pražský biskup
David Tonzar (na snímkuĚ a Libuše Mikušková, faráīka v Náboženské obci Litoměīice a
Lovosice.
Slavnostní chvíli obohatila svým zpěvem sopranistka Dana Krausová, kterou znají lovosičtí
občané z adventních koncertů. Hrou na harmonium ji doprovázel Jaroslav Pulda. „Mám velkou
radost, že jsem opět v Lovosicích, a to při tak
důležité události,“ uvedl ve své řeči k přítomným biskup Tonzar.
Křest půlroční holčičky Amálie a 18leté dívky
Kateřiny proběhl po kázání na text z Lukášova
evangelia, v němž biskup vyložil Ježíšovo podobenství o nespravedlivém soudci. Zevním úkonem křtu je lití vody na temeno hlavy a výrok:
„Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Při křtu nemluvňat a malých dětí jsou přítomni rodiče a kmotři, kteří slibují, že povedou

dítě ve víře, že budou pečovat o jeho dobrý
duchovní růst. Z těchto důvodů je důležité, aby
aspoň jeden z rodičů nebo kmotr byli věřící.
Dospělí po předchozí přípravě pak skládají
tento slib sami za sebe.
Při křtu dostaly obě křtěnky křestní svíce. Ta je
součást křtu a dává se se slovy „Světlo Kristovo,
ať ti svítí na cestu života“. Na památku významného dne dostaly dívky také křesťanskou literaturu. Obě dvě se staly členkami Církve československé husitské a Náboženské obce Lovosice.
Křestního shromáždění se zúčastnilo mnoho
věřících i příbuzných a známých obou křtěných
dívek. Po bohoslužbě přistoupili někteří také k
přijímání. Křest je svátost první duchovní obrody, v níž Duch svatý přivtěluje křtěnce jednou
provždy k Boží církvi a osvojuje mu milost Kristova křtu, kříže a vzkříšení a je neopakovatelný.
Při bohoslužbě zazněla píseň „Jeden Pán, jedna
víra, jeden křest pojí nás“, která umocnila důstojnou, ale zároveň radostnou bohoslužbu.
(hz, foto M. Hyka)

Odbor poīádal akce pro seniory Jablíčkový den proběhl ve městě
podruhé a opět úspěšně
Den otevīených dveīí
seniory z Lovosic na zámek v DěčíDne 5. října proběhl Den otevřených dveří Pečovatelské služby
města Lovosice v rámci celostátní
akce „Týden sociálních služeb ČR“,
vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Tato akce se
konala v prostorech domu s pečovatelskou službou v ulici 28. října.
Zájemci i jejich rodinní příslušníci
měli možnost se seznámit s provozem a chodem této služby včetně
možnosti prohlídky bytu v domě.
Informace byly podávány koordinátorkou pečovatelské služby.
Pro zájemce byly připraveny informační letáčky a také drobná
pozornost ve formě keramického
výrobku.
Výlet pro lovosické seniory
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Lovosice uspořádal
dne 27. září celodenní výlet pro
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ně. Senioři si prošli prohlídkový
okruh „Zlatá léta děčínského zámku“. Měli možnost alespoň na chvíli
zažít atmosféru zámku v dobách
jeho největšího rozkvětu a slávy
stejně jako před nimi hudební
skladatel Fryderyk Franciszek Chopin, císař František Josef I. a řada
dalších slavných osobností.
Prohlédli si pracovnu a ložnici
dřívějšího majitele zámku, Zimní
jídelnu, dámský a pánský salon,
soukromé pokoje dalších členů
rodiny, zámeckou obrazárnu i kapli
sv. Jiří.
Zámek Děčín nabízel také prohlídku výstavy historických kočárů
a Růžovou zahradu, která je jistě
nejpřitažlivějším místem zámku. Po
prohlídce většina z nich využila
zámeckou restauraci či kavárnu s
palačinkárnou k občerstvení či odpočinku.
Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Libuše Borníková

V Den pro zdravá prsa 15. 10.
poīádal spolek Úsměv=Zdraví již
druhý Jablíčkový den. Patnáctý
īíjen je celoevropský den proti
rakovině prsu, vyhlášený organizací Evropa Donna pro ženy celé
Evropy.
Většině nemocí můžeme předejít
jednoduchou úpravou životního
stylu. Podle Světové zdravotnické
organizace se lze takto vyhnout
jednomu ze tří onemocnění rakovinou a dalších civilizačních chorob.
Prevence je tedy základ! Neméně
důležité je však nemoc, která se již
v těle rozvíjí, najít co nejdříve, dokonce dříve, než nám začne způsobovat jakékoliv problémy. Této
metodě se říká screening a je organizována státem. V současné době
se provádí v České republice screening karcinomu prsu (mammografie).
„Naše organizace se do této akce

zapojuje právě Jablíčkovým dnem,
kdy učíme na modulu vyšetření
prsu. Včasným odhalením je uzdravení rychlejší a hlavně je šance na
přežití,“ připomíná vedoucí spolku
Líba Žamberská. Občanům byl
předán informační leták a jako
pozornost jablko. „Letos jablka
darovala firma LoPe Fruit s.r.o.
Šepetely, děkujeme,“ dodala Žamberská.
Počasí akci přálo, bylo osloveno
110 lidí, z toho i muži, kterých se
tento problém týká také, i když v
mnohem menším měřítku. Jablíčka
se rozdala všechna a členky při
kávě v cukrárně zhodnotily akci
jako úspěšnou. Spolek čekají brzy
další akce - zájezd do divadla,
keramika a příprava na Den zdraví
10. listopadu; na něj navazuje o
den později kurz tejpování od 9
hodin v Elku. Všeho se může zúčastnit i široká veřejnost.
(hz)
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Seriál

Sociální služby, závěrečný Ř. díl – ŠANCE Lovosice

ŠANCE LOVOSICE je nestátní neziskovou
organizací, která vznikla v roce 1999. Má registrované 3 sociální služby, terénní pečovatelskou
službu, denní stacionář pro mentálně a tělesně
handicapované a od září nově vzniklou službu
sociálně terapeutická dílna ŠANCE.

PEČOVATELKÁ SLUŽBA
Cílem této služby je pečovat o seniory a zdravotně handicapované, nabízet jim pomoc a
účast, která vede ke zlepšení zdravotního a
psychického stavu, podporovat potřebné se
snahou předejít jejich psychickému strádání.
Služba je určena pro seniory a zdravotně handicapované (chronicky nemocné, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným nebo
zdravotním postižením) na území města Lovosice a přilehlých obcích a na území města Litoměřice. Poskytujeme pomoc při zajištění chodu
domácnosti, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na úřady atd.).
Seniorům nebo zdravotně handicapovaným
poskytujme službu v jejich přirozeném, zpravidla domácím prostředí. Samozřejmostí je pomoc s vyřízením příspěvku na péči. Sociální
službu provozujeme od pondělí do pátku od 8
do 18 hodin, v případě potřeby uživatele je
možné se domluvit i nad rámec této doby. Sociální službu poskytují kvalifikovaní pracovníci.
DENNÍ STACIONÁĪ
Sociální služba je určena pro osoby s chronickým onemocněním, s mentálním postižením, s
tělesným postižením a osoby se zdravotním
postižením ve věku od 17 do 80 let. Cílem a
zaměřením stacionáře je podpora při řešení
nepříznivé životní situace, podpora při seberealizaci, nácvik praktických dovedností, zvýšení
soběstačnosti klienta a zmírnění závislosti na
jiných osobách.
Sociální služba zabezpečuje činnosti specifikované § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy, pomoc

s vyřízením příspěvku na péči. Dále jsou poskytovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
nebo pomoc při uplatňování práv. Sociální službu provozujeme od pondělí do pátku od 7.30
do 16 hodin.
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Od 1. 9. 2016 poskytujeme novou sociální
službu - sociálně terapeutickou dílnu, což je

dekorace z papírového pedigu. Dále techniku
ketlování – výroba šperků z korálků, techniku
encaustica – malování horkým voskem, vizovické těsto, různé ozdoby z modelovací hmoty FIMA.
Také máme v nabídce výrobu keramických
dekorací z keramické hlíny, techniky tiffany –
vitrážové tvoření, šití drobných dekorací a předmětů, drátkování a pletení z pedigu, vyřezávání
pilkou malých dřevěných dekorací, aj.
ŠANCE Lovosice pořádá již řadu let vánoční a

Více informací naleznete nař www.sancelovosice.eu
Pīedsedkyněř Božena Plicková, telř 730 177 185
emailř plickova2@seznam.cz
Zástupkyně pīedsedkyněř Jana Nováková, telř 73Ř 660 1Ř6
ambulantní služba poskytovaná osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní
terapie. Sociální služba je určena pro osoby s
kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se zdravotním
postižením, s chronickým onemocněním, s
chronickým duševním onemocněním. Sociální
službu provozujeme od pondělí do pátku od 8
do 16 hodin.
Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začlenění, d) podpora vytváření a
zdokonalování základních pracovních návyků a
dovedností.
V této službě chceme využít našich zkušeností,
které máme za roky praxe s různými rukodělnými technikami a s lidovými tradicemi. Uživatelé
sociálně terapeutické dílny si budou moci vyzkoušet několik různých technik, například jak
upéct a nazdobit perníky, jak vytvořit různé

velikonoční výstavy, kterých se zúčastňují uživatelé jednotlivých služeb a také se na výstavách
prodávají výrobky od jednotlivých uživatelů a
umělkyň lidové tvorby. Výstavy jsou určeny
široké veřejnosti, převážně dětem. Každý si zde
může vyzkoušet různé rukodělné techniky dle
ročního období. Letošní vánoční výstavu budeme pořádat od 22. do 26. listopadu v prostorách staré radnice. Na výstavě jsou vždy k vidění
betlémy z různých koutů světa.
Pod organizací též působí již čtvrtým rokem
dětský divadelní soubor Klíček. Děti z Klíčku se
zúčastňují různých akcí organizace a mají vždy
připravené pěkné vystoupení. V červenci roku
2016 proběhl letní pobyt pro uživatele denního
stacionáře, děti z Klíčku a ostatní děti. Letní
pobyt se velice vydařil a již se těšíme na další
ročník. Velkou akcí organizace je benefiční ples
ŠANCE Lovosice, který budeme pořádat i v roce
2017. Velké poděkování patří našim sponzorům
a podporovatelům, zejména městu Lovosice,
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, úřadu práce,
Nadačnímu fondu Agrofert, fondu hejtmana a
ostatním. Každé podpory si velmi vážíme. V
organizaci ŠANCE Lovosice je každý vítán a
všichni zaměstnanci se řídí příslovím: „V ŠANCI
má každý ŠANCI“.
Jana Nováková, Mgr. Najua Tichá, ŠANCE Lovosice

Nevidomá Iva Zuchová malovala pro známé hudebníky
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