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Aktuality

Všechny mosty a lávky
pīes Modlu jsou opraveny
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Rozpočet

Město Lovosice má
rozpočet na rok 2017
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Aktuality

SŽDC chystá podchod
do Nového Klapý
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Lesopark Osmička čekají změny

Osmička se stane parkem, který
má budoucnost. V tomto roce ji
čekají velké změny. Proces pīeměny začal ale mnohem dīíve.
Kácení stromů zde s pīestávkami
probíhá již 10 let, ale až v posledním roce se můžeme hovoīit
o revitalizaci.

hradní výsadba za pokácené stromy směīovala nejen na Osmičku,
ale i na území celého města. Zaznamenat jsme také mohli iniciativu občanů. Napīíklad zapsaný
spolek
Békadilkoš
vysadil
v prostoru několik desítek kusů líp
srdčitých. Spolek stromy sázel i

letech pokáceno 148 stromů. Což
je poměrně velký počet, ale žádný
z těchto stromů již nesplňuje základní provozně bezpečnostní
požadavky na bezpečný pohyb
osob. V tuto chvíli jsme bohužel
v situaci, kdy v parku zůstal většinový monokulturní porost topolu,

Kácení stromů na Osmičce provádějí pracovníci technických služeb města. V rámci cvičení se na něm
podíleli také hasiči.
Foto: Radim Tuček
Do té doby nebyla známa žádná
koncepce, a to nejenom kácení, ale
pīedevším výsadby. Revitalizace
prostoru má za cíl Osmičku ozdravit a vytvoīit základ pro zdravý
městský park.
Změny v parku za posledních
deset let
Tabulka 1 (na další straně) ukazuje počet pokácených stromů v
daném roce. Celkem bylo na Osmičce od roku 2004 pokáceno 285
kusů dīevin. V roce 2016 se některé stromy pouze proīezávaly. Ná-
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v prostoru pīed Saunou. V roce
2014 Povodí Labe opravilo molo a
poblíž byla nainstalována cedule
Litoměīické vinné stezky. Na rybáīské chatky a dětské hīiště jsou
občané zvyklí již desítky let. Za
poslední rok se na Osmičce realizovaly tīi akce. Posílení elektrorozvodů k pódiu a pīípojky pro stánkaīe. Dále zde vyrostlo nové workoutové hīiště a pīibylo 15 nových
lamp veīejného osvětlení.
Revitalizace
Dohromady bude v dalších dvou

který je pīestárlý a v havarijním
stavu. Stromy nemají žádné koruny
a tvoīí pouze torza kmenů. Náhradní výsadba bude provedena
v počtu 158 kusů dīevin domácího původu a 3Ř0 kusů listnatých
keīů. Jednodruhové porosty topolů budou nahrazeny směsí listnatých stromů pestīejšího druhového
složení. Navržené listnaté keīe jsou
soustīeděny do skupin liniového
charakteru mezi stromy. Revitalizace se dočkají i trávníky. Nové louky
jsou navržené jako trávobylinné.
Pokračování na straně 2

Školy

Īeditelky lovosických ZŠ
o novinkách ve školství
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tu další měsíc nového
roku, který tradičně začíná zasedáním zastupitelstva a schválením rozpočtu. Ten byl pīijat bez
pīipomínek. I letos město počítá s množstvím investičních
akcí a pokračováním či dokončením započatých. Ke změnám dochází i na poli organizačním, a to u
největšího sportovního subjektu ve
městě - ASK. Od 1. bīezna bude
zīízena pīíspěvková organizace
pod názvem Technické služby
města Lovosice, která mimo jiné
pīevezme od 1. července správu
sportovišť. K těmto změnám jsme
pīistoupili na základě výhodnosti,
snížení rizik a transparentnosti.
Podobně knihovna a správa informačního centra budou včleněny
pod KS Lovoš.
V tomto roce by měla být realizována výstavba nového autobusového nádraží, které bude odpovídat
soudobým trendům, požadavkům
a bude důstojným vstupem do
města v návaznosti na moderní
vlakový terminál. Dále je pīipravena oprava chodníků, vozovek a
veīejného osvětlení na Holoubkově, rozšíīení parkovacích míst v
ulici Wokerova, oprava povrchu
komunikací v ulicích Purkyňova a
Svatopluka Čecha a dále rekonstrukce KS Lovoš. Konkrétně se
jedná o vybudování kinokavárny a
rekonstrukce prvního patra se zázemím, baru a foyer.
Na koupališti vznikne pīedúpravna vody a na několika budovách
města bude pilotně zaveden energetický management. S tím souvisí
i zateplení ZŠ A. Baráka. Jak jsem
již zmínil v pīedminulém čísle, je
pīipraveno několik míst pro vytvoīení podzemních kontejnerů a dále
síť varovného a informačního systému včetně digitálního povodňového plánu. Implementace e-governmentu pak pīinese zlepšení
služeb občanům. Dobrou zprávou
je, že na pīání občanů vznikne dotisk knihy Lovosice - paměť města.
Z tohoto počinu mám osobně velkou radost, neboť ukazuje na zájem občanů o své město a jeho
bohatou historii.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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• • Lesopark Osmička čeká velká revitalizace • •
Dokončení ze strany 1

Stavět se bude také broukoviště. Město uvažuje
o grilovacích centrech nebo o oploceném prostoru pro venčení psů a rozšíīení lesoparku do
prostoru pīed Saunu.
Náhradní výsadba
Stromy
V první etapě by mělo dojít k výsadbě velké
části stromů. V druhé etapě se počítá pouze s
výsadbou jedné tīetiny z celkového množství.

byliny, a to 13 různých druhů. Zbývající 2 %
travní směsi budou tvoīit jeteloviny.

Kácení
Z celkového počtu 148 kusů dīevin se bude
kácet pouze 14 kusů jiného druhu než topol
černý x kanadský (jedná se o kīížence). Kácení
je rozděleno do dvou let. První část kácení byla
realizována v lednu. Pokáceno bylo 50 stromů
pīed rybáīskými chatkami. Tyto práce zajistily
technické služby a lovosičtí hasiči.

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

200Ř

2010

2011

2015

Počet stromů

6

75

14

15

Ř8

13

32

2

26

Keře
Výška sazenic bude zhruba 60-80 cm. Velká
část bude vysazena v první etapě. V II. etapě se
vysadí 70 kusů.
Trávobylinné louky
Revitalizace se dotkne i trávníků. Zaseje se zde
speciální travní směs určená pro louky. Jedna
tīetina luk bude sekána tak, aby se mohla samovolně vysemeňovat. Travní směs bude
z devadesáti procent obsahovat semena travin.
Celkem 11 druhů. Z 8 % bude louka obsahovat

Broukoviště
Jedná se o skupinu kmenů stromů zapuštěných do země, které vytváīí prostīedí vhodné
pro hmyz vázaný na odumírající dīevo a dīevokazné houby. Takovýmto druhem hmyzu je
napīíklad vzácný brouk páchník hnědý.
Prostor bude plnit estetickou, ekologickou a
vzdělávací funkci. Bude doplněn o informační
tabuli s popisy brouků žijících v tomto prostīedí. A součástí budou také velké makety brouků
ze dīeva.
Materiál pro stavbu broukoviště bude pochá-

zet ze stromů, které se na Osmičce pokácí.
Větve budou seštěpkovány a poslouží jako
mulč pro další úpravu prostoru.
Vznik projektu
Park je ve špatném zdravotním stavu. Je neoddiskutovatelné, že zásahy měly být provedeny
mnohem dīíve, a to minimálně pīed 10 lety.
V tuto chvíli již není účelné īešit rozdělení kácení do více let, ale je nutné rychle zasáhnout z
důvodu havarijního stavu stromů.

Současná obnova se īídí projektem, který
k danému tématu zpracoval autorizovaný architekt v oboru krajináīství a zahradní architektury.
Na větší část realizace obnovy lesoparku Osmička bylo zažádáno o dotaci u Agentury
ochrany pīírody a krajiny ČR, která v těchto
měsících vypočítává množství finančních prostīedků, které budou na akci uvolněny.
Další informace
Další informace o projektu naleznete na stránce www.meulovo.cz. Najdete zde kompletní
projekt revitalizace. Dendrologické posudky
zdravotního stavu stromů a další informace.
Obracet se také můžete na odbor životního
(ik)
prostīedí města.

Druh

Dub letní

Jasan ztepilý

Lípa srdčitá

Stīemcha obecná

Vrba bílá

Habr obecný

Topol černý

Počet vysazených stromů

53

7

35

25

8

30

20

Část cestiček na Osmičce již osvětlují nové lampy

V lesoparku Osmička pīibylo
veīejné osvětlení. 15 nových
lamp je nainstalováno podél
cestiček vedoucích kolem pódia.
Instalace osvětlení stála zhruba
600 000 korun a práce zajistila
firma TELKONT s.r.o.
Realizace zakázky byla specifická
způsobem provedení pozemních
prací. Jámy, do kterých byly umístěny stožáry veīejného osvětlení,
musely být vykopány ručně. Zamezilo se tak poškození koīenů stromů. Zhotovení díla dozoroval mimo investičních techniků města
také odbor životního prostīedí.
„Na rozšíīení osvětlení v parku
jsme zaznamenali mnoho kladných
ohlasů. Celý projekt obsahuje celkem 47 nových světelných bodů.
Zhotovena je tedy tīetina. Další
etapa rozšíīení bude záviset na
tom, zda město sežene další finanční prostīedky,“ konstatoval
Vladimír Šuma, místostarosta města.
Lovosická Osmička se pomalu
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Jak vznikl
název Osmička?
Nevíte, jak pīišel lesopark
Osmička ke svému názvu?
Pīečtěte si výňatek z knihy
Miroslava Nesvarby - Lovosické ulice, která byla vydána v
roce 2006. Píše se tam následujícíř

mění. Tato akce byla již tīetí v poīadí za rok 2016. Pīedcházelo jí
vybudování workoutového hīiště a

také posílení elektrorozvodů na
pódiu. Nyní probíhá revitalizace
(ik, foto archiv MěÚ)
celého parku.

„První pokusy o založení Českého fotbalového klubu v Lovosicích se datují k roku 1Ř12. Vznik
klubu provázely obtíže se získáním vhodného pozemku pro
fotbalové hīiště ve městě. To se
podaīilo jen částečně, když kníže
Schwarzenberg poskytl pozemek
u Labe obklopený vzrostlými
topoly. Plocha pozemku však
byla nedostatečná, což nedovolovalo vybudovat fotbalové hīiště standardních rozměrů. Proto
se zde fotbal hrával jen v osmi
hráčích, což vedlo ke vzniku
pomístního jména Osmička.“
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Odbory

Odbory informují
Odbor správních činností a obecní živnostenský úīad
Statistický pīehled za rok 2016ř
Obecní živnostenský úīadř
Registrace vydalař
412 výpisů ze živnostenského rejstīíku
66 rozhodnutí o udělení koncese
86 rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost
15 rozhodnutí o sankčním zrušení ŽO
225 vyrozumění o pīerušení provozování živnosti
48 vyrozumění o pokračování provozování živnosti
50 vyrozumění o provedení změn v živnostenském rejstīíku
21Ř vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstīíku
22 upozornění na zánik živnostenského oprávnění
Na správních poplatcích bylo vybráno 1Ř0.080,-Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodáīství
Lovosický dnešek pīináší prostīednictvím odboru dopravy grafy týkající se
MHD. Z prvního se dozvíte kolik lidí se v roce 2016 v MHD svezlo. Druhý
graf vypovídá o nákladech na provoz. Ty činily celkem 1,24Ř milionu korun. Na jízdném se vybralo cca 240 tisíc korun a zbytek částky, tedy více
než jeden milion korun, město uhradilo jako službu občanům ze svého
rozpočtu. Celkem MHD v Lovosicích ujela za rok téměī 36 000 kilometrů.

Kontrola provedla a uložilař
77 kontrol u fyzických osob, 20 kontrol u právnických osob
22 kontrol společně s ČOI, 14 blokových pokut v částce 8.200,-Kč
2 pokuty ve správním īízení v částce 17.000,-Kč
3 pokuty v pīestupkovém īízení v částce 6.000,-Kč
Oddělení správních činností vydaloř
425Ř občanských průkazů, 373 prvních občanských průkazů
Na správních poplatcích bylo vybráno 57.400,-Kč.
Oddělení projednalo a uložilo 402 pīestupků na úseku OP a 211 pokut
v částce 2Ř.500,-Kč.
Dále vydalo 480 cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let
Ř28 cestovních dokladů pro soby nad 15 let
21 cestovních dokladů zrychlených pro osoby mladší 15 let
10 cestovních dokladů zrychlených pro osoby nad 15 let
Na správních poplatcích bylo vybráno 643.600,-Kč.
Projednalo a uložilo 65 pīestupků na úseku CD, Ř pokut v částce Ř00,-Kč.
Dále vydalo 34 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
V evidenci obyvatel provedlo 264 zápisů o pīihlášení, 23Ř zápisů o odhlášení, 77 zápisů o narození, 86 zápisů o úmrtí.
Na správních poplatcích bylo vybráno 1Ř.200,-Kč.
Matrika uzavīela 58 manželství a vydala 74 úmrtních listů
Pīestupková komise vyīídila a uložila 273 pīestupků a 42 pokut v částce
38.600,-Kč.

Odbor životního prostīedí
Kontejnery na sběr kovového odpadu
Město Lovosice v současnosti vybírá 3 stanoviště pro kontejnery na sběr
kovových obalů, jako jsou plechovky od nápojů, konzervy, hliníková víčka
a další druhy kovových obalů. Jedná se o pilotní projekt, který by měl
občanům usnadnit tīídění odpadů, které dosud mohly být odevzdávány
pouze ve sběrném dvoīe.
Myslivecký ples v Litoměīicích
Českomoravská myslivecká jednota, Okresní spolek Litoměīice poīádá dne
17. bīezna tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou, a to v areálu
výstaviště Zahrada Čech Litoměīice v restauraci Koliba.
Kraj vypsal dotační výzvu
Ústecký kraj zveīejnil na svých stránkách „VÝZVU k podání žádostí o dotaci
z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let
2017 až 2020“. Žádat lze dle výzvy v několika tematických okruzích na rok
2017 od 11. ledna do 13. února 2017ř
a) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje (ÚK)
b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) ÚK
c) Podpora záchranných stanic na území ÚK
d) Podpora včelaīů na území ÚK
e) Rybáīství a rybníkáīství na území ÚK
Více informací lze nalézt na webových stránkách httpř//www.kr-ustecky.cz/
zivotni%2Dprostredi%2Da%2Dzemedelstvi/ds-ŘŘ607/p1=204744
Město chce zīídit prostor pro volný pohyb psů
V evidenci MěÚ Lovosice je více než 614 psů, resp. jejich držitelů. Na základě podnětů občanů začalo město Lovosice jednat o vymezení prostoru
pro volné pobíhání a venčení psů. Jako vhodné byly vytipovány plochy
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pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s.p. navazující na lesopark Osmička
(za Benzinou). Město má v úmyslu vymezenou plochu oplotit pro bezpečnější a komfortnější způsob venčení pejsků. Psi by se zde mohli volně
pohybovat bez obav jejich majitelů ze stīetu s automobilem či jinou
osobou. Prostor určený pro volné pobíhání psů by měl být oplocen
plůtkem do výšky max. 125 cm s pīístupovými brankami. Plocha bude
vybavena odpadkovým košem na psí exkrementy a postupně bude doplněna dalším mobiliáīem. Pokud jednání s vlastníkem pozemku dopadnou
dobīe, s realizací se uvažuje nejpozději v letních měsících letošního roku.

Město se chystá na opravy laviček
Lavičky ve městě se budou na
začátku roku opravovat. V prosinci 2016 odbor životního prostīedí dokončil jejich zmapování.
U každé je nyní známo její umístění a technický stav. Tato akce se
rozjela na základě setkání s radnicí, kde zazněl požadavek z īad
občanů na umístění nového mobiliáīe za Penny marketem.
Lavičky, které jsou v havarijním
stavu, budou opraveny pīednostně. Počítá se také s instalací nového mobiliáīe. Každá nově umístěná lavička bude pīidána do katalogu, popsána a zaevidována.
Město by tak rádo dosáhlo pravi-

delné kontroly a včasného a rychlého īešení v pīípadě poničení
majetku.
„Uvítáme návrhy na umístění
nových laviček ve městě, pīípadně
pīesunutí těch stávajících. Péče o
vzhled města by měla probíhat na
základě potīeb občanů, proto za
všechny nápady pīedem děkuji,“
uvedl Milan Dian, starosta města.
V Lovosicích je celkem 240 laviček. Pasportizace odhalila, že osm
z nich je v havarijním stavu. Ty
byly opraveny nebo zcela vyměněny ještě v průběhu ledna. 116
kusů mobiliáīe je potīeba opravit
a více jak polovina potīebuje
(ik)
natīít.
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Všechny mosty a lávky pīes Modlu jsou opraveny
S koncem roku 2016 bylo v
Lovosicích dokončeno i sedm
nejvýznamnějších
investičních
akcí sezóny. Lávky a mosty byly
zkolaudovány a pīedány do užívání.
Dohromady bylo za rekonstrukce
proinvestováno zhruba 16,3 milionu korun včetně DPH. 85 % nákladů město obdrželo z dotace od
Ministerstva dopravy ČR a hradilo
tak pouze 2,5 mil. Kč. Dotace po-

chází z programu 127 21 - Obnova
místních komunikací po povodni
2013. U všech projektů se rekonstruovaly pīedevším nosné mostní
konstrukce nejvíce poničené povodní. Dále se opravy týkaly napīíklad výměny funkčních prvků nebo
mostního vybavení. Napīíklad
lávka u tenisových kurtů musela
být v minulosti z provozních důvodů uzavīena. Nyní má zcela novou
podobu a odlišný systém založení

konstrukce. U všech mostů a lávek
dojde ještě v jarních měsících k
úpravě okolního terénu.
„Dokončením těchto sedmi akcí
se městu podaīilo uzavīít sérii
několika
desítek
rekonstrukcí
městského majetku po povodni z
roku 2013. Opravy mohly být zahájeny díky dotaci, kterou jsme obdrželi v létě 2016,“ uvedl starosta
města Milan Dian.
Povodně na městském majetku

způsobily škodu zhruba za sedmdesát milionů korun. Poničené
budovy byly opraveny ještě v
pīedchozím volebním období z
pojištění. Lávku u stadionu opravovala firma N + N Konstrukce a
dopravní stavby Litoměīice s.r.o.,
opravu lávky u tenisových kurtů
zajistila firma Chládek & Tintěra,
a.s. a ostatní akce realizovala společnost SaM silnice a mosty Děčín
(ik)
a.s.

1.

2.
3.

1. Most M-01, ulice Pīívozní. 2. Most M-02, ulice U Zdymadel. 3. Most M-03 u archivu. 4. Lávka L-02, ulice U Stadionu. 5. Lávka L-03,
u tenisových kurtů. 6. Lávka L-04, u silnice I/15. 7. Lávka L-05, u SOU Lovosice.
Snímky před opravou foto MěÚ Lovosice, snímky po opravách Radim Tuček
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Lovosicko

Tip na výletř Vrch Boreč

V letošním roce vám v Lovosickém dnešku nabídneme každý měsíc tipy na výlet v blízkém okolí Lovosic. Těmito výlety vás provede Miroslav Vintrich, fotograf Českého stīedohoīí a oficiální fotograf města Lovosice.
Boreč
Vrch Boreč je jedním z nejzajímavějších míst v Českém stīedohoīí vůbec. Pīitom se nejedná o pīíliš oblíbený cíl turistů, v porovnání s Milešovkou,
Lovošem, Hazmburkem a dalšími hojně navštěvovanými vrcholy. Kopec je stejně jako celé České stīedohoīí sopečného původu, zde ale na každého
dýchne nejen sopečný původ, ale hlavně teplé páry vycházející z několika průduchů pīímo na vrcholu. Ty jsou způsobeny velmi složitým labyrintem
takzvaných ventarol. Celý vrch je protkán sítí malých puklin, které ústí jak na úpatí, tak na vrcholu kopce. V zimě na úpatí kopec nasává vzduch, který
se v soustavě puklin ohīeje od ostatních hornin a na vrcholu je podstatně teplejší vyfukován zpět do ovzduší. To způsobí, že je vzduch v okolí puklin
znatelně teplejší než vzduch okolní. Proto na vrcholu najdete i v silných mrazech a velké pokrývce sněhu místa s množstvím mechu a rostlin, které v
zimních podmínkách vyloženě žijí. Pro zdolání Borče a návštěvu takto zajímavého místa doporučuji vydat se autem do obce Režný Újezd a zde se
napojit na naučnou stezku vedoucí pod úpatím až na samotný vrchol. Cesta to není dlouhá, ale může být náročná vzhledem k podmínkám, ve kterých se na Boreč stoupá. Nejzajímavějším obdobím pro návštěvu je zima. Nejde jen o mráz, ale zároveň i o sníh na vrcholu, díky kterému vyniknou
teplé páry stoupající z nitra země nejvíce. A právě díky sněhu a ledu je výstup, mnohdy po umělých schodech na stezce náročnější. Doporučuji velmi
pevné a teplé obutí, turistické hůlky jsou velkou výhodou. Pokud se budete držet naučné stezky, tak výstup i sestup povede jinou cestou, s jinými
výhledy do krajiny. Těch ale není mnoho, protože je celý vrch zalesněn, kvůli výhledům do krajiny se ale na Boreč nechodí.
Tip pro fotografyř
Vzhledem k velmi malému množství různých výhledů do krajiny, které jsou zajímavější z jiných vrcholů, doporučuji zaměīit se na fotografování
detailů na vrcholu Borče. Velmi zajímavé jsou pīechody z vyloženě zasněžené a zimní krajiny do páry zahalených mechů a rostlin. Pokud je silný
mráz, jsou krásné i detaily zmrzlé páry na okolních rostlinách.

Mikroprojekt v rámci programu „Škola pro udržitelný život“

V Tīebenicích mají odpočinkové místo pod starou vrbou
V listopadu 2016 žáky i učitele
Základní školy a mateīské školy
v Tīebenicích zaujala výzva k
pīedkládání nabídek na realizaci
místních mikroprojektů v programu Škola pro udržitelný život
Stīediska ekologické výchovy
SEVER v Litoměīicích.
Protože máme spoustu nápadů
jak oživit naše město a podílet se
na jeho rozvoji, rozhodli jsme se
do výzvy zapojit a udělat něco
nejen pro sebe, ale i pro naše spoluobčany.
V městem postupně budovaném
parku, který vzniká na pozemku
mezi zdravotním stīediskem a
mateīskou školou, se nachází stará
rozložitá vrba. Ve stínu tohoto
dominantního stromu jsme vytvoīili pīíjemné místo k posezení a
odpočinku s výhledem na hrad
Košťálov. V blízkosti stromu jsme
zajistili instalaci lavičky a dīevěné
knihobudky, kterou jsme nechali
vyrobit u místního truhláīe. Zákoutí jsme doplnili záhonem s bylinkami a krmítkem pro ptáky. Odpočívadlo tak plní i vzdělávací funkci.
Umožnili jsme kontakt veīejnosti
s literaturou (knihobudka) a pīispěli jsme ke smysluplnému trávení volného času. Díky vysázeným
bylinkám s popiskami se zde zájemci mohou poučit v oblasti rostlin, bylinky ochutnat, pīípadně si je
utrhnout a vyzkoušet v kuchyni.
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Pīedevším staīí lidé, maminky s
dětmi nebo děti z mateīské školy
na vycházce zde mohou pīikrmovat ptactvo v zimním období a
současně ptáky pozorovat a poznávat. Knihy v knihobudce si lidé
mohou číst na místě (pīi posezení
na lavičce), ale mohou si je i půjčit
domů a po pīečtení vrátit

(pīípadně vyměnit za jinou knihu).
Pīípadně mohou knihovničku i
sami doplňovat. Vybudovaný prostor je určen pīedevším pro starší
občany, matky s dětmi, ale napīíklad i žáky naší školy nebo turisty.
Obyvatelé z místních částí zde
mohou účelně využít čekací dobu
na autobus. Realizací projektu jsme

také chtěli upozornit na význam
starého stromu, na jeho pozoruhodný tvar, krásu a výjimečnost.
S realizací projektu nám pomohli
zaměstnanci Městského úīadu v
Tīebenicích, kteīí zabetonovali knihobudku, pīivezli a sestavili lavičku
a místo doplnili ještě o odpadkový
koš. Paní starostka nám obstarala
kmeny na ohraničení záhonu a na
výrobu cedulek k bylinkám. Členové zapsaného spolku Český granát
nám pak pomohli s výrobou cedulek, věnovali některé bylinky a také
knihy a časopisy do knihobudky.
Chlapci společně s panem školníkem zabudovali do terénu krmítko
pro ptáky. Celé místo jsme īádně
uklidili (shrabali listí, odstranili
odpadky, upravili záhon). Město
ještě doplní odpočinkové místo o
herní prvek – zábavný venkovní
panel Piškvorky.
Žáci se realizací projektu učili
vnímat životní prostīedí v obci.
Poznali, že se na dění v obci mohou spolupodílet a mohou je i
pīíznivě ovlivňovat. Byli vedeni k
ohleduplnosti k pīírodě, ale i k
ostatním občanům obce. O místo
se budeme i nadále starat – upravovat záhon, kontrolovat stav knihobudky, monitorovat její návštěvnost a doplňování knihami. Těšíme
se, až na jaīe strom obroste listím
a zákoutí získá ještě větší kouzlo
než nyní v zimě.
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V Malých Žernosekách budují
novou „Žernoseckou rychtu“
Žernosecká rychta mění svou
tváī a postupně získává staronovou podobu, avšak v tradičním i
moderním kabátu.

zájemců.
„Nyní probíhají úpravy uvnitī
objektu, kterými se vnitīní uspoīádání vrací k původní podobě a

Obec Malé Žernoseky tak naplňuje svůj záměr, který zakoupením
objektu pīijala - totiž vybudovat z
dīíve jednoúčelového objektu
hostince víceúčelový obecní dům,
který slouží jak kultuīe a společenským aktivitám občanů a návštěvníků, tak i objekt nabízející nebytové prostory pro obchodní a podobné aktivity.
Objekt postupně získal novou
stīechu, fasádu a okna s dveīmi.
Modernizován a vybaven byl také
hlavní společenský sál v budově,
který tak nabízí pohodlné a klimatizované zázemí tīeba pro svatby,
školení nebo i sportovní aktivity

postupně se pouštíme i do úprav
okolí objektu,“ poznamenal starosta obce Petr Liška.
Objekt tak bude důstojnou, moderní a efektivně využitou obecní
budovou, která možná poslouží ve
své části i jako sídlo obce.
Nyní Žernoseky nabízejí opravené
a modernizované nebytové prostory v pīízemí zájemcům o pronájem. Prostory jsou různě velké s
možností různých kombinací využití. „Rádi bychom našli provozovatele nějakého hostinského typu
nebo kavárny, cukrárny, vinárny
nebo i služeb pro občany a návštěvníky obce,“ doplnil Liška.

Zcela zaplněná stará radnice
zhlédla country tance

Spolek Úsměv=Zdraví a KS
Lovoš pīipravily na 6. ledna
country zábavu. Konala se netradičně ve staré radnici, neboť sál
KS se opravuje.

stupují pīi různých společenských
pīíležitostech v Roudnici nad Labem, v Terezíně i jinde. V krajském
kole soutěže "Vesnice roku 2015"
byl souboru udělen za jeho činnost

Pīesto, že to byla první taneční
zábava po Vánocích, bylo plno,
pīišlo 70 lidí. Sál radnice je však na
taneční zábavy opravdu malý,
akce byla nicméně úspěšná. Hudbu zajistila oblíbená country skupina Karavana Vládi Kočího. Součástí
programu bylo vystoupení skupiny
country tanců Babí léto z Vědomic
a pro zájemce i výuka country
tanců.
Babí léto je parta seniorek, které
se daly dohromady v listopadu
2014. Trénují tance, baví se a vy-

diplom.
„Je to skupina, která nám pīedvedla, jak se dokáže bavit a s jakou
chutí rozdává pohodu ostatním.
V Lovosicích tančily již jednou na
velkém sále KS Lovoš, kde to však
vyznělo mnohem lépe,“ uvedla
pīedsedkyně Úsměvu Libuše Žamberská.
S občerstvením si ve skromných
prostorách úspěšně poradil Miroslav Šanda. Všichni byli s první
country zábavou nadmíru spokoje(hz, foto tuc)
ni.

Seriál Lovosického dneškař Vaīení se školní jídelnou - Jáhly
Jáhly jsou vyráběny loupáním
obilek prosa. Vznikají tak žluté
kuličky o průměru asi jeden milimetr. Používají se vaīené v īadě
tradičních českých pokrmů –
napī. k pīípravě jáhelníku (na
sladko i na slanoĚ, jahelné kaše
a jahelných škubánků.
Mají vysokou výživovou hodnotu
– obsahují minerální látky (draslík,
hoīčík, fosfor, měď, železo, zinek),
vlákninu a vitamíny skupiny B.
Proso je náročné na pěstování
(musí se často plít), proto byly
jáhly ve stīedověku drahé a vaīily
se jako sváteční jídlo. Později je
začala v kuchyních českých zemí
nahrazovat rýže. Právě rýží byly
tradiční jáhly vytlačeny (od novověku, pīedevším v Evropě kromě
východní) – napī. místo jáhelníku
nastoupil rýžový nákyp.
V ČR dochází k renesanci prosa
ve srovnání s pohankou a špaldou
pomaleji. Produkce prosa je zde
relativně nízká, dohromady s čirokem, pohankou a některými dalšími minoritními obilovinami pīedstavuje pouze desítky tun ročně.
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Recept ze školní jídelny
Jáhlový nákyp s ovocem
(5 porcíĚ
Jáhly 400 g, Mléko 1 l,
Máslo 70 g, Vejce 4 ks,
Cukr 100 g, Ovoce (hrubá
váha) 600 g, Skoīice mletá
(dle chuti), Rozinky (hrst),
Vanilkový cukr, Olej na
vymazání pekáče, Špetka
soli

Postupř
Jáhly pīebereme, vypereme, důkladně několikrát spaīíme (to je
důležité, aby nebylo jídlo hoīké),
zalijeme vodou a necháme 1 hodi-

nu máčet. Vodu s jáhlami osolíme,
osladíme a zvolna vaīíme. Když
začnou houstnout, pīidáme mléko
a za stálého míchání vaīíme do
hustoty kaše a necháme vychlad-

nout. Vejce rozdělíme na žloutky a
bílky. Z bílků vyšleháme tuhý sníh.
Máslo utīeme s cukrem, vanilkovým cukrem a žloutky. Pīidáme
prochladlou kaši a sníh z bílků. Na
olejem vymazaný pekáč rozprostīeme vrstvu směsi, poklademe
ovocem, další vrstvu směsi a upečeme. Podáváme teplé, posypané
moučkovým cukrem. Jedná se
pīirozeně o bezlepkové jídlo.

7

Lidé

Město má nového zastupitele Manželé Rokošovi oslavili
Petr Pokorný
Narozenř 16. Ř. 1Ř72 v Litoměīicích
Ženatý, manželka Petra, tīi děti – Denisa
(14Ě, Matěj (8Ě a Alena (8Ě
Studiumř Podīipská stīední odborná škola,
Roudnice n/L

50 let společného života

Zlatá svatba manželů Zbroňka a
Jany Rokošových se konala v
pátek 23. prosince 2016. Obīad
vedli zastupitel Milan Šramota a
matrikáīka Hana Beránková.

a 23. prosince 1Ř66 – tedy pīesně
pīed padesáti lety – se v Kraslicích
na radnici vzali. Z Kraslic odešli za
prací a bydlením a svůj společný
život prožili v Lovosicích. Léta pra-

Paní Jana se narodila v Praze, pan
Zbroněk v Tīebenicích a tam i vyrůstal. Vojenskou základní službu
nastoupil do Kraslic, kde se staral o
koně. Tam se s paní Janou poznali

covali v tehdejších Sběrných surovinách. Mají spolu tīi děti a dnes se
také radují z osmi vnoučat. Společně se starají o zahrádku v Radovesicích.

Kariérař Podnikový dispečer, Lovochemie,
a.s.
Je mi 44 let a žiji v Lovosicích téměī celý život. Po návratu z vojny v roce
1ŘŘ3 jsem začal pracovat i ve zdejším podniku, nynější Lovochemii, a.s.,
kde pracuji 23 let. Za tu dobu jsem se setkal s mnoha lidmi a poznal jejich
různé osudy. To mi pomohlo ujasnit si názor, že k hlavním prioritám života patīí stabilní a pevné zázemí domova, kde se člověk cítí šťastně a spokojeně. Lovosice mám rád a není mi lhostejný život ve městě, ve kterém
žije moje rodina. S manželkou máme čtrnáctiletou dceru a osmiletá dvojčata, kterým věnujeme většinu volného času. K mým zálibám patīí sport
všeobecně, ale nejbližší je mi asi fotbal.
Když jsem byl osloven podpoīit hnutí ANO 2011, za které jsem kandidoval ve volbách 2014, vnímal jsem to nejen jako výzvu, ale i možnost nějak
pīispět či aktivně se podílet na zlepšení života ve městě. Myslím, že nejsem sám, kdo by rád žil v hezkém, čistém, bezpečném, nezkorumpovaném a rozvíjejícím se městě. Toho lze dosáhnout se správnými, čestnými
a poctivými lidmi ve vedení města, kteīí podle mého názoru ti současní
jsou a mají mojí plnou podporu. Věīím, že uděláme maximum proto,
(foto tuc)
abychom své voliče nezklamali.

Technické služby povede S. Hruza
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se
vám v několika následujících īádcích pīedstavil.
Moje jméno je Stanislav Hruza, je mi 27 let a
prakticky celý svůj život žiji v Lovosicích. V roce
200Ř jsem absolvoval Obchodní akademii Stīekov v Ústí nad Labem. Titul inženýr jsem získal
v oboru Evropská hospodáīskosprávní studia
na Univerzitě Jana Ámose Komenského Praha.
Mezi bakaláīským a magisterským studiem
jsem čerpal zahraniční zkušenosti v Anglii a
Německu.
Po studiu, ale i během něj, jsem byl zaměstnán v německé společnosti, ve které jsem vykonával vedoucí pozici v obchodní činnosti. Od
1. února nastupuji do funkce īeditele technických a provozních služeb
města. Jak již z názvu vyplývá, budu se starat o provoz technických služeb
v Lovosicích.

Poděkování

Ekonomický odbor pīebírá M. Stehlík

Narodil jsem se v Litoměīicích a dětství strávil v Terezíně.
Je mi 53 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Nyní spolu se
svou rodinou žiji v Bohušovicích nad Ohīí a ve svém volném čase se nejraději věnuji myslivosti, četbě knih a svému
psovi. V roce 1Ř87 jsem ukončil studium na ČVUT Praha,
fakultu strojního inženýrství. Po ukončení studia jsem nastoupil na studijní pobyt v Ústavu jaderného výzkumu
v Īeži u Prahy. Poté jsem pracoval v Ústavu pro výzkum,
výrobu a využití radioizotopů Praha na pracovišti v Litoměīicích, pak na
Finančním úīadu v Litoměīicích. O tīi roky později jsem navíc začal znovu
studovat, tentokrát UJEP v Ústí nad Labem. Na FÚ v Litoměīicích jsem
pracoval cca 4,5 roku. Poté v České spoīitelně, České pojišťovně a na
Krajském soudu v Ústí nad Labem. Všechny své zkušenosti bych chtěl
samozīejmě využít i ve svém současném působišti na Městském úīadě
v Lovosicích. Mým cílem v nové funkci je pokračovat v nastaveném procesu ekonomického īízení hospodaīení MěÚ Lovosice tak, aby mohly být
splněny cíle vyplývající ze strategického plánu rozvoje města Lovosice.

Děkuji všem pīátelům a známým pana Václava
Baumruka, kteīí se s ním pīišli 30. 12. 2016 rozloučit do Kostela sv. Václava v Lovosicích a vyprovodili ho na jeho poslední cestě. Můj drahý
manžel zemīel náhle 26. prosince 2016 ve večerních hodinách. Milena Baumruková, manželka

ZÁJEZD DO LOUN

Lounská tīináctka v KD ZASTÁVKA

Neděle 1Ř. února 2017
MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE s hudbou a tancem od 14 do
18 hodin, nejlépe v maskách – není podmínkou!
Cena dopravy a vstupného je 200,- Kč
Pīihlášky a informace o autobusových zastávkách každé
úterý Ř – 12 h v kanceláīi STP. Pīedpokládaná trasař Bohušovice, Keblice, Siīejovice, Lovosice Centrum 12,45 h. Sulejovice, Čížkovice, Úpohlavy, Tīebenice, Podsedice
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Děti zpívaly pro radost
V úterý 17. ledna se v sále Kulturního stīediska Lovoš uskutečnilo další z
pravidelných setkání se zdravotně postiženými důchodci. Již několik let k
zpīíjemnění atmosféry a zahájení programu oslovují naše zpěváčky ze
sboru Skīítci z MŠ Sady pionýrů. Děti pilně cvičily a na vystoupení si
pīipravily několik lidových písní a malý repertoár od Z. Svěráka. Zpívání
se jim povedlo na jedničku, odměnou jim byl hlasitý potlesk a nechyběla
ani sladká odměna.
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ZŽǌĚĢůĞŶşƉƎşũŵƽƉŽĚůĞƐŬƵƉŝŶ

WƎşũŵǇ<ē

й

ĂŸŽǀĠƉƎşũŵǇ
EĞŝŶǀĞƐƚŝēŶşĂŝŶǀĞƐƚŝēŶşĚŽƚĂĐĞ
EĞĚĂŸŽǀĠƉƎşũŵǇ;ƉƌŽŶĄũŵǇ͕ƉŽƉůĂƚŬǇ͕ƉŽũŝƐƚŶĠŶĄŚƌĂĚǇͿ
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠƉƎşũŵǇ;ǌƉƌŽĚĞũƽŵĂũĞƚŬƵͿ
WƎŝũĂƚĠƷǀĢƌǇ
sůŽǎĞŶĠũŝƐƚŽƚǇǀͲ<hͲǀƌĂƚŬǇ
ƽƐƚĂƚĞŬĨŝŶĂŶēŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽǌŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşŵŝŶƵůǉĐŚŽďĚŽďş

ϭϯϴϭϱϬϬϬϬ͕Ͳ
ϱϱϲϯϴϴϬϬ͕Ͳ
ϮϮϳϬϳϬϬϬ͕Ͳ
ϭϱϬϱϬϬϬ͕Ͳ
ϭϱϬϬϬϬϬϬ͕Ͳ
ͲϭϰϴϰϳϬϬ͕Ͳ
ϲϮϳϵϭϯϬϬ͕Ͳ

ϰϲй
ϭϵй
ϴй
ϭй
ϱй
Ϭй
Ϯϭй

ĞůŬĞŵƉƎşũŵǇ

ϮϵϰϯϬϳϰϬϬ͕Ͳ

ϭϬϬй
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sǉĚĂũĞĚĢůĞŶĠĚůĞŽĚǀĢƚǀş
ĞŵĢĚĢůƐƚǀş͕ůĞƐŶŝĐƚǀşĂƉƌƽŵǇƐůŽǀĠǌſŶǇ
<ŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ƐŝůŶŝēŶşĚŽƉƌĂǀĂĂǀŶŝƚƌŽǌĞŵƐŬĄƉůĂǀďĂ
aŬŽůƐƚǀş
<ƵůƚƵƌĂĂƉĠēĞŽƉĂŵĄƚŬǇ
dĢůŽǀǉĐŚŽǀĂĂǀŽůŶǉēĂƐͲƉƌŽǀŽǌŶşǀǉĚĂũĞ
dĢůŽǀǉĐŚŽǀĂĂǀŽůŶǉēĂƐͲƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂēŝŶŶŽƐƚ
hďǇƚŽǀŶĂ͕ďǇƚŽǀĠĂŶĞďǇƚŽǀĠŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş
sĞƎĞũŶĠŽƐǀĢƚůĞŶş͕ƉŽŚƎĞďŶŝĐƚǀş͕ƷǌĞŵŶşƉůĄŶŽǀĄŶşĂŽĐŚƌĂŶĂŽǀǌĚƵƓş
^ďĢƌĂƐǀŽǌŽĚƉĂĚƵ
WĠēĞŽǌĞůĞŸ
^ŽĐŝĄůŶşƉĠēĞ
ĞǌƉĞēŶŽƐƚ͗ŵĢƐƚƐŬĄƉŽůŝĐŝĞĂĐŝǀŝůŶşŽĐŚƌĂŶĂ
DşƐƚŶşǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐŬĠŽƌŐĄŶǇ
DşƐƚŶşƐƉƌĄǀĂĂǀǉŬŽŶƉƎĞŶĞƐĞŶĠƉƽƐŽďŶŽƐƚŝ
^ƉůĄƚŬǇƷǀĢƌƽ͕ƷƌŽŬǇǌƷǀĢƌƽĂŽĚǀŽĚƵW,
ĞůŬĞŵǀǉĚĂũĞ
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ϭϬϯϬϬϬϬ͕Ͳ
ϲϰϭϵϲϬϬϬ͕Ͳ
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ϰϰϬϬϬϬϬ͕Ͳ
ϵϮϴϬϬϬϬ͕Ͳ
ϲϴϴϮϬϬϬ͕Ͳ
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ϭϰϰϲϬϬϬϬ͕Ͳ
ϴϵϱϴϬϬϬ͕Ͳ
ϭϯϮϵϲϬϬϬ͕Ͳ
ϮϴϳϱϬϬϬ͕Ͳ
ϴϳϴϵϳϬϬϬ͕Ͳ
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Ϭ͕ϰй
ϮϮ͕Ϭй
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ƚǀŽƎş ϰϲ й ĐĞůŬŽǀĠŚŽ ƌŽǌƉŽēƚƵ ŵĢƐƚĂ͘
/ŶǀĞƐƚŝĐĞ ;ũƐŽƵ ũŝŵŝ ŵşŶĢŶǇ ŬĂƉŝƚĄůŽǀĠ
ǀǉĚĂũĞ ŵĢƐƚĂͿ ēŝŶş ϯϲ й͘ ϳ й ƌŽǌƉŽēƚƵ ũĞ
ǀǇŚƌĂǌĞŶŽ ŶĂ ŽƉƌĂǀǇ Ă ƵĚƌǎŽǀĄŶş Ă
ƉƎşƐƉĢǀŬǇĂŐƌĂŶƚǇƚǀŽƎşϭϭй͘


DĂŶĚĂƚŽƌŶşǀǉĚĂũĞϭϯϯϳϬϰϬϬϬ͕Ͳ
sǉĚĂũĞŶĂŽƉƌĂǀǇϮϭϳϲϱϬϬϬ͕Ͳ
/ŶǀĞƐƚŝĐĞϭϬϰϮϰϲϬϬϬ͕Ͳ
WƎşƐƉĢǀŬǇĂŐƌĂŶƚǇϯϮϱϳϳϬϬϬ͕Ͳ


^ŬƵƉŝŶĂ ŽƉƌĂǀǇ Ă ƵĚƌǎŽǀĄŶş ǀƐŽďĢ
ŵŝŵŽ ũŝŶĠ ƐŬƌǉǀĄ ƉŽůŽǎŬƵ ŶĂ ŽƉƌĂǀǇ
ĐŚŽĚŶşŬƽ͕ ǀŽǌŽǀĞŬ Ă ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ŽƐǀĢƚůĞŶş
ŶĂ ,ŽůŽƵďŬŽǀĢ͕ ƌŽǌƓşƎĞŶş ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚ
ŵşƐƚ ǀ Ƶů͘ tŽůŬĞƌŽǀĂ͕ ŽƉƌĂǀǇ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş
ǀƵůŝĐŝ WƵƌŬǇŸŽǀĂ Ă ^ǀĂƚŽƉůƵŬĂ ĞĐŚĂ Ă
ƌŽǌƓşƎĞŶşƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚǀƵůŝĐŝϮϴ͘ƎşũŶĂ͘
sƵůŝĐşĐŚWƵƌŬǇŸŽǀĂ͕ŝǎŬŽǀĂ ĂtŽůŬĞƌŽǀĂ
ƐĞ ďƵĚŽƵ ŽƉƌĂǀŽǀĂƚ ĐŚŽĚŶşŬǇ͘ ŚŽĚŶşŬǇ
ƐĞŽƉƌĂǀşŝƵĞůŝ͘WƌŽďĢŚŶĞŽƉƌĂǀĂĨĂƐĄĚǇ
Ă ŝŶƚĞƌŝĠƌƵ ǀĢǎĞ ƐƚĂƌĠ ƌĂĚŶŝĐĞ ǀĞ aŬŽůŶş
ƵůŝĐŝ͘ ŶĞũǀĢƚƓşĐŚ ŝŶǀĞƐƚŝēŶşĐŚ ĂŬĐş ŵƽǎĞͲ
ŵĞ ǀǇũŵĞŶŽǀĂƚ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĐŝ
ĂƵƚŽďƵƐŽǀĠŚŽ ŶĄĚƌĂǎş͕ <^ >ŽǀŽƓ ŶĞďŽ
ŽďŶŽǀƵ ƉŽƌŽƐƚƽ ǀůĞƐŽƉĂƌŬƵ KƐŵŝēŬĂ͕
ǀǇďƵĚŽǀĄŶş ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ ŬŽŶƚĞũŶĠƌƽ Ă
ŶŽǀĠ ĨŽŶƚĄŶǇ ŶĂ ŶĄŵĢƐƚş͕ ĚƌƵŚŽƵ ĞƚĂƉƵ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŬŽƵƉĂůŝƓƚĢ͕ ǌĂƚĞƉůĞŶş ϯ͘ ĄͲ
ŬůĂĚŶş ƓŬŽůǇ ŶĞďŽ ƉŽƎşǌĞŶş ƐĂƵŶǇ ŶĂ
ďĂǌĠŶƵ͘
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Kultura
Lovosický fotograf Miroslav Hvorka měl výstavu v Pfannschmidtově vile
Slavnostní vernisáží začala v
pondělí devátého ledna v Pfannschmidtově vile výstava fotografií v loňském roce zesnulého
lovosického fotografa Miroslava
Hvorky. Výstavu České stīedohoīí pīipravil ještě sám fotograf
pro své pīátele v Kralupech nad
Vltavou, kde proběhla v záīí a
īíjnu minulého roku. V červenci
2017 fotograf Hvorka náhle
zemīel.
Asi 30 fotografií bylo z Kralup
pīevzato a vystaveno v Lovosicích Lovoš, Milešovka, Porta Bohemica,
v provedení černobílém i barevném. Výstavu zahájil místostarosta
města Vladimír Šuma. „Miroslav
Hvorka patīil v posledních desetiletích k nejvýznamnějším lovosickým fotografům. Mimo snímky
Českého stīedohoīí byl známý také
svými úspěšnými snímky dívčích a
ženských portrétů, které úspěšně
vystavoval v īadě galerií,“ uvedl
místostarosta.
O začátcích fotografa se zmínil
jeho pīítel Zdeněk Kaftan. „Miroslav Hvorka vstoupil do lovosického fotokroužku v roce 1Ř65. Ke své
práci amatérského fotografa byl
velmi kritický a jen tak něco na
výstavu nepustil. Neustále se vzdělával a nakonec působil jako odborný lektor okresní akademie v
Litoměīicích. Své snímky pro veīejnost pīipravoval s profesionální
pečlivostí,“ chválil díla Mirka Hvorky jeho bývalý kolega z fotokroužku.
Poté si pīítomní pīipili na památku fotografa a zdar výstavy, která
je věnována jeho životní lásce –
Českému stīedohoīí. Hudební
vystoupení zajistil zpěvák Jakub
Koch s klavíristkou Alenou Kolaīí-

kovou. Zazněly písně Nebe na
zemi, Do věží z muzikálu Noc na
Karlštejně a Ježkův song Život je
jen náhoda. Vernisáže se zúčastnila
asi tīicítka jeho známých a kolegů,
pīijel i jeho kolega, fotograf Miroslav Zimmer z Litoměīic, jehož
portrét M. Hvorky (zde k vidění)

kovicích i jinde; v té době pīispíval
také do podnikového časopisu
Rozvoj chemie. V posledních letech
se pravidelně účastnil výstav
„Výtvar-níci Českého stīedohoīí“
na
zámku
ve
Vlastislavi,
v Lovosicích měl několik výstav
v hotelu Lev. Byl členem lovosické-

podnikání, průmyslu, výstavby a
veīejných záležitostí – veīejné
správy, dopravy a oblastí souvisejících. Jeho poslední fotografie k
článku o koncertu je zveīejněna
ještě v čísle 7/2016 Lovosického
dnešku.
Na jeho podnět bylo 18. dubna

byl také vystaven. Kvůli velmi špatnému počasí však nepīijela sestra
fotografa a pīátelé z Kralup.
Miroslav Hvorka vystudoval čtyīletou stīední průmyslovou školu
chemickou v Ústí nad Labem a
nastoupil jako směnový mistr do
Severočeských chemických závodů,
kde pracoval až do důchodu. Fotografii se věnoval od 17 let, kdy si
koupil první fotoaparát. Je absolventem Krajské lidové konzervatoīe, obor fotografie, a Institutu výtvarné fotografie v Praze.
V Lovosicích poprvé vystavoval v
60. letech, vystavoval také v Plos-

ho Fotoklubu pīi KS Lovoš, který
vede Aleš Vondrák (pīed rokem
1Ř8Ř byl pīedsedou fotokroužku
dlouhá léta on). Často vystavoval v
Litoměīicích. Do okruhu jeho tvorby spadají portréty i krajiny; pīi své
práci využíval různých fotografických technik, včetně metod digitální fotografie.
Od roku 2000 byl reportérem
měsíčníku Lovosický dnešek, jeho
práce - texty i fotografie - se počítají na stovky. Pod značkou „hv“
psal pīevážně o dění v oblasti

2007 ustaveno valnou hromadou
Občanské sdružení Muzeum Lovosicka a na následné ustavující
schůzi výboru byl zvolen jeho
pīedsedou; funkci vykonával až do
pīedčasného skonu. Významný byl
také jeho podíl na městských výstavách – 400 let města Lovosice,
1. zmínka o vsi Lovosice, Rok 1Ř8Ř
- rok nadějí a zázraků a na webových stránkách o. s. Muzea Lovosicka. Další pīipravená výstava
Čestní občané Lovosic jen čeká na
(hz, foto tuc)
instalaci…

Ve sborovém domě BJB se konal
poslední koncert roku 2016
Ve čtvrtek 2Ř. prosince 2016 se
ve sborovém domě Bratrské
jednoty baptistů uskutečnil poslední koncert v roce 2016 oslavující narození Jezulátka. Už
poosmé se jeho provedení ujala
Noemi Koblischková.

Klavíristka loni ukončila absolventským koncertem studium na
Konzervatoīi Teplice, kde byla
žákyní profesorky Věry Vlkové. Na
něm zahrála Schumannův Koncert
a-moll pro klavír a orchestr se
Severočeskou filharmonií v Teplicích pod vedením italského dirigenta Alfonsa Scarana. Noemi má
za sebou īadu úspěchů v klavírních
soutěžích. V současnosti učí na
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Základní umělecké škole v Roudnici nad Labem a zároveň dálkově
studuje 1. ročník bakaláīského
studia, obor klavír na Hudební
akademii múzických umění v Praze. Dělá také korepetitorku dětského sboru Bratrské jednoty baptistů
v Lovosicích.
Vánoční hudební podvečer zahájila Jaroslava Němečková, která
uvítala návštěvníky i pianistky.
Vánočně vyzdobený sál hostil
mladé i starší zájemce o krásné
skladby ve výborném provedení.
Koncert zahájila Noemi Koblischková dvěma skladbami J. S. Bacha.
Poté zasedla ke kīídlu její spolužačka z Konzervatoīe Teplice Marianna Nersesjan, která studuje 6.
ročník, a to také u profesorky Věry
Vlkové. Dívka zahrála dvě Schumannovy skladby. Vánoční poselství
pro rok 2016 pīednesl misijní pracovník Roman Klusák. Koncert
Noemi zakončila vánočními koledami a písní Rolničky. Posluchači
mohli pīi pěkné hudbě o významu
Vánoc rozjímat a rozcházeli se
ztišeni, vzdáleni od každodenních
problémů. Na shledanou za rok.
(hz, foto archiv)
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Osobnosti
Osobnosti Ústeckého kraje

Pīed 140 lety se v Lovosicích narodil spisovatel Artuš Rektorys
V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého
kraje v roce 2017 je v lednu uveden lovosický rodák, český hudební spisovatel, īeditel
Pražské úvěrní banky, redaktor některých
hudebních časopisů a hudební referent některých denních listů, Artuš Rektorys.
Dne 20. ledna 1877 ve dvě hodiny odpoledne
se soudnímu adjunktovi okresního soudu
v Lovosicích Vilému Rektorysovi a jeho manželce Albertě, rozené Benešové, narodil v domě
č.p. 121/8 v tehdejší ulici Mühlstrasse-Mlýnská
(dnes ulice 8. května) syn Artuš (kītěný Artur
Wilhelm Albert Rektorys). Vilém Rektorys se
v roce 1883 dostal do Prahy a stal se velmi
známým vrchním radou zemského soudu. Artuš
vyrostl v Praze-Karlíně v prostīedí typicky právnickém. Byl tedy ke studiu práv jakoby pīedurčen, ale jeho největší láskou byla hudba. Učil se
hrát na klavír už jako dítě, ale největší hudební
i politický vliv na něj měl jeho instruktor na
gymnáziu Jan Novák. Artuš se stal po všeobecných i odborných právnických studiích v Praze
úīedníkem Pražské úvěrní banky, kde dosáhl
hodnosti īeditele oddělení (od r. 1Ř37 ve výslužbě). Jeho manželka se jmenovala Luisa
(Aloisie, rozená Kulhánková), v roce 1Ř01 se jim
narodil syn Artuš a v roce 1Ř06 syn Zdeněk.
Artuš Rektorys psal od mládí hudební kritiky
do Radikálních listů, Českého slova, jakož i do
časopisů, které redigoval (7 let vedl list Dalibor),
do r. 1Ř10 a pak založil hudební časopis Smetana a byl 10 let jeho redaktorem. Dále redigoval
sborníky Památník Smetanův (1Ř0Ř), Památník
Fibichův (1Ř10) a Památník Foersterův (1Ř2Ř).
Založil a vedl Knihovnu hudebních rozborů
(1Ř37 a 1Ř38). Do jeho prací patīí komentované
Dopisy L. Janáčka A. Rektorysovi (1Ř34), Korespondence O. Ostrčila s V. Zítkem (1Ř51). Napsal životopisy zpěvaček Růženy Maturové a
Emy Destinnové (obě knihy 1Ř36), vydal knihu
"Naši operní pěvci" (1Ř58). Také pīeložil Schroedrův Katechismus dirigování a taktování
(1Ř04). Počátkem 30. let vydával a redigoval

sborník monografických prací kulturně historických Knihy o Praze I-V (1Ř30-34) a vypracoval
podrobný rejstīík k 36 ročníkům Památek archeologických a místopisných. V roce 1Ř57

obdržel vyznamenání „Za vynikající práci“. Dne
31.8.1Ř71 Artuš Rektorys zemīel. Zachovalo se
po něm v jeho bohaté pozůstalosti i rukopisné
torzo Z pamětí hudebního redaktora.
K životnímu jubileu Artuše Rektoryse vyšla
v roce 1Ř37 v Melantrichu publikace Šedesát let
Artuše Rektoryse (sborník statí spolupracovníků
a pīátel uspoīádala redaktorka A. J. Patzaková);
do sborníku pīispěli napīíklad Zdeněk Nejedlý,

Josef Bohuslav Foerster, Zdeněk Wirth a A. J.
Patzaková. Ve stopách svého dědečka pokračuje jeho vnuk Artuš Rektorys (*1Ř35), český hornista, skladatel a profesor plzeňské konzervatoīe. V roce 2013 obdržel v Národním domě na
Smíchově cenu Senior prix.
Právě pan profesor Artuš Rektorys zaslal do
Lovosic některé památky na svého dědečka,
a to pīedevším rodinné fotografie – na jedné
z nich chová dědeček svého malého vnuka.
K jeho narození mu 12. 5. 1Ř35 gratuloval J. B.
Foerster – v blahopīání ho oslovuje Milovaný
pīíteli. Profesor Artuš Rektorys (již tīetí toho
jména) sestavil také pro budoucí lovosické muzeum genealogický kmen rodu Rektorysů
a pīiložil i další cenné materiály – již zmíněnou
brožuru vydanou k šedesátinám našeho rodáka
v Melantrichu, pozvánku na Pīátelský večer
poīádaný k 70. narozeninám A. Rektoryse Foersterovou společností spolu se Společností
Otakara Ostrčila, vlastní navštívenku A. Rektoryse a další vzácné materiály. V průvodním dopise
pan profesor také uvedl, že dědeček se svou
chotí jezdíval do Rožďalovic a že navštěvoval
občas i Lovosice, ale nejvíce si oba jeho prarodiče oblíbili Poděbrady a Český ráj.
V lednu 2008 se uskutečnila v Lovosicích společná výstava k jubileu 100 let secesní radnice a
významného rodáka Artuše Rektoryse. V úterý
15. ledna 2008 se v nové obīadní síni lovosického Městského úīadu konal opožděně Koncert
u pīíležitosti 130 let od narození Artuše Rektoryse. Na koncertu se pīedstavilo Kaprovo kvarteto ve složeníř 1. housle Anna Veverková, 2.
housle Alexey Aslamas, viola Martin Adamovič
a violoncello Jan Žďánský. Koncert se konal pod
záštitou Ministerstva kultury České republiky,
pana Václava Havla a Mistra Josefa Suka a za
laskavého pīispění Městského úīadu v Lovosicích. Organizaci koncertu zajistila o.p.s. Domovem české hudby, která se snaží o obnovu hluboké tradice provozování vážné hudby i na
(hz, reprofoto M. Hvorka)
regionální úrovni.

• • Literární setkání s Karlem Hvížďalou v lovosické knihovně • •

V úterý 17. ledna se v sále Pfannschmidtovy vily uskutečnila
beseda s novináīem a esejistou
Karlem Hvížďalou, autorem světoznámé knihy s Václavem Havlem Dálkový výslech nad aktuálními tématy (politika, svět,
médiaĚ. Besedu moderoval novináī a nakladatel Zdenko Pavelka.
Novináī zahájil besedu výsledkem
amerických voleb a charakteristikou Donalda Trumpa. Nový americký prezident se pīevážně v kampani īídil jen průzkumy veīejného
mínění a v televizi vystupoval tvrdě. „Trump zvítězil ve volbách,
protože z životní reality udělal
reality show,“ uvedl
Hvížďala.
„Vyhrál ale také proto, že k volbám
nepīišlo dost černochů. Dnes už
litují,“ zmínil novináī. V Americe
vládla kampani televize. Téma se
točilo i kolem tištěných médií v ČR
a v Evropě.
Na otázky odpovídal Hvížďala
brilantně, neboť má letité zkušenosti a skvělý komentátorský postīeh. Pochválil Martina Zvěīinu a
Petra Kamberského z Lidovek,
nechvalně se zmínil o Mladé frontě
Dnes. Dobré jsou podle něj i Hospodáīské noviny. Pīečetl také úryvky z knih Soukromá vzpoura
(Rozhovor s Pavlem Landovským) a
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Tachles, Lustig. V bilančním rozhovoru vedeném od května do července 2010, v době jeho těžké
nemoci, vypráví Lustig o tom, co
znamená být Židem v XXI. století,

doby k němu jezdili do Francie.
Spisovatel povídal také zajímavé
historky o své skvělé babičce, postavě své knihy fejetonů Osmý den
v týdnu. Nyní chystá ještě knihu o

ale i o svých kamarádech. Hvížďala
hovoīil i o dalších svých pīátelích,
Pavlu Kohoutovi a Milanovi Kunderovi. S Kunderou se seznámil, když
pro časopis Reflex dělal srovnání
vydání knihy Nesmrtelnost u Škvoreckého v Torontu a v nakladatelství Atlantis.
„Volá ti nějakej Kundera,“ volala
manželka od telefonu. A byl to
opravdu „ten“ Kundera. Od té

svém dědečkovi.
Hvížďala má za sebou pestrý
osud. Novináī a spisovatel se narodil v roce 1Ř41. Od roku 1Ř66
byl reportérem týdeníku Mladý
svět, v letech 1971–1977 pracoval
jako redaktor nakladatelství Albatros, v roce 1Ř78 emigroval do
SRN. Žil v Bonnu a pracoval v nakladatelství Index a spolupracoval
s Rádiem Svobodná Evropa i s

rozhlasovými stanicemi Deutsche
Welle a BBC. V květnu 1ŘŘ0 se
vrátil do Prahy a nastoupil v redakci deníku Mladá fronta jako šéfreportér a brzy se stal pīedsedou
pīedstavenstva celého vydavatelství MAFRA. Na podzim roku
1ŘŘ4 spoluzaložil s Jaroslavem
Kovaīíkem časopis Týden a byl
jeho šéfredaktorem. Od roku
1ŘŘŘ je svobodným žurnalistou a
spisovatelem.
Karel Hvížďala je autor knih rozhovorů, próz, rozhlasových her,
knih o médiích, esejů a knížek pro
děti. V īadě knižních rozhovorů se
snažil dokumentovat existenci a
charakter svobodného myšlení v
podmínkách nesvobody (Václav
Havel, Karel Schwarzenberg, Iva
Kotrlá, Karol Sidon, Jiīí Suchý aj.).
Je držitelem několika novináīských
i literárních cen doma i v zahraničí,
pravidelně komentuje domácí a
zahraniční politické dění a také
dění na mediální scéně v Českém
rozhlase 6.
Beseda v knihovně skončila autogramiádou a posluchači si kromě
zakoupených knih odnesli i mnohé
zajímavé informace. Vedoucí knihovny paní Černé musíme za pozvání výborného komentátora po(hz, foto archiv knihovny)
děkovat.
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
16. PROSINEC 2016 - 15. LEDEN 2017

Rušení nočního klidu
Ve dnech 23. 12. 2016 v 2 hodiny na Osmičce, v 22
hodin v ulici U Nadjezdu, 26. 12. v 3ř20 hodin v ulici
Wolkerova a 30. 12. v 23ř15 hodin v ulici Terezínská
jsme prováděli úkony k rušení nočního klidu.
Poskytnutí pomoci – pīivolání RZS
Dne 23. 12. v 12ř55 hodin jsme na služebně poskytovali pomoc muži s astmatickým záchvatem. Byl
pīivolán lékaī, následoval transport vozem RZS do
nemocnice v Litoměīicích. Dne 26. 12. v 23ř15 hodin jsme v ulici Osvoboditelů poskytovali pomoc muži, který se zranil pádem na zem. Byla pīivolána RZS. Dne 27. 12. v Řř45 hodin jsme zasahovali na nádraží ČD, kde
bylo nutno pīivolat vůz RZS k transportu pacienta do Psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Krádeže v obchodech
Ve dnech 17., 23. a 30. 12. jsme īešili krádeže zboží v supermarketech.
Zadržení osoby
Dne 20. 12. v 16ř20 hodin jsme v lesoparku Osmička zadrželi osobu podezīelou z protiprávního jednání.

Mezi ZŠ A. Baráka a gymnáziem
je nové multifunkční Oranžové hīiště

V ulici Tovární je nové multifunkční Oranžové hīiště. Dokončeno bylo na konci roku 2016.

Hīiště má parametry házenkáīského nebo florbalového hīiště.
Původní asfaltový povrch byl nahrazen conipurem, což je speciální
sportovní povrch. Součástí sportoviště jsou dvě běžecké dráhy
s doskočištěm pro skok daleký.
Vyrostla zde šest metrů vysoká
lezecká věž s boulderem sloužícím
k lezení bez jištění.

na jaīe. Hīiště je navrženo tak, aby
se zde mohl hrát basketbal, tenis,
mini fotbal, házená, volejbal, nohejbal nebo tīeba badminton.
Rekonstrukce hīiště byla částečně
hrazena z dotací. Milion korun
obdrželo město od Nadace ČEZ a
300 000 korun z Fondu Ústeckého
kraje. Celá rekonstrukce stála zhruba 3 800 000 korun. Zhotovitelem
projektu byla firma Gabriel s.r.o.
Projekt byl navržen na míru pīedevším školám, zároveň je ale také
vhodný pro širší veīejnost. Zázemí
zde najdou napīíklad i maminky
s dětmi.
„Slavnostní otevīení plánujeme
na jaro. Do té doby bude nainstalován i mobiliáī, zbytek herních
prvků a upraví se okolní zeleň.
Pīíjemnou zprávou je, že ZŠ Anto-

Spadlý strom
Dne 28. 12. v 0ř50 hodin jsme na Václavském náměstí prováděli úkony u
stromu, který spadl na zem pīi nepīíznivých povětrnostních podmínkách.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Dne 4. 1. 2017 v 12ř30 hodin jsme v ulici Zámecká prováděli úkony k ukládání odpadu mimo vyhrazená místa.
Nález platební karty
Dne 10. 1. v 18ř05 jsme īešili nález platební karty v ulici Osvoboditelů.
Díky místní znalosti byl kontaktován majitel a karta mu byla v 1Řř35 hodin
pīedána.
Rozbití vchodových dveīí
Dne 10. 1. v 0ř50 hodin jsme na Václavském náměstí prováděli úkony
k rozbití skla u vchodových dveīí u jedné ze zde se nacházejících provoBc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
zoven.

• • • Z výpisů jednání rady města • • •
První dvě jednání rady města v letošním roce proběhla 4. a 18. ledna.
RM souhlasila s použitím městského znaku pro vydání R-nálepky ku pīíležitosti kītu nově vznikající poštovní známky Porta Bohemica. Nová známka bude slavnostně pokītěna 5. dubna 2017 v sále staré radnice. Jedná se
o projekt Klubu filatelistů. R-nálepka bude učena pro doporučené dopisy.
Základní škola Všehrdova se zapojí do projektu "Čtyīlístek poznává České
stīedohoīí". Rada města souhlasila s pīijetím finančního sponzorského
daru ve výši 7 445 korun od Ústecké komunitní nadace, určeného na
realizaci tohoto projektu. Projekt je zaměīen na poznávání pīírody Českého stīedohoīí.
RM schválila odvolání pīedsedkyně komise sociálně právní, sociálních věcí
(národnostní menšiny) Heleny Mourečkové a novou pīedsedkyní komise
jmenovala Boženu Plickovou.
Rada se také zabývala projekty, které v budoucnu povedou k výstavbě
nových parkovacích míst. Schválila vítěze k veīejné zakázce s názvem
„Projektová dokumentace - Výstavba parkoviště u nádraží ČD v Lovosicích“. Zakázku vyhrála společnost SUDOP PRAHA a.s.
RM schválila vítěze k veīejné zakázce s názvem „Varovný systém pro město Lovosice“ společnost TELMO a.s. Cena zakázky činí 4,1 milionu korun.
Společnost vybuduje komplexní ozvučení města prostīednictvím venkovních plně digitálních obousměrných akustických jednotek. Nový rozhlas
bude doplněn o informační LED panely na vjezdových komunikacích do
města.
Město pīipravuje projekt na úpravu komunikace a odvodnění v garážovém dvoīe v ulici 28. īíjna. Rada schválila smlouvu o dílo na realizaci projektové dokumentace. Projekt samotný by se mohl realizovat ještě
v tomto roce.
Dále rada souhlasila s poskytnutím neinvestičních dotací na provoz sportovních zaīízení a sportovní činnost pro ASK Lovosice. Sboru dobrovolných hasičů Lovosice schválila pīíspěvek na provoz.
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Součástí projektu je také pīírodní
učebna pro 20 žáků a mobiliáī v
podobě dvou stolů na stolní tenis
a laviček. Nebudou chybět ani
fotbalové branky a basketbalové
koše, které budou nainstalovány

nína Baráka využije lezeckou věž
v rámci výuky tělesné výchovy. Ve
škole totiž vznikne nový lezecký
kroužek pro děti,“ uvedl místostarosta města Vladimír Šuma.
(ik, foto tuc)

V lednu proběhlo první zasedání zastupitelů
Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo
první letošní zasedání zastupitelstva města. Na něm byl schválen
rozpočet na rok 2017. Důležitou
událostí bylo také zvolení Františka Sedláčka novým radním
města.
Zastupitelstvo aktualizovalo jednací īád zasedání. Dále vzalo na
vědomí zápisy z finančního výboru
nebo napīíklad zprávu o činnosti
městské policie za minulý rok.
Projednáno bylo poslední rozpočtové opatīení k rozpočtu na rok
2016.
Důležitou zprávou je, že byla
zīízena nová pīíspěvková organizace města, která bude mít na
starosti provozní a technickou
správu. Jmenuje se Technické služby města Lovosice. Samostatná
právní subjektivita umožní zvětšit
rozsah prací technických služeb.

Zastupitelstvo také rozšíīilo činnost Kulturního stīediska Lovoš o
činnosti knihovnické a informační
centrum a schválilo změnu zīizovací listiny.
Dále zastupitelé schválili veīejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního pīíspěvku z rozpočtu
města. Jedná se o pīíspěvek na
činnost Sboru dobrovolných hasičů
ve výši 25 000 Kč a na provoz,
údržbu sportovních zaīízení a
sportovní činnost spolku ASK Lovosice 100 000 korun.
Jedním z bodů bylo také stanovení nových školských obvodů základních a mateīských škol. Vyhláška byla pīipravena na základě
novelizace školského zákona.
Na pīíštím jednání se bude
schvalovat účetní uzávěrka a závěrečný účet města. Plánováno je na
(ik)
30. bīezna.

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde 2. bīezna
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Aktuality

Sociální pracovníci v Lovosicích jsou posíleni o dvě nové pracovní síly
Od 1. ledna začal na Městském úīadu Lovosice nový projekt s názvem Podpora sociální práce v obci Lovosice, registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006111. Díky finančnímu pīispění státního rozpočtu a Evropské unie, prostīednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, mohl být tým stávajících sociálních pracovníků posílen o terénní sociální pracovnici a koordinátorku
sociální podpory - pīípadovou pracovnici, a
to na celé dva roky trvání projektu.

Cílem projektu je kromě zlepšení dostupnosti
sociální práce pro klienty z Lovosicka také spolupráce s MPSV, které bude sociální pracovníky

podporovat metodicky. V rámci projektu by
měly vzniknout také tzv. standardy kvality sociální práce, které definují roli sociálního pracovníka v rámci úīadu, podmínky výkonu sociální
práce, postupy a metody sociální práce. Neméně důležitým cílem je i profesionalizace sociální
práce díky účasti pracovníků na vzdělávacích
kurzech a supervizích.
„První informaci o této dotační možnosti jsme
získali z MPSV ČR prostīednictvím Odboru sociálních věcí KÚÚK dne 11.5.2016. Projekt je realizován ve spolupráci s MPSV ČR, jehož prostīednictvím chce ministerstvo identifikovat a ověīit
svoji metodickou roli,“ īíká Eva Rudiková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Projekt byl zpočátku určen jen pro 15 obcí III.
a II. typu. „MPSV oslovilo krajské metodiky sociální práce k vytipování obcí. Obce mohly projevit svůj zájem o spolupráci i samostatně, což
jsme učinili za Lovosice 17.5.2016. Na základě

projeveného zájmu jsme obdrželi informace o
spolupráci, dotazník a návrh smlouvy o spolupráci. Vyplněný dotazník, obsahující základní
údaje o obci, počtu sociálních pracovníků, realizované sociální práci a motivaci a zájmu, o zapojení se do projektu jsme odeslali 14. 6. 2016,“
doplňuje Rudiková.
Dne 4. července 2016 obdrželo město informaci, že bylo vybráno mezi potencionální žadatele a pīíjemce uzavīené výzvy 03_16_128 zaměīené na podporu ověīení koncepce MPSV
v oblasti sociální práce na úrovni obcí. Oficiální
informace pīišla datovou schránkou 1Ř.7.2016.
V záīí 2016 (14.10.2016 vrácena na město) byla
podepsána Smlouva o spolupráci pīi realizaci
projektu pīímého pīidělení „Systémová podpora sociální práce v obcích“. Následovalo podání
žádosti o dotaci, která byla úspěšná. Projekt tak
mohl být zahájen podle plánovaného harmonoBlanka Zdvořáková, Eva Rudiková
gramu.

SŽDC chystá rekonstrukci nádraží, chybět nebude podchod do „Máchovky“
SŽDC pīipravuje rekonstrukci
hlavního vlakového nádraží v
Lovosicích. Hlavním cílem projektu je zvýšení stávajících nástupišť, zajištění bezbariérového
pīístupu k jednotlivým nástupištím a propojení podchodu s
Máchovou ulicí.
Rekonstruovaná nástupiště budou vybavena prvky pro pohyb
osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Celkově se zvýší
bezpečnost cestujících a komfort
pīi nastupování a vystupování z

vlaků. Pīístup na všechna nástupiště bude zajištěn pomocí nových
výtahů z podchodu a stávajících
schodišť. Pīístup na první nástupiště bude zachován pīímo dveīmi
výpravní budovy. Součástí stavby
je vybudování nového osvětlení
nástupišť a podchodu. Dále doplnění rozhlasového zaīízení, informačního a kamerového systému.
Významnou změnou bude pěší
propojení čtvrti Nové Klapý s nádražím. Současný nádražní podchod bude prodloužen do ulice

Máchova. Výstup z podchodu
bude īešen výtahem a zalomeným
schodištěm. Projekt počítá i s instalací nového informačního systému pīi vstupu do podchodu.
„SŽDC aktuálně pīipravuje zadání
projektu stavby, tedy vytvoīení
dokumentace pro stavební povolení. Pīedpokládáme, že projekt
bude odevzdán na konci roku
2017. Následovat bude vydání
stavebního povolení a zahájení
stavby zhruba v dubnu 2018. Stavba samotná bude trvat cca rok,“

Lovosičtí turisté v roce 2016 nezaháleli

Na Nový rok 2016 dorazilo na Lovoš 1010
účastníků, ve 14ř30 hodin byly rozdány
všechny pamětní lístky. Akci zajišťovali Ingrid Buriánová, manželé Trefní, Čestmír
Janata a manželé Stáňovi. Výroční schůze
byla volební, zvolen byl nový výbor. V roce
2016 byly vydány všem členům KČT nové
členské průkazky. Ve znění Občanského zákoníku jsme podali návrh na zápis změny do
spolkového rejstīíku. Organizace tam byla
zapsána jako Klub českých turistů, odbor
Lovosice z.s.
Jednou z prvních akcí byl autobusový výlet za
sněhem na Boží Dar. Sněhu bylo sice málo, ale
byla to hezká procházka. Tradiční beseda v sále
staré radnice se tentokrát týkala putování po
Srí Lance (Miloš Vodička) a Bali (Stáňa Kadavá).
První jarní výlet na Milešovku proběhl ve sněhu,
dost to klouzalo, ale posezení nahoīe bylo velmi pīíjemné. Do programu činnosti patīí i účast
delegátů (Trnkovi) na jarní oblastní konferenci
KČT Ústeckého kraje a oblastní školení hospodáīek (Marie Vodičková). Proběhla také brigáda
- úklid okolo chaty, proīez dīevin po cestách,
úklid terasy, oprava zničených úseků cesty a
oprava zídky na terase.
Dost práce bylo s pīípravou Jarního putování
okolím Lovoše. Hledaly se nové zajímavé trasy,
pīipravovaly se propozice a plakáty. Poīadatelé
využili dobré spolupráce s budovateli dálnice a
v krátké době potīetí vedli část tras po rozestavěné dálnici. Vedení firem Metrostav a Eurovia
umožnilo ukázat zájemcům technicky nejnáročnější úsek, kterým dálnice pīekonává České
stīedohoīí. Z místa prezentace odvezly autobusy turisty k nádraží v Radejčíně, pár kroků od
ústí tamního dálničního tunelu. Tam již čekali
zástupci stavbaīů, aby účastníky stručně seznámili s procházeným úsekem, 620 metrů dlouhým Radejčínským tunelem, rozestavěným
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mostem pīes Uhlíīskou strouhu a kratším Prackovickým tunelem.
Organizátoīi putování očekávali velký zájem.
Podle zkušeností z minulých ročníků (účast 400
– 500) pīipravili celkem 700 pīihlášek v obvyklém rozvržení jednotlivých tras. Sobotní skuteč-

nost však pīekonala všechny pīedpoklady, oficiálně pīihlášených účastníků bylo 854. Atraktivita
technického díla určitě sehrála své a všechno se
zvládlo jen díky obětavé pomoci 20 členů turistického oddílu.

uvedl Pavel Šlapák, ze Správy železniční dopravní cesty. „Tyto údaje
pocházejí z pīípravné dokumentace. Budou se proto ještě v rámci
projednání projektu upīesňovat,“
dodal Šlapák.
Investorem projektu je SŽDC.
Financování stavby je plně kryto z
jeho zdrojů. SŽDC pīedpokládá
spolufinancování z Operačního
programu Doprava. Po dokončení
projektu se bude město Lovosice
podílet na údržbě části podchodu
(ik)
v ulici Máchova.

Dále se konaly oblíbené Májové dny na kolech
(na snímku). „Osmý ročník nás zavedl do Máchova kraje, kraje rybníků i pískovcových skal.
Ubytovali jsme se v Loubí nedaleko Holan v
penzionu U Rychtáīky. Prošli jsme zajímavé
trasy na Kokoīínsku, Doksy, Dubou. Panovalo
nádherné jarní počasí, co víc si pīát,“ īíká Milena
Šiklová, pīedsedkyně klubu. I další akce
(Vlašimsko s bájným Blaníkem nebo autobusový
zájezd do Svatošských skal a Lokte, týdenní
pobyt na Jindīichohradecku, týdenní pobyt Na
kole po cyklostezkách kolem Tiché Orlice) získaly své pīíznivce.
Proběhlo také vzpomínkové posezení na chatě
na Lovoši - Ř0. výročí otevīení Schwarzenbergské chaty. Manželé Vodičkovi se opět ujali
propagace akce, poslali pozvánky, zhotovili
pamětní brožuru, kterou obdrželi všichni zúčastnění. Sešla se početná společnost, která se
seznámila s budováním už novodobé chaty a s
brigádnickou činností klubu na údržbě okolí
chaty. Sezóna byla ukončena v listopadu na
Lovoši. Počátkem prosince proběhla ještě akce
Turistického oddílu mládeže Lovosická vánočka
s tématem Moīe (206 závodníků). „Nesmíme
opomenout i aktivní turistické stīedy seniorů,
letos obohatili nabídku o mnoho nových turisticky zajímavých míst a nachodili společně 450
kilometrů,“ dodala Milena Šiklová.
Klubovou činností nejsou ovšem jen akce turistické, ale i administrativní. Činnost výboru
obsahuje hospodaīení, kontrolu majetku, jednání s firmami (kamera na Lovoši, čistička, rekonstrukce chaty) a jednání s dalšími nám potīebnými organizacemi, semináīe, aktivy, oblastní
schůze. Vyhledáváme dotační tituly, které by
mohly pomoci obnově chaty, zpracováváme
žádost na peněžní dotaci na naši činnost. „A za
to děkuji všem, kteīí neváhají a pīijdou vždy
pomoci pīi našich klíčových akcích,“ chválí pracovité členy KČT Milena Šiková.
(hz, zpracováno podle výroční zprávy
KČT Mileny Šiklové, foto archiv KČT)
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Školy

Novela školského zákona a další novinky ve školách

Od záīí 2016 vstoupila v platnost novela
školského zákona. Jednou ze změn, která
byla asi nejdiskutovanější, je tak zvaná inkluze. Společně se podle ní mají vzdělávat běžní
žáci s těmi, kteīí mají tělesný, mentální nebo
i sociální handicap. Na to, jak inkluze zasáhla
lovosické základní školy, jsme se zeptali
jejich īeditelek a položili jim i další otázky
týkající se změn ve vzdělávání.

nadaných získáváme ze státního rozpočtu. Jsou
to peníze na platy učitelů a nákup pomůcek.
Zatím jsme neīešili vážný problém nákupu speciálních pomůcek pro hendikepovaného žáka,
takže finance stačí.

Co změnila inkluze na vaší škole? Používáte
nějaké speciální pomůcky, učební listy nebo
individuální výukové plány?

M. Z.ř U nás nyní od ledna 2017 spolupracují pīi výuce 2 asistentky.

Daniela Deusová, ZŠ A. Barákař Inkluze nás
moc nezměnila. Věīím, že zvládneme vše, co
nám školský zákon ukládá, hlavně tu administraci. Zaměīili jsme se hlavně na další vzdělávání
učitelů a na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ze kterého chceme
získat finanční dotaci pro vzdělávání učitelů a
žáků. Více se věnujeme spolupráci s rodiči v
poradenské podpoīe, pīipravili jsme pro ně
Koncepci domácí pīípravy, která je nedílnou
součástí každodenní pīípravy žáka již od
1. tīídy. Zapojili jsme se i do projektu PROKOM,
který je zaměīený na inkluzi a zároveň tím škola
získala i specializované pomůcky a výukový
materiál pro žáky.

Máte pro znevýhodněné žáky asistenty?
D. D.ř Ve škole pracují 3 asistenti pedagoga.

J. V.ř Pro 4 žáky se speciálními vzdělávacími
potīebami (žáky s těžkými vadami nebo Aspergerovým syndromem) máme zīízeno místo
asistenta pedagoga. Jedná se o zkušené asistentky, jejichž pedagogická pomoc je velkým
pīínosem pīi práci s těmito žáky. Prostīedky na
platy AP získáváme ze státního rozpočtu podle
krajského normativu. Od 1. 1. 2017 máme ve
škole školní asistentku, kterou financujeme
v rámci tzv. šablon. Paní asistentka vykonává
základní nepedagogické činnosti – tj. spolupráci
s rodiči, pīípravu na vyučování, zprostīedkovává
komunikaci s komunitou, poskytuje podporu
učiteli pīi organizaci jeho činnosti. Výhodou je
že se jedná o tzv. romskou asistentku, která má
plnou kvalifikaci na funkci asistenta pedagoga.

Monika Zemanová, ZŠ Všehrdovař Inkluze
na školách byla již pīed tím než byla nazvána
„inkluzí“. Žáci, u kterých byly specifikovány
poruchy učení, pracovali podle doporučení
poradenského zaīízení dle individuálního plánu
vzdělávání. Tito žáci pracují v hodinách se svými speciálními pomůckami i pracovními listy.
Od 1. Ř. 2016, kdy vešla inkluze v platnost, nám
pīibyl 1 žák s podpůrnými opatīeními asistentky. Na ostatní je nově vypracován plán pedagogické podpory, který je měsíčně konzultován i s
rodiči. V naší škole se k lednu 2017 vzdělává
tīináct žáků s IVP.
Jarmila Višňovcová, ZŠ Sady pionýrůř Inkluze, která vychází z novely Školského zákona a
Vyhlášky č 27. o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potīebami a žáků nadaných pro
nás není nic nového. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potīebami a žáků nadaných
máme ve školním vzdělávacím programu od
roku 2007 a plně se mu věnujeme. Změnili jsme
pouze názvy některých dokumentů, jako jsou
plán pedagogické podpory, podpůrná opatīení
2.- 5. stupně. Nadále se žáci s podpůrným opatīením 2. a 3. stupně vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů, používají speciální
učební materiály, jako jsou pracovní listy, programy, navštěvují DAP, LOGO, apod. Nově jsme
zaīadili do našeho ŠVP pīedměty speciálně
pedagogické péče. Jeden pro žáky s vadami īeči
a druhý pro žáky s poruchami učení. Žáci se
speciálními vzdělávacími potīebami mají tento
pīedmět zaīazený v učeních osnovách.
Máte na to dost finančních prostīedků?
D. D.ř Další finanční prostīedky škola získává pīedevším z dotačních titulů (evropských i
krajských), které napomáhají k neustálému
zvyšování kvality vzdělávání. V této oblasti se
škole daīí získávat finanční prostīedky a tím
neustále rozvijí pīedevším čtenáīskou, matematickou, jazykovou a ICT gramotnost.
M. Z.ř Nikdy jsem neměla problém s finančními prostīedky jako kompenzaci vzdělávání
těchto žáků. Nejvíce tyto prostīedky využíváme
k nákupu softwaru, který jim velmi pomáhá pīi
práci v hodinách DAP.
J. V.ř Finanční prostīedky na vzdělávání
žáků speciálními vzdělávacími potīebami a žáků
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Vyučuje se na vaší škole čtení jiným způsobem než slabikováním (genetické metoda,
metoda splývavého čteníĚ?
D. D.ř Na škole učíme analyticko - syntetickou metodu (po slabikách), která se u žáků
osvědčila. U slabších žáků se někdy toleruje i
metoda genetická (po hláskách).
M. Z.ř V letošním školním roce máme pilotní
tīídu 1.A, kde se vyučuje čtení metodou Sfumato = splývavé čtení. Paní učitelka Vosická své
žáčky učí číst pomocí dechových cvičení. Samotnou mě pīekvapil výsledek, který jsem měla
možnost posoudit pīi hospitaci. Mají své učebnice i písanky. V pololetí pīechází již ke slabikáīi, ve kterém čtou i jejich vrstevníci z 1. A. Tam
zas paní učitelka Reicheltová zaīazuje do výuky matematiky prvky metody prof. Hejného.
J. V.ř Čtení vyučujeme analýzou - rozkladem
slov na slabiky. Genetická metoda se nám neosvědčila, dětí čtení zvládaly daleko hůī.
Používáte pīi výuce písmo Comenia Script,
které je podobné tiskacímu?
D. D.ř Ne.
M. Z.ř Nevyučujeme plošně, ale používá ho
žák s SPU.

J. V.ř Písmo Comenia Script, které je podobné tiskacímu ve škole nepoužíváme.
Chtěla byste o vyučování na vaší škole sdělit nějakou další zajímavou novinku?

Máte odborně identifikované děti mimoīádně intelektově nadané? Mají individuální
výukové plány?
D. D.ř Zatím žáky mimoīádně nadané, kteīí
mají IVP, nemáme. Tvoīíme prostor pro všechny
žáky, pro žáky nadané máme vhodné povinně
volitelné pīedměty, vedeme je k účasti v soutěžích - okresních, krajských i celorepublikových.
I pro tyto žáky máme v Ř. tīídě zajištěné doučování a pīípravu na SŠ.
M. Z.ř I s tímto máme své zkušenosti. Nyní tito
žáci již pokračují, a to velmi dobīe, ve vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích. Byly pro ně v té
době také vypracovány individuální plány vzdělávání. I na tyto žáky byl vždy dostatek finančních prostīedků.
J. V.ř Odborně identifikované děti mimoīádně intelektově nadané v současnosti nemáme. Měli jsme dva. V letošním roce jeden žák
odešel z 5. tīídy na gymnázium, a druhému
žákovi PPP nepotvrdila platnost vyšetīení. Oba
žáci měli IVP, pracovali podle IVP, učitelé se jim
věnovali tak, aby rozvíjeli jejich nadání.
V současnosti se snažíme nadané žáka podchycovat a zapojovat do soutěží, olympiád, různých
akcí, které poīádají univerzity nebo vzdělávací
instituce. Spolupracujeme s UJEP v Ústí nad
Labem. Tam posíláme tyto žáky napī. na Dny
techniky.

D. D.ř Kvalitu výuky na naší škole chceme
neustále zvyšovat. Projekty, do kterých se škola
zapojuje, pīispívají ke zvýšení kvality výuky, ke
zlepšení prostīedí školy, učitelé sdílejí zkušenosti nabyté v projektech a zároveň si tím zvyšují svoji sebedůvěru a kvalitu pedagoga. Pīihlásili jsme se do výběrového īízení do projektuř Pomáháme školám k úspěchu. Projekt je pod
záštitou MŠMT a financuje ho THE KELLNER
FAMILY FOUNDATION. Jeho cílem je rozvoj
vzdělávání žáků i učitelů, a to nejen ve čtenáīské a matematické gramotnosti. Dále pracujeme na podání žádosti z projektů IROP - výzva
46. a 47. Máme za cíl vytvoīit novou moderní
učebnu pīírodních věd, jazykovou učebnu a
vytvoīit novou infrastrukturu celé školy.
M. Z.ř Myslím, že každá škola by se ráda
pochlubila novinkami. Výuka na ZŠ se velmi
mění, jsou používány jiné metody a hlavně je
zpestīena i vymoženostmi techniky. Všechny
tīídy máme vybaveny interaktivními tabulemi,
které jsou nám učitelům velkým pomocníkem.
Podaīilo se nám také za pomoci zīizovatele, ale
i financí získaných sbírkou z īad našich rodičů,
vybudovat na zahradě školy nádhernou pīírodní učebnu. Už se všichni těší na hezké počasí a
na možnost výuky v ní. Všem, kteīí se podíleli
na jejím vzniku, moc děkujeme.
J. V.ř Jsme škola, která má v názvu školního
vzdělávacího programu Škola pro život - škola
pro tebe. Snažíme se vzdělávat všechny žáky.
V žádném pīípadě si žáky nevybíráme. Zaměīujeme se na prevenci rizikového chování a pīedcházení školního neúspěchu. Nově zavádíme
výuku matematiky podle metody profesora
Hejného. Také se snažíme zapojit co nejvíce
žáků do pohybových aktivit. Jsme pīihlášeni do
projektu Hodina pohybu navíc. Děti 1. až 3.
ročníku mají v rámci školní družiny 3. hodinu
tělesné výchovy. Poīádáme kurzy – letos je
velký zájem o LVVZ již od 2. tīídy, cyklistický.
Novinkou je i poīádání letního tábora.
(Otázky připravila Eva Hozmanová, ilustrační foto tuc)
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ZŠ Všehrdova získala nadační pīíspěvek pro nový projekt

Úkolem našeho nového projektu s názvem
„Čtyīlístek poznává České stīedohoīí“ je
vzbudit u žáků zájem o historii svého regionu, poznávat pīírodní rezervace a vrchy v
okolí našeho domova a seznámit se s pověstmi, které se k Českému stīedohoīí vážou.
Hlavním záměrem projektu je zlepšení vztahu žáků spolu s místními obyvateli k místu, v
němž žijí.
Projektem tak reagujeme na neznalost okolí,
ve kterém žáci vyrůstají a žijí, na velmi malý
zájem o pěší túry s cílem poznat zajímavá místa
našeho regionu. Cílem projektu je samostatně i
za pomoci učitele vyhledávat historická fakta o
jednotlivých lokalitách, které žáci pak osobně
navštíví. Mezi ně patīí Lovoš, zīícenina hradu
Opárno, Porta Bohemica – Kalvárie, Hazmburk,
zámek Libochovice a Radobýl.
Realizační plán projektu se uskuteční v jednotlivých po sobě jdoucích krocíchř Prvním je oslovení žáků, výběr jednoho z cílů projektu, k němuž budou následně celé tīídní kolektivy shá-

nět a tīídit za pomoci pedagogů informace. V
bīeznu 2017 bude zahájena pro žáky 4. a 5.
ročníků literární soutěž a souběžně s ní soutěž
výtvarná s libovolnou technikou pro všechny
žáky školy.
V rozmezí dvou měsíců bīezna až dubna tohoto roku proběhne samotná realizace výše uvedených soutěží. Žáci si zvolí výtvarné techniky a
literární styly, proběhne konzultace s učiteli i s
historiky. Poté každá tīída oznámí vedení školy
vybraný cíl v Českém stīedohoīí.
Během května se uskuteční výpravy jednotlivých tīíd na zajímavá místa Českého stīedohoīí
podle vlastního výběru městskou hromadnou
dopravou nebo po vlastní ose. O navštíveném
místě shromáždí žáci informace spolu s fotodokumentací.
15. května 2017 bude slavnostně zahájena
výstava výtvarných i literárních počinů doplněná
fotodokumentací projektu. Výstavy, která potrvá od 15.5 do 26. 5. 2017, se zúčastní všichni
žáci. Budou tak moci porovnat svoje práce s

ostatními jednotlivci nebo s jinými kolektivy.
Výstava bude zpīístupněna i široké veīejnosti.
Posledním krokem se stane vyhlášení výsledků
literární i výtvarné soutěže porotou složenou z
pedagogů, zástupců města Lovosic a Školské
rady Základní školy Všehrdova 1. První tīi žáci
nebo kolektivy z každé kategorie získají věcné
ceny, ostatní žáci dostanou diplom za účast v
soutěži. Vyhlášení výsledků se uskuteční 12.
června 2017. Všechna výtvarná díla budou vystavena ve vestibulu školy a literární počiny
budou zveīejněny v místních novinách.
Celý projekt by se však nemohl uskutečnit a
financovat bez poskytnutí dotace z Ústecké
komunitní nadace ve výši 7 445 Kč. Tuto finanční částku pīevzalo osobně vedení naší školy dne
13. 12. 2016. Chceme jménem celého pedagogického sboru a našich žáků poděkovat nejenom výše uvedené nadaci, ale i zástupkyni školy
Janě Kašparové za její iniciativu, za skvělé zpracování projektu a za podání žádosti o jeho
Mgr. Hana Protivová
financování.

• • Na ZŠ Antonína Baráka mají žáci 7. tīíd dramatickou výchovu • •
Se začínajícím školním rokem
2016/2017 pīišly novinky, které
se týkaly volitelných pīedmětů
pro sedmé tīídy. Letošní „sedmáci“ si mohli zvolit netradiční
pīedmět – Dramatická výchova.
Pod vedením učitele Jiīího Drobného se žáci dozvědí informace o
kulturním dění, divadelním světě a
seznámí se s pīedními umělci dramatické tvorby.
Tento pīedmět nespočívá jen v
teoretické části, ale zahrnuje i část
praktickou, ve které se budou žáci
snažit o odstranění trémy, správně
artikulovat, gestikulovat, vyjadīovat pocity mimikou a také secvičí
divadelní hru. V již uskutečněné
vánoční akademii školy žáci odehráli parodii na velmi známou
pohádku Mrazík.
Ke konci školního roku ZŠ Antonína Baráka čeká další akademie,
na kterou už mladí divadelníci
poctivě zkouší. Pan učitel Drobný
nám prozradil, na co se můžeme

těšit. „Snažíme se o nacvičení muzikálu Pomáda, kde už nebude jen

mluvené slovo, ale také trochu
tance a zpěvu. Všichni žáci jsou

moc šikovní a věīím, že to zvládZŠ Antonína Baráka
nou.“

Myslíme na naše nejmenší kamarády Fenomenální úspěch maturanta

Vánoce jsou již za námi, ale
poīád nemohu zapomenout na
jeden z nejsilnějších zážitků během vánočních časů.

těm nejmenším kamarádům. Během vánočních prázdnin jsme se
vydaly s kolegyněmi na výlet do
Mostu. Stále nemohu zapomenout

Rodiče, žáci a zaměstnanci ZŠ
Všehrdova poīádali adventní sbírku pro Kojenecký ústav Ústeckého
kraje v Mostě. Vybralo se krásných
5 726 Kč a na nás zbyla ta milá
povinnost, pīedat tento výtěžek

na děti v Mostě, myslím v dobrém.
Mají nádherné prostīedí a je o ně
výborně postaráno. Proto mě těší,
že jsme malou kapkou mohli poMgr. Monika Zemanová,
moci i my.

Únor 2017

ředitelka ZŠ Všehrdova

V letošním kole oblíbené stīedoškolské jazykové online soutěže
(dīíve známé jako Angličtináī
rokuĚ, které se nedávno uskutečnilo již pod svým mezinárodním
názvem "Best in English" (v ČR
pod záštitou MŠMTĚ, dosáhl na
skvělý úspěch letošní maturant
lovosického gymnázia Václav
Roh ze čtyīletého studia (4.A.Ě.
V konkurenci sedmi tisícovek
vrstevníků z celé republiky totiž
obsadil fantastickou celkovou
šestou pīíčku, což zároveň značí
stejně obdivuhodné 18. místo z 15
107 žáků z celého světa!
„A bezesporu potěšitelným faktem je zároveň také skutečnost, že
z celkových patnácti žáků naší
školy, kteīí se letos do soutěže
zapojili, se díky svému výsledku
zaīadilo hned dvanácti z nich do té
lepší poloviny," uvedla k tomu
koordinátorka soutěže na lovosickém gymnáziu, angličtináīka Naděžda Schánová.

Odměna pro uvedeného studenta
tentokrát zahrnuje poukaz na
atraktivní letní jazykovou školu v
hodnotě 300 eur, paměťový externí flash disk, publikaci Cestování je
nejlepší životní investice a celou
īadu dalších upomínkových pīedmětů. Pīedání výhry a osobní blahopīání z rukou zástupce poīadatele se uskuteční pīímo na zmíněném gymnáziu v průběhu měsíce
února.
V České republice letos soutěžilo
pīesně 6 ŘŘ8 žáků z 280 škol (v
Ústeckém kraji 618 žáků z 26 škol,
z toho 10 gymnázií). Soutěž je
určena pro studenty stīedních škol,
gymnázií a učilišť, ve věku od 15
do 1Ř let, když test je sestaven na
úrovni B1 - C1 a trvá pīesně 60
minut. Každá ze škol pīitom musí
nominovat nejméně desítku studentů. Organizátory jsou Institute
for Competencies Development a
Czech-us agency, ve spolupráci s
Gymnázium
dalšími partnery.
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Sport

• Házenkáīi a florbalistky z gymnázia slaví úspěchy •

Házenkáīi lovosického gymnázia
míīí do národní kvalifikace
V minulých dnech se v Lovosicích za účasti
čtyī školních sportovních celků z Ústeckého
kraje uskutečnilo krajské finále stīedoškolských
házenkáīských týmů. A právě domácí tým lovosického gymnázia pīedvedl ve svých utkáních
velmi solidní výkony a po zásluze toto regionální kolo vyhrál.
Potěšitelné navíc bylo, že každý z členů širšího
kádru vstīelil alespoň jednu branku. Vítězové
obdrželi zlaté medaile a vybojovali si i postup
do kvalifikace o republikové finále, které se
koná na jaīe v Plzni. Uvedený stīedoškolský tým
nastupoval v tomto složeníř Filip Motejl (4.A),
Marek Gebhart, Martin Baičev, Martin Štěpánek
(3.A), Dominik Štraus, Šimon Malý, Martin Jelínek (Septima), Patrik Stach, Vojtěch Puchar
(2.A), Daniel Dojčinovič, Adam Bretfeld (Kvinta)
a Tomáš Jelínek (1.A).
„V uplynulých letech se naše škola opakovaně
probojovala až do celostátního finále, kde jsme
byli dokonce i historicky medailově úspěšní.
Rádi bychom proto určitě postup zopakovali i
letos," uvedla k tomu vedoucí házenkáīského
celku gymnázia Iva Īezníčková.

Lovosické gymnazistky ve florbale nejlepší
Patīičným herním umem a sportovní vůlí
i obětavostí se prezentoval dívčí sportovní tým
lovosického gymnázia, který zvítězil v nedávném okresním kole Podkrušnohorského florbalového poháru stīedních škol, a to v rámci Asociace školních sportovních klubů.
Uvedený turnaj se uskutečnil v lovosické hale
Chemik a družstvo dokázalo vyhrát všechna svá
utkání. To finálně značilo nejen zisk vítězného poháru a zlatých medailí, ale zároveň i zasloužený postup do krajského finále, které bylo
na programu ve druhé polovině ledna v Tepli-

cích.
Školu reprezentovaly tyto studentky (na snímku)ř Anna Jaškovová, Markéta Filípková (obě
1.A), Barbora Kožíšková, Veronika Šumová,
Barbora Biňovcová (všechny Sexta), Denisa
Štěpánová, Marie Černá (obě 3.A), Anežka
Hadašová, Markéta Rysová, Tereza Cimrmanová
(všechny Septima), Pavla Leskotová, Nikola

Ženský hokejový tým v Divizi A2
ASK Lovosice v minulém roce
pīijala pod svou záštitu nový
hokejový tým žen. Ten se do
Lovosic pīesunul z Ústí nad Labem, kde se aktivně pīipravoval
tīi roky.

děvčata dokázala zcela vyrovnat.
Zápas pīinesl nevídaně dramatickou podívanou. Děvčata skvěle
bojovala a dokonce dokázala tīikrát skóre vyrovnat. Avšak na
smolnou čtvrtou branku odpově-

Pīíprava byla již dlouhá a vytoužený cíl, zúčastnit se ligové soutěže, téměī na dosah ruky. V záīí
2016 se sen stal skutečností. Ligovou soutěž tým zahájil utkáním se
zkušeným favoritem soutěže, s
týmem Karlových Varů. Na děvčatech byla znát nervozita a nováčkovská nezkušenost. Karlovým
Varům podlehla vysoko 34ř0.
Po nevydaīeném vstupu do ligové soutěže pīišla vlna tvrdé kritiky
a skepse. Děvčata se však nevzdala, sbírala zkušenosti a tvrdě trénovala. Výsledek pak pīišel v zápase s
druhým favoritem soutěže, s libereckými Tygīicemi, kdy se jim naše

dět nedokázala a podlehla těsně
3ř4. V obdobném, bojovném duchu se nesla i další utkání Ligy žen
Divize A2.
„Stále máme co dohánět, abychom se dotáhli na všechny týmy
v naší divizi. Na holkách je vidět
bojovnost a chuť hrát hokej, to nás
žene stále vpīed, pīicházejí další
nová děvčata. Každý zápas je pro
nás zkušenost. Čekají nás další tīi a
na ty se musíme pīipravit, chceme
vyhrát. Dosavadní výkony hodnotím spíše kladně, holky se stále
hokejově vyvíjejí, snaží se, trénují.
Všechno má svůj čas,“ īíká trenér
Jiīí Volf.
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Běželová a Anna Kadlecová (všechny 2.A).
„Jsme za každý takový dílčí úspěch našich
studentů samozīejmě rádi. Zkusíme teď ještě
některé herní prvky potrénovat, snad se to pīi
teplickém regionálním kole v konkurenci ostatních škol z Ústeckého kraje pīíznivě projeví," komentoval vítězství v okresním kole veGymnázium
doucí celku Marek Bušek.

Mistīi světa byli na radnici

Pozvání na radnici od vedení města pīijali velmi úspěšní lovosičtí
kickboxeīi. Trenér Vít Masopust pīivedl mladé závodníky, kteīí skvělým způsobem reprezentovali nejen město, ale celou Českou republiku na mistrovství světa v americkém Orlandu v záīí loňského roku.
Byli to Michal Lupínek, Vojtěch Modra a Barbora Marešová. Všichni tīi
shodou okolností vybojovali titul mistra světa a navrch ještě jednu stīíbrnou medaili. Trenér Masopust pohovoīil o současném působení kickboxerů v Česku a nezapomněl na několik pīíhod z úspěšného mistrovství.
Současně poděkoval za finanční pomoc, které se oddílu od vedení města
dostalo. „Bez ní bychom do Ameriky mohli odcestovat jen velmi těžko,“
uvedl trenér.
V letošním roce se mistrovství světa bude konat v Irsku. I tam by lovosičtí kickboxeīi neměli chybět. „Irsko je mnohem dostupnější než Amerika,
takže finanční prostīedky na letenky určitě najdeme,“ slíbil mistrům světa
(tuc, foto tuc)
starosta města Milan Dian.
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Pozvánky/Inzerce
POD PALUBOU (RESTAURACE - MUSIC BARĚ
Pátek 10.2. YOUNG SELECTAZZ A MC PAPA RASTY AKA DJ LEVEL LION
Sobota 18.2. BORDO (acustic rock)
Pátek 24.2. BLACK AND BLUE (punk, Frýdek - Místek) Začátky ve 20h

Únor 2017

Pīíjem inzerceř 724 482 870

Inzerce/Pozvánky

Plán zájezdů, lázní a ozdravných pobytů
ZO STP LOVOSICE na rok 2017
23. 4. - 30. 4., 30. 4. - 7. 5. LÁZNĚ
BECHYNĚ, hotel JUPITER

Týdenní a čtrnáctidenní pobyt s lázeňskými
procedurami, plnou penzí, pojištěním a
dopravou. Cena za týden 6.300,- Kč, cena za
14 dní 12.000,- Kč

18. 5. Zájezd - PRAHA, Moīský svět

Doprava, pojištění, cena 100,- Kč, vstupné si
hradí každý sám, pīedpokládaná cena
vstupného 220,- Kč

22. 6. Zájezd - Klášterec n.O., Karlovy Vary

Klášterec n.O. - prohlídka zámku, parku a muzeum porcelánu
Karlovy Vary - prohlídka lázeňského města s kolonádou
Doprava, pojištění, cena 200,- Kč

1. - 8. 7. Ozdravný týdenní pobyt

SUCHÁ RUDNÁ v Jeseníkách - hotel Paramont
Ubytování, plná penze, doprava, pojištění. Cena 4.500,- Kč

Ř. - 16.Ř. Ozdravný týdenní pobyt

CHLUM u Tīeboně, hotel Hejtman
Ubytování, plná penze, doprava, pojištění. Cena 4.300,- Kč

20. Ř. Zájezd - Loučeň, Poděbrady

Loučeň prohlídka zámku, Poděbrady - lázeňské město s kolonádou
Doprava, pojištění, cena 200,- Kč

ČERVEN 2017 - VÝLET LODÍ PO LABI

Termín, trasa a cena bude upīesněna včas na vývěskách.

OBJEDNÁVKY NA AKCE PĪIJÍMÁME OD LEDNA 2017
V KANCELÁĪI STP VŽDY V ÚTERÝ OD Ř DO 12 HODIN

Pīíjem inzerceř 724 482 870

Únor 2017

Inzerce

Únor 2017

Pīíjem inzerceř 724 482 870
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KULTURNÍ PěEHLED

2017

30. 1. VÝSTAVA OBRAZp MARKÉTY HERNYCHOVÉ
Výstava obrazƽ lovosické malíƎky Markéty Hernychové.
Vernisáž výstavy se uskuteēní v pondĢlí 30. 1. 2017 od
19. 2. 18:00 hod. v sále mĢstské knihovny

7. 2.

SWINGOVÁ KAVÁRNA

15:00

Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci pƎedních
svĢtových a ēeských orchestrƽ a zpĢvákƽ.

PoƎádá KS Lovoš

PoƎádá MĢstská knihovna Lovosice

Klubovna KS Lovoš ,vchod prƽjezdem z ulice 8. kvĢtna,
vstup volný.

Sál MĢstské knihovny

1. 2.

KONCERT BUBENÍKp

17:00

Koncert bubeníkƽ lovosické ZUŠ a teplické konzervatoƎe

PoƎádá ZUŠ Lovosice a KS Lovoš

9. 2.
9:00

PoƎádá ÚsmĢv=Zdraví z.s.

Sál KS Lovoš

Budova DDM Elko, cena 30,- Kē

2. 2.

KERAMIKA

9:00

PoƎádá ÚsmĢv=Zdraví z.s.
Budova DDM Elko, vstupné 20,- Kē

3. 2.
10:00

14. 2. AUTORSKÉ TENÍ JI\ÍHO HÁJÍKA
17:00

ZÁJEZD NA KLAVÍRNÍ KONCERT „DENNY
HOZMAN V LIPSKU“

10:00

„ZlodĢji zelených koní“. tení bude doprovázet
promítání obrázkƽ vltavínƽ a reportáže z natáēení
stejnojmenného filmu natoēeného podle autorovy
knihy

PoƎádá MĢstská knihovna Lovosice
Velký sál knihovny, vstupné 30,- Kē

Odjezd v 10:00 z Václavského námĢstí Lovosice.
Prohlídka Lipska, volný program (nákupy), od 19:00
klavírní koncert. Odjezd z Lipska ve 21:00

15. 2. TVO\IVÁ DÍLNIKA – HRAJEME SI NA

PoƎádá KS Lovoš a ÚsmĢv=Zdraví z.s.

14:00

Cena zájezdu 150,- Kē (v cenĢ doprava a vstup na
koncert)

3. 2.

SEMINÁ\ – ZNOVUZÍSKÁNÍ ZDRAVÍ,
AUTOPATIE

BAREVNÝ LEDOVÝ DEN, ANEB MAŠKARNÍ
NA LED
SoutĢže, bohatý animaēní program a zábava na zimním
stadionu v Lovosicích. TĢšit se mƽžete i na známé
pohádkové postavy! Kostým není povinností.

PoƎádá KS Lovoš a DDM Elko
Zimní stadion Lovosice, vstupné zdarma

4. 2.

JAK OVLÁDAT PÁNEVNÍ DNO

13:00

Workshop v RC Mozaika pod vedením Bc. Lenky Tiché –
jak „poznat“, cítit, aktivovat, relaxovat a ovládat pánevní
dno

VITRÁŽISTY
PoƎádá MĢstská knihovna Lovosice
DĢtské oddĢlení knihovny, vstup zdarma

16. 2. KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
14:30

PoƎádá DDM Elko Lovosice
Budova DDM Elko, vstup zdarma

16. 2. PLETENÍ Z PAPÍRU
9:00

PƎihlášky paní Dragounová 723 358 553

PoƎádá ÚsmĢv=Zdraví z.s.
Budova DDM Elko, cena 30,- Kē

21. 2. SWINGOVÁ KAVÁRNA
15:00

PoƎádá Rodinné centrum Mozaika

Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci pƎedních
svĢtových a ēeských orchestrƽ a zpĢvákƽ.

PoƎádá KS Lovoš

RC Mozaika, cena 680,- Kē, v cenĢ káva a malé
obēerstvení

Klubovna KS Lovoš ,vchod prƽjezdem z ulice 8. kvĢtna, v
15 hodin, vstup volný.

6. 2.

GEOGRAFICKÁ P\EDNÁŠKA - RUSKO

21. 2. PLAVBA DO ANTARKTIDY

17:30

Geograf a cestovatel Karel Starý bude pƎednášet o
Nezapomenutelné putování ruskou SibiƎi od
impozantních skalních vĢží nad Jenisejem pƎes zcela
výjimeēné „sladkovodní moƎe“ Bajkal až k sopkám
divukrásné Kamēatky a bƎehƽm Tichého oceánu v
PƎímoƎském kraji, v nejvýchodnĢjších a nejvzdálenĢjších
konēinách Ruska.

17:00

PoƎádá KS Lovoš
Klubovna KS Lovoš, vstupné 20,- Kē

jak se pluje na jachtĢ bez topení a mnoho dalšího,
vyprávĢní s promítáním cestovatele Marta Eslema

PoƎádá MĢstská knihovna Lovosice
Velký sál knihovny, cena 30,- Kē

2. 3.
16:00

SVÁeOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO – „ŠÍPKOVÁ
RpŽENKA“
Pohádka pro dĢti v podání Sváƛova loutkového dividla

PoƎádá KS Lovoš
Sál KS Lovoš, cena 30,- Kē

Další informace o kulturním programu naleznete na www.kslovos.lovosice.com nebo na www.facebook.com/kulturnistredisko.lovos/
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