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Aktuality

Lovosice a Píšťany
by mohla spojit lávka
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Aktuality

Město začne pokutovat
nepoīádek u popelnic
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Kultura

Lovosice budou mít
brzy koncertního mistra
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Dlouho očekávané opravy Holoubkova začaly

Rekonstrukce povrchů vozovek, chodníků a veīejného osvětlení velké části Holoubkova
byla zahájena 20. bīezna. Opravy potrvají až devět měsíců,
ukončení akce je plánováno na
20. prosince.
Stavební práce se dotknou ulic
Fibichova, Škroupova, Smetanova,
Jabloňová alej, Teplická, Dvoīákova a Sukova. První na īadě je ulice
Dvoīákova, pokračovat se bude
pīilehlými ulicemi.
Rekonstrukce chodníků spočívá
v tom, že se stávající konstrukce
vybourají a nahrazeny budou
novou zámkovou dlažbou a obrubníky. U části komunikací se
odstraní poškozené živičné kryty a
po vyspravení podkladu se položí
nové asfaltobetonové koberce.
Nevyhovující veīejné osvětlení
bude demontováno a nahrazeno
novými stožáry. Pouliční lampy
budou mít výšku 6 metrů.
Rekonstrukce vozovek proběhne
v ulicích
Teplická,
Dvoīákova,
Smetanova a Jabloňová alej. Opravy chodníků se budou týkat ulic
Teplická, Dvoīákova, Sukova, Fibichova, Škroupova, Smetanova a
Jabloňová alej. Nové veīejné
osvětlení firma nainstaluje v Teplické, Dvoīákově, Sukově, Fibichově, Škroupově, Smetanově ulici a v
Jabloňové aleji.
„V letošním rozpočtu je na rekonstrukce a opravy vyčleněno
zhruba 22 milionů korun. Rekonstrukce místní části Holoubkov je
nicméně tou největší z nich. Dále
plánujeme napīíklad rozšíīení

parkovacích míst v ulici Wolkerova
a 28. īíjna, opravy komunikací v
ulici Purkyňova a Svatopluka Čecha. Chodníky se budou opravovat
v Purkyňově, Žižkově a Wolkerově
ulici. A plánujeme také opravit
fasádu věže staré radnice ve Školní ulici. Významnou akcí bude
bezesporu i oprava a zateplení

fasády základní školy Antonína
Baráka,“ sdělil starosta města Milan Dian.
Rekonstrukce Holoubkova pīijde
město na Ř,5 milionu korun. Výběrové īízení na zhotovitele vyhrála
firma Gardenline s.r.o. z Litoměīic.
Investici bude město hradit zcela
ze svého rozpočtu.
(ik, tuc)

Opravy na Holoubkově začaly v ulici Dvoīákova. O původu názvu
Holoubkov čtěte na straně 13.
Foto: Radim Tuček

• • • Kamiony z Lovosic bohužel nezmizí • • •
I po otevīení dálnice se městu
pīíliš neulevilo. Kamiony jím
projíždějí stále stejně. Zástupci
policie i obcí se shodují, že ve
špičce projede po silnici I/30,
která spojuje Lovosice s Ústím
nad Labem, až 75 kamionů za
hodinu a za den až 825 nákladních aut.
Ř. bīezna se v obci Velemín uskutečnilo společné jednání Ministerstva dopravy ČR, Īeditelství silnic
a dálnic ČR, Ústeckého kraje a
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starostů obcí týkající se problematiky dostavby dálnice D8 a s tím
související dopravní situace v kraji.
Starosta Lovosic Milan Dian se
pīipojil k debatě na téma omezení
kamionové dopravy na silnici I/30
pīes Lovosice. Podle něj netrpí
kamionovou dopravou pouze Lovosice, problém se dotýká i dalších
obcí, Malých Žernosek, Prackovic
nebo Dolních Zálezel.
Jednání bohužel pīineslo zklamání. Omezení kamionové dopravy

není možné. Silnice zůstane i nadále vedená jako komunikace
I. tīídy, jedná se totiž o tranzitní
mezinárodní spojku s Německem.
S tím souvisí i téměī jakákoliv
nemožnost omezit tonáž nebo
délku kamionů. V minimální míīe
je možné omezit vozidla s nákladem nebezpečným vodám. Na
silnici jsou také odpočívadla, která
īidiči kamionů mohou využít pro
naīízené pīestávky.
Pokračování na straně 2

Sport

Lovosické krasobruslení
má stále dobrý zvuk
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s pīíchodem jara se opět
zaplňují lovosická sportoviště, vyjíždíme na kolech i pěšky na výlety.
Jsme rádi, že se bude
moci nyní plně využívat
jak workoutové hīiště či hīiště na
pétanque na Osmičce, tak víceúčelové sportoviště u gymnázia.
V souvislosti se zkvalitňováním
oddechových zón a vnitrobloků
probíhá výsadba zeleně. Někde jde
o náhradu pokácených, nemocných
nebo nevhodně ošetīovaných dīevin, jinde byla vysazena zcela nově.
Trochu nás v souvislosti se zelení
zarazila návštěva několika občanů
stěžujících si na kácení a následně
skupinka stěžovatelek s peticí, že u
domu žádné stromy nechtějí. Škoda, že obě zainteresované strany
nebyly na pīednáškách Ing. Pilaīe,
kde by se mimo jiné dozvěděly i to,
že zdravé stromy v okolí domu zvyšují cenu nemovitosti a patīí k tzv.
dobré adrese. V pīíjemné atmosféīe proběhlo další Setkání s radnicí,
kde mnohé vysvětlil Ing. Hamerník
z odboru životního prostīedí a kde
padlo i několik zajímavých nápadů
na zlepšení ze strany občanů města.
Z oblasti kultury bych rád zmínil
mimoīádně zdaīilý koncert orchestru Enkláva lovosické ZUŠky v KS
Lovoš. Za 15 let existence jí prošlo
mnoho nadějných muzikantů, z
nichž někteīí si hudbu zvolili i jako
svou profesi. Děkuji proto paní īeditelce Mgr. Petīe Kacianové i uměleckým vedoucím pánům Dolejšímu
a Joachimstahlerovi. Enklávě pak
pīeji ještě mnoho CD, úspěchů,
potlesku a pīedevším radosti z muziky.
V závěru měsíce proběhlo další
zasedání zastupitelů města. Hlavními body jednání bylo schválení
dotačních titulů „Sport a volný čas“,
„Podpora sociálních služeb“ a „Podpora souvisejících služeb“ pro rok
2017. Zásady pro poskytnutí podpory naleznete na webových stránkách města. Pīeji vám všem krásné
prožití Velikonoc a mnoho jarního
slunce se záplavou květů na Václavském náměstí i jiných částech našeho města.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Lovosice a Píšťany by mohla propojit lávka

Mohly by mít Lovosice v budoucnu pěší propojení s Píšťany? Touto otázkou se teď zabývá odborná projekční kanceláī Pontica z Prahy. Radnice
totiž zadala zpracování studie lávky pro pěší a cyklisty pīes īeku Labe. Nápad je nyní v počáteční fázi. První návrhy projektantů hovoīí o umístění
lávky do blízkosti lovosického pīívozu. Jedním pilíīem by se mohla opírat o Havranní ostrov a končila by na druhém bīehu Labe kousek od vyšlapané cesty směrem k píšťanskému jezeru. Její délka by mohla být zhruba 260 metrů a šíīka až 3 metry. Myšlenkou návrhu je, aby po lávce mohli pohodlně pīecházet chodci a zároveň se míjet s projíždějícími cyklisty. Navazovala by také na současnou cyklostezku kolem Labe. Projekční kanceláī
zpracovává dva návrhy zavěšení nosné konstrukce. Jeden tradičnější a zároveň levnější. Druhá varianta je komplikovanější na projekční práce i samotnou realizaci. První odhady nákladů se pohybují někde kolem 40 – 50 milionů korun. Finanční prostīedky na projekt se město bude snažit získat
z dotace. „Projekt je nyní ve fázi studie. V současné době zvažujeme možnosti, zjišťujeme vztahy k majitelům pozemků a podrobnosti v souvislosti
s lodní dopravou na Labi. Teprve až budou tyto záležitosti objasněny, posuneme se dál,“ uvedl starosta města Milan Dian. Rodící se projekt má
koīeny již v minulosti. První studii, kterou má město k dispozici, nechala zpracovat společnost Veīejné pīístaviště Píšťany v roce 2012.
(ik)

Zapojte se do akce „Ukliďme Česko 2017“

Veīejnost se může v sobotu 8. dubna zapojit do dobrovolnické ekologické akce Ukliďme Česko. Akce probíhá na mnoha místech České republiky
a v Lovosicích se do ní zapojí hned 4 instituce a organizace. Uklízet se
bude Ř lokalit. Veīejnost se může zapojit do úklidu prostoru na Osmičce za
Benzinou, kde radnice plánuje vznik venčícího prostoru pro pejsky. Pīijďte
v pracovním oblečení a pīineste si rukavice. Úīad zajistí pytle na odpadky a
odvoz nasbíraného nepoīádku.
ZŠ Antonína Baráka bude uklízet 7. dubna od Ř do 12ř30 hodin
na Holoubkově, v Novém Klapý a na sportovištích
Pracovníci úīadu budou uklízet 7. dubna od Ř do 13 hodin
pod „teplickým“ nádražím
Český rybáīský svaz bude uklízet 8. dubna od Ř do 15 hodin
cyklostezku z Lovosic do Malých Žernosek, okolí Modly a ostrov u jezu
Veīejnost bude uklízet 8. dubna od Ř do 15 hodin na Osmičce
za Benzinou
Gymnázium bude uklízet 18. dubna od 8 do 12ř30 hodin
pod Lovošem

Kamiony z Lovosic bohužel nezmizí
Dokončení ze strany 1

Vzhledem k tomu, že dálnice vede
pīes CHKO České stīedohoīí, odpočinková místa zde nebyla vybudována. „Zcela zapadl argument
obcí, že jedna z podmínek udělení
výjimky pro stavbu D8 v CHKO byla
i možnost vymístění kamionové
dopravy na dálnici,“ īíká Dian.
V současné době je průjezd pro
kamiony na „tīicítce“ také zpoplatněn. Napīíklad nákladní vozidlo se
4 nápravami v emisní tīídě 3 na
úseku zaplatí mýtné ve výši 47
korun. Průjezd dálnice je naproti
tomu zpoplatněn 141 korunami.
„Nemáme bohužel žádnou možnost, jak kamionovou dopravu v
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Lovosicích omezit. Budeme se
nicméně snažit co nejvíce znepīíjemnit īidičům průjezd, tak aby si
sami vybrali jinou cestu. Pīipravujeme napīíklad projekt na vybudování místa pro pīecházení poblíž
benzinové stanice. V pīípadě, že by
byl osazen semaforem, mohl by
īidiče zbrzdit natolik, že pīi další
cestě zvolí jinou trasu. Další možností by mohlo být zakoupení váhy
na kontrolu pīetížení nákladu,“
uvádí Milan Dian.
Na jednání ve Velemíně zazněly i
další informace. K obousměrnému
zprovoznění celého úseku dálnice
by podle ĪSD mohlo dojít zhruba
v květnu tohoto roku. Pīipravuje se

Stavební sezona začíná, pīipravme
se na velká dopravní omezení
Úplná uzavírka silnice I/30
směrem na Ústí nad Labem
V minulém vydání LD jsme již
informovali, že Īeditelství silnic a
dálnic (ĪSD) plánuje rekonstrukci
dalšího úseku silnice I/30. Jedná se
o úsek od Lovosic až k „psímu
domovu“ u Malých Žernosek.
Oprava povrchů navazuje na akci
z loňského roku, kdy ĪSD opravilo
úsek od Litochovic po Dolní Zálezly. Rekonstrukce tohoto úseku
silnice by měla dle ĪSD trvat čtyīi
měsíce. Zahájení prací je plánováno v průběhu tohoto měsíce. K
pīedání staveniště došlo 4. dubna.
V souvislosti s touto akcí dojde
v dosud blíže neurčeném termínu
k úplné uzavírce silnice I/30 v
úseku od okružní kīižovatky u
Besedy k odbočce k Penny marketu. Po dobu této uzavírky bude
objízdná trasa vedena ul. Osvoboditelů, Pīívozní, Zámecká a zpět na
I/30. Kamionová doprava bude po
tuto dobu odkloněna pīes dálnici.

Zatím není jasné, jak tato uzavírka
potrvá dlouho.
Ostatní úseky silnice budou opravovány po částech a budou tedy
průjezdné po polovinách.

také obnova trati Českých drah v
úseku Lovosice – Úpoīiny. Již v
tomto roce začnou opravy silnice
I/8 a I/30. S tím bude spojen i
kyvadlový provoz nebo krátkodobé uzavírky. Rekonstrukce budou
prováděny až do roku 2018. Pro
kolaudaci dálnice požaduje Krajská
hygienická stanice v Ústí nad Labem (KHS) doložit protokoly o

měīení hluku. Stížnosti na hluk
proto občané mohou směīovat
pīímo na KHS. Dle informace Jiīího
Ušáka z Krajského īeditelství Policie ČR došlo zatím na D 805
k jednomu lehkému a jednomu
těžkému zranění pīi dopravních
nehodách. V loňském roce zemīelo pīi nehodách na objízdných
trasách 7 lidí.
(ik)

Úplná uzavírka železničního
pīejezdu v ulici Dlouhá, a to i
pro pěší
V souvislosti s výměnou kabelů
zabezpečovacího zaīízení na železničním pīejezdu v Dlouhé ulici
dojde v době od 4. do 13. srpna
k úplné uzavírce silnice III/24713,
vedoucí pīes tento pīejezd, který
bude zcela mimo provoz i pro
pěší, a to 24 hodin denně. V současné době odbor dopravy vyjednává objízdné trasy.
Od 16. do 26. června bude ze
stejných důvodů uzavīen i železniční pīejezd v obci Lukavec. Zavīená bude díky tomu silnice vedoucí z Lukavce k Lovochemii.
Obě tyto akce budou zcela v režii
SŽDC Ústí nad Labem.
(ik)
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Odbory

Odbory informují
Odbor tajemníka

Technické služby města
Veīejná zeleň je stále znečišťována

Stálým problémem veīejné zeleně jsou psí exkrementy. TSM v bīeznu
poīídily vysavač na odklízení tohoto nepoīádku. Zaměīí se pīedevším na
úklid mezi panelovými domy a na lesopark Osmička, kde se pīipravuje
Projekt „Aktivní partnerstvíř komunikace, důvěra, spolupráce“
nový venčící prostor. Radnice také zvažuje úpravu vyhlášky O zajištění
pokračuje výměnným pobytem dětí
veīejného poīádku. Za znečištění veīejného prostoru je možné udělit bloV rámci projektu realizovaného s městem Coswig „Aktivní partnerstvíř kovou pokutu (na místě) až do výše 5 000 korun, ve správním īízení až do
komunikace, důvěra, spolupráce“ se ve dnech 24. - 27. dubna uskuteční výše 20 000 korun, pīi opakovaném spáchání do 30 000 korun.
další z naplánovaných aktivit. Tentokrát se bude jednat o výměnný pobyt
žáků ze základní školy Antonína Baráka a LF Oberschule z Coswigu. Jak TSM pomáhají na koupališti i sázejí nové stromy
výměnný pobyt dopadl se dočtete v pīíštím čísle Lovosického dneška.
Projekt je evidován pod číslem 10028181Ř. Financován je z Programu Technické služby města Lovosice se podílejí na II. etapě revitalizace koupaspolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a státního liště, a to pīedevším v rámci výkopových prací. V první fázi jde o realizaci
betonové desky, která bude umístěna v blízkosti technické budovy kouparozpočtu ČR.
liště. Betonová deska bude využita jako podklad nádrží pīedúpravny vody.
V druhé fázi technické služby provedou výkop, který bude dlouhý cca 65
metrů. Jedná se o výkop, do kterého bude umístěna vodovodní trubka
vedoucí z vrtu do již zmíněné pīedúpravny vody.
V průběhu měsíce bīezna začali pracovníci TSM také s výsadbou nových
stromů. Pracovníci odboru životního prostīedí již vytyčili lokality pro novou výsadbu. Celkem se bude jednat o 50 stromů. Nová výsadba proběh10. bīezna vlála na městském úīadě Vlajka pro Tibet
ne napīíklad v ulicích Žižkova, Kostelní nebo Wolkerova.
K této celosvětové kampani se město pīipojuje již od roku 2004. Kampaň
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Vlajka se vyvěšuje vždy Odbor správních činností a obecní živnostenský úīad
10. bīezna na výročí Tibetského národního povstání. Tibetské národní
povstání započalo 10. bīezna 1Ř5Ř, kdy v hlavním městě Tibetu, Lhase, V Lovosicích nyní žije 8675 občanů
propukla revolta odpůrců čínského komunistického režimu. Koīeny povstání sahají do rozmezí let 1950–1951, kdy Čínská lidově osvobozenecká V roce 2016 odbor provedl v evidenci obyvatel 50 zápisů o pīihlášení,
13 zápisů o odhlášení, 5 zápisů o narození a 12 zápisů o úmrtí. Na správarmáda vnikla na tibetské území a zabrala jej.
ních poplatcích bylo vybráno 1 850 korun. Počet obyvatel v Lovosicích k
28. únoru 2017 je 8 675.

Odbor životního prostīedí
Preventivní léčbou se myslivci snaží zabránit onemocnění zvěīe

Informace o haváriích a odstávkách vody posílá SČVAK také pomocí
služby SMS info
Informace o odstávkách a haváriích vody nejlépe naleznete na webových
stránkách společnosti Severočeské vodárny a kanalizace a.s. v sekci havárie
vody. Naleznete zde i důležité telefonní linky. Výhodnou službou pro zákazníky je SMS info. Pokud si tuto službu aktivujete, získáte tak informace o haváriích a plánovaných odstávkách vody, které se týkají vámi
zvolené oblasti, a to zcela BEZPLATNĚ pīímo do vašeho mobilu. Službu si aktivujete na webu, kde naleznete také mapu plánovaných odstávek
a další informace httpř//www.scvk.cz/aktuality/havarie-vody/ .

Odbor majetku a investic
Hīiště ve městě jsou opět poničená
Po čtvrt roce jsou dětská a sportovní
hīiště ve městě opět ve špatném stavu. Pravidelná kontrola odhalila více
než 100 závad na všech 14 hīištích v
Lovosicích. Vandalové ničí vše, houpačky, kolotoče i oplocení hīišť. Herní
prvky hyzdí podpisy sprejerů a vylámaná jsou i prkna v lavičkách. V průběhu dubna budou zahájeny opravy
všech zjištěných závad. Na sezonu
budou hīiště pīipravená, je ovšem otázkou, jak tento stav vydrží dlouho.
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V minulém čísle Lovosického dneška jsme pīinesli v této rubrice krátkou
zprávu o preventivní léčbě spárkaté zvěīe. V tomto článku se můžete
dozvědět podrobnější informace. Od poloviny února myslivci v celém
okrese Litoměīice prováděli léčení spárkaté zvěīe formou pīedkládání
krmiva s antiparazitárním léčivem Cermix. Jedná se o širokospektrální
antiparazitární pīípravek proti nejběžnějším vnitīním a vnějším parazitům.
Pīedevším oblým červům trávícího traktu a plic, nosohltanové a podkožní
stīečkovitosti, zákožkám, vším a podobně.
Léčila se všechna běžná spárkatá zvěī kromě divočáků, tj. jeleni, daňci,
mufloni a srnci. Léčivo bylo ve formě granulí a jeho výrobu pro celý okres
zajistil Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty
v Litoměīicích. Celkem se tímto způsobem v okrese jednorázově pīeléčilo
cca 1.400 kusů spárkaté zvěīe a pīímé náklady dosáhly částky 150.000,- Kč.
Městský úīad Lovosice podpoīil tuto ozdravnou akci částkou 30.000,- Kč.
Myslivci věīí, že pīi letošních extrémních zimních podmínkách, kdy zvěī
intenzivně navštěvovala všechna krmná zaīízení, bude účinnost léčby vysoká. Myslivci léčivo pīidávali do krmelců k běžnému pīíkrmu.
Léčení si vyžádalo dočasné omezení lovu černé zvěīe. Toto omezení skončilo již 2. bīezna. Občané, kteīí mají problém se škodami od divočáků
nejčastěji na svých zahrádkách, se tak opět mohou obracet na místní myslivce s žádostmi o pomoc s jejich ochranou.
Jan Scháno, OŽP

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Právní pomoc zdarma bude pro starší 50 let v Lovosicích
Dne 11. dubna (úterý) navštíví Lovosice bezplatný advokát z neziskové
organizace Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe), ke kterému se mohou objednat občané, kteīí se napī. obávají o své bydlení, uzavīeli nevýhodnou
smlouvu a neví, jak se jí zbavit, trápí je dluhy či exekuce, bojí se, že jim
kvůli dluhům jejich blízkých exekutor vybílí byt nebo účet či pīemýšlí o
osobním bankrotu. Konzultaci (45 minut) zdarma mohou využít občané
starší 50 let, kteīí si nemohou dovolit komerční právní pomoc. Advokát váš problém zanalyzuje a doporučí vám īešení, pomůže vám zorientovat se v soudních a exekučních īízeních, pomůže pīipravit různá podání,
žádosti, vyjádīení atp. a ve strategických pīípadech pīevezme i advokátní
zastoupení. Pro objednání volejte na tel. číslo 776 703 170 ve všedních
dnech mezi 10 a 16 hodinou. Bezplatná návštěva advokáta je zajištěna díky projektu "Mobilní advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a
exekucí" podpoīeného dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Město Lovosice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví s touto organizací spolupracuje a poskytne prostory ke konzultacím, a to v budově DPS.
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Lovosice trápí nepoīádek u popelnic, město začne pokutovat

Technické služby města jsou doslova zavaleny odpadky. Téměī každý den odváží několik desítek kilogramů odpadu, který lidé vyhodí vedle popelnic. Za jeden bīeznový víkend to bylo napīíklad 7 plných nákladních aut. Dohromady bylo odvezeno zhruba 3 - 4 tuny odpadu. Šlo hlavně o nábytek, zbytky bytového jádra, stavební suť, ale také televize nebo ledničky. Již v úterý po víkendu se ovšem v ulici Tovární odpad objevil znovu. Tentokrát to byly papírové krabice. Odložením odpadu mimo místa k tomu vyhrazená, tedy kontejner, se dotyčný dopouští porušení zákona o pīestupcích. Za takovéto chování hrozí pokuta až do výše 50.000,- korun a v pīípadě opakování až 75.000,- korun. „V tuto chvíli je situace skutečně ostudná
a bohužel se stále opakuje. Jedná se o stejné lokality; pīedevším ulici Tovární, Sady pionýrů a Svatopluka Čecha. Rozhodli jsme se, že znovu začneme umisťovat fotopasti a na vytipované lokality se zaměīí i městská policie,“ īíká místostarosta města Vladimír Šuma. V roce 2014 byl vybudován
sběrný dvůr, kde mohou občané zdarma odpad vyhodit. Jeho vybudování stálo zhruba 2,5 milionu korun. Jedna z nejvýznamnějších investičních
akcí letošního roku je vybudování podzemních popelnicových kontejnerů. Vystavěno jich bude hned osm. Objem kontejnerů na odpad se navýší o
zhruba o 30 % u směsného i tīíděného odpadu. Na snímcích jsou ulice Svatopluka Čecha (vlevo) a Tovární.
(ik, foto archiv města)

Blíží se zápisy do základních i mateīských škol

Děti od 5 let věku musejí povinně nastoupit do mateīské školy

V dubnu a květnu proběhnou
zápisy do mateīských a základních škol v Lovosicích pro školní
rok 2017/2018. Žáčky do prvních tīíd můžete nechat zapsat
1Ř. a 20. 4. od 14 do 17 hodin na
všech tīech základních školách.
Zápisy dětí do mateīských škol
se uskuteční ve dnech od 3. do
4. 5., v termínu od Ř do 11ř30
hodin a od 12ř30 do 14 hodin.
Novela školského zákona, která
nabyla platnosti na začátku letošního roku, pīinesla zásadní změnu
týkající se docházky dětí do mateīských škol. Nově je povinností
rodičů umístit dítě do mateīské
školy rok pīed zahájením školní
docházky. Týká se to dětí, které
do konce měsíce záīí 2017 dovrší 5
let věku. Mateīskou školku si rodiče pro své dítě mohou vybrat.

4

Školský obvod Mateīské školy Terezínskář
Jiráskova, Nerudova, Hálkova, Svatopluka Čecha, Tylova, Polní,
S. K. Neumana, Siīejovická, Purkyňova, Myslivecká, Žižkova, Terezínská,
Mírová, Husova, Prokopa Holého, Okružní, Nádražní, Obchodní,
U Nadjezdu, Lukavecká, Prosmycká a Technická
Školský obvod Mateīské školy Resslovař
Lhotecká, Lovošská, Ústecká, U Výtopny, Mánesova, Teplická, Pod Vinicí,
Jaroslava Ježka, Leoše Janáčka, Sukova, Fibichova, Škroupova, Dvoīákova,
Smetanova, Víta Nejedlého, Sadová, Wolkerova, Krátká, Resslova, Vodní,
Dlouhá, Hluboká, Labská, Pīíčná a Barákova
Školský obvod Mateīské školy Sady pionýrůř
Kmochova, Zvonaīova, Jabloňová alej, Vančurova, Švehlova, Turkova,
Karla Maličkého, Všehrdova, 28. īíjna, Osvoboditelů, Palackého,
Komenského, Tovární, Sady pionýrů, Školní, Václavské náměstí, Kostelní,
8. května, Pīívozní, U Stadionu, Zámecká, Zahradní, Tīebenická, Máchova,
Vrchlického a Jungmannova

Pro více informací se můžete obracet na školy a školky

Nicméně v pīípadě, že je o školku
větší zájem, īeditelka musí dát
pīednost dítěti ze své spádové
oblasti a také dítěti s odloženou
školní docházkou.
Výjimky z tohoto zákona existují.
V odůvodněných pīípadech je
možné pīistoupit k individuálnímu
vzdělávání. Rodiče musí tuto skutečnost oznámit nejméně 3 měsíce
pīed počátkem školního roku
īediteli pīíslušné mateīské školy.
Dítěti je určen vzdělávací plán,
který má zvládnout. Osvojení dovedností se ověīuje zhruba po 3 –
4 měsících. V pīípadě, že by se
rodič s dítětem na ověīení nedostavil, může být individuální výuka
ukončena. Nepīihlášení nebo zanedbání péče o povinné pīedškolní vzdělávání je považováno za
pīestupek.
(ik)
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Na Lovosicku bylo vloni zrestaurováno 5 památek

Ministerstvo kultury jako každý rok vyhlásilo dotační program na obnovu kulturních
památek s názvem „Podpora obnovy kulturních památek prostīednictvím obcí s rozšíīenou působností“.
Program je určen na podporu obnovy zejména
drobnějších nemovitých kulturních památek,
které se nacházejí mimo památkové rezervace a
zóny a nejsou národními kulturními památkami
ve vlastnictví České republiky.
Město Lovosice jako obec s rozšíīenou působností tento program administruje v souladu se

zásadami Ministerstva kultury ČR. Pro území
Lovosicka se jedná o 32 obcí a pro letošek je na
opravy vyčleněno 845 000 korun. Termín uzávěrky pīíjmu žádostí je do 30. 4. 2017. Bližší
informace naleznete na stránkách města httpř//
www.meulovo.cz/dotacni%2Dprogram%2Dorp/
ds-1278, nebo na stavebním odboru, v úseku
státní památkové péče.

Obnova kulturních památek za minulý rok
V minulém roce bylo v tomto dotačním programu pīiděleno ministerstvem kultury celkem

783 000 korun pro náš správní obvod. Do stanoveného termínu bylo pīijato celkem šest
žádostí o poskytnutí pīíspěvku na zachování a
obnovu kulturní památky, z čehož jeden žadatel
v průběhu īízení od žádosti ustoupil. Podpoīeno bylo všech pět akcí.
Veškeré práce proběhly pod dozorem zástupců státní památkové péče Městského úīadu
Lovosice a Národního památkového ústavu Ústí
nad Labem. Byly dokončeny v īádném termínu
a vyúčtovány ministerstvu kultury.

NÁZEV REALIZOVANÉ AKCE
(SPECIFIKACE PRACÍĚ

CELKOVÉ NÁKLADY
V PĪÍSLUŠNÉM ROCE

PĪIDĚLENÁ ČÁSTKA
FINANČNÍHO PĪÍSPĚVKU

1. Libochovice - areál židovského hībitova
(restaurování kamenných náhrobků)

177.000,- Kč

100.000,- Kč

2. Vrbičany - areál zámku
(obnovení hlavního vstupu)

236.648,- Kč

165.000,- Kč

3. Milešov - socha sv. Antonína
(restaurování kamenné sochy)

145.850,- Kč

100.000,- Kč

4. Lukavec - areál zámku
(částečná oprava stīechy a oken)

248.422,- Kč

160.000,- Kč

5. Velemín - kostel sv. Martina
(oprava části stīechy)

180.108,- Kč

120.000,- Kč

2.

3.

(ik, foto tuc a archiv města)

1.

4.

5.

Více laviček nebo nepoīádek po zimě,
to byla témata na Setkání s radnicí

Město vypsalo granty na podporu
sociální oblasti, sportu a volného času

Týden pīed konáním zastupitelstva (čtvrtek 23. 3.Ě proběhlo
další Setkání s radnicí. I pīes nízký zájem ze strany občanů bylo
jednání bohaté na informace.
„Pracovníci úīadu jsou vesměs
zvyklí spíše na kritiku a pīipomínky
občanů. Tentokrát jsem byl velmi
potěšen, že zde zazněla i slova
chvály. Debata byla konstruktivní a
padlo zde několik konkrétních a
podnětných návrhů,“ uvedl starosta města Milan Dian. Chvála zazněla napīíklad na umístění kamer do
podchodu města nebo zahájení
oprav Holoubkova. Velká pochvala
patīí podle občanů také nové
īeditelce základní umělecké školy
Petīe Kacianové za akce, které se
školou poīádá.
Občané měli zájem o prostor
v ulici Karla Maličkého a plánova-

Město Lovosice vypsalo granty
„Sport a volný čas 2017“, „Podpora sociálních služeb pro rok
2017“ a „Podpora souvisejících
služeb pro rok 2017.“
Finanční neinvestiční podpora se
bude týkat oblastíř děti, mládež,
tělovýchova, sport, volnočasové
aktivity a sociální služby. Pīíjemcem může být jakýkoliv subjekt
(napī. fyzická či právnická osoba),
nestátní organizace, spolek, nadace nebo sdružení působící na území města, popī. poskytující služby
lovosickým občanům.
Žádosti musí být podávány na
pīedepsaných formuláīích, které
jsou k dispozici na ekonomickém a
sociálním odboru nebo na webových stránkách www.meulovo.cz.
Zásady pro poskytnutí podpory
naleznete rovněž na stránkách

Duben 2017

nou rekonstrukci parkovacích míst
v této lokalitě. Uvítali by úpravu
zeleně v parčíku a více laviček.
Obyvatelé rodinných domů v místní části Holoubkov potīebují zase
rozšíīení doby svozu bioodpadu,
což je dle sdělení vedoucího životního prostīedí Vojtěcha Hamerníka
pouze otázkou peněz.
„Město trápí nepoīádek po zimě,
konkrétně pak pozůstatky po venčení psů. S tímto problémem bojujeme neustále. Nyní jsme ale lépe
vybaveni. Od bīezna máme v
technických službách nový vysavač. Pokud se však nezlepší kázeň
pejskaīů, nepoīádek bude na ulicích stále,“ dodává Dian k debatě
s občany. Dále se diskutovalo napīíklad o Václavském náměstí o
Kulturním stīedisku Lovoš nebo o
silvestrovském ohňostroji. (ik, tuc)

města. Projekt musí obsahovat
konkrétní a kontrolovatelný záměr
s reálným rozpočtem a musí být
realizován v roce 2017.
Sport a volný čas 2017 - Finanční prostīedky vyčleněné na podporu tohoto programu činí pro
letošní rok Ř00 000 korun. Lhůta
pro podávání žádostí je od 2. do
15. května. Maximální výše dotace
je 50 000 korun na jednoho žadatele.
Podpora sociálních služeb pro
rok 2017 a Podpora souvisejících služeb pro rok 2017 - Finanční prostīedky vyčleněné na
podporu obou dvou programů
činí Ř50 000 korun. Lhůta pro
podání žádosti je od 10. do 17.
května.
(ik, tuc)
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Tip na výletř Zīícenina hradu Ostrý - Wostrey

Další z letošních výletů, které vám zde pīedstavuji, je zīícenina hradu Ostrý. Samotný vrch je vysoký 553 metrů a výšlap na něj není pīíliš náročný,
pevnější obuv je ovšem potīeba. Nejčastější pīístup je od obce Kocourov, kde je vyhlášená restaurace s penzionem a nádherným výhledem do Stīedohoīí. Druhou možností, která je ovšem délkou o něco náročnější, je cesta „po modré“ již z Lovosic pīes Bílinku, Bīezno až pod hrad. Na vrcholku
naleznete samotnou zīíceninu s pozůstatky hlavní brány, pīístupovým schodištěm a částmi zdiva. Jedná se o jeden z mladších hradů, jenž byl vybudován až na sklonku husitských válek kolem roku 1432 pány ze Sulevic. Po několika změnách majitele je již v 16. století veden jako zpustlý. Vyhlídek
na vrcholu je několik a dovolí vám užít si krásy krajiny do všech směrů. Tuto skutečnost velmi ocení fotografové a milovníci východů a západů slunce. V jakémkoliv ročním období si totiž můžete vychutnat krásy tohoto barevného pīedstavení s nádherným výhledem. Na vrcholku, pīímo mezi
pozůstatky hradu je ohniště a pīespání zde není žádný problém. Jeden problém na vás ale číhat může, nedostatek dīeva v okolí, to doporučuji sbírat
si již cestou vzhůru.
Tip pro fotografyř Na vrcholku naleznete výhled s pozůstatky zdiva směrem k Milešovce. Využijte tyto zbytky jako popīedí k vašim fotkám
a pīidejte jim na plastičnosti. Vrchol je dokonce možné využít i k portrétnímu focení.
Miroslav Vintrich

Kraj rozdělí na „Kotlíkových dotacích“ téměī 1Ř milionů, pīíjem žádostí byl zahájen
Od pondělí 3. dubna je možné podat žádost o takzvanou
„Kotlíkovou dotaci“ prostīednictvím Ústeckého kraje. Dotace je určena fyzickým osobám vlastnícím rodinný dům,
který leží na území Ústeckého kraje.
Žadatelům budou poskytnuty finanční prostīedky na výměnu starých ručně plněných
kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní
tepelné zdroje vytápění rodinných domů.
Samotná výměna kotle není ovšem jedinou
podmínkou pīidělení dotace. Objekt musí splňovat jedno ze tīí kritérií. Musí zde být provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické
opatīení, napīíklad zateplení stīechy nebo fasády, vybudování zádveīí, výměna vstupních a
balkonových dveīí, výměna starších zasklení
oken za izolační dvojskla a podobně. Pokud

v minulosti došlo ke snížení energetické náročnosti na tīídu „C“ a vyšší, splňuje dům druhou
podmínku. Tīetí možností je současně požádat
o dotaci v programu Nová zelená úsporám.
Maximální výše dotace je 80 % způsobilých
výdajů, maximálně však 150 000 korun. Toho
dosáhne ten žadatel, který si poīídí tepelné
čerpadlo nebo kotel na biomasu. V pīípadě, že
žadatel žije v místě tzv. prioritního území, bude
výše podpory navýšena ještě o 5 %.
Prioritním územím je míněna aglomerace se
zhoršenou kvalitou ovzduší. Na území Lovosicka
jsou to obce Lovosice, Libochovice, Lhotka
nad Labem, Čížkovice, Tīebenice, Keblice,
Klapý, Lukavec, Malé Žernoseky, Siīejovice,
Sulejovice a Vchynice. Do uznatelných výdajů lze zahrnout i náklady na „mikro“ energetická
opatīení, mohou však tvoīit maximálně 20 000
korun z celkové dotace.

Tání po zimě Lovosicko letos nijak neohrozilo

Letošní zima byla na sněhové
srážky poměrně bohatá. Tání
nicméně území Lovosicka nijak
neohrozilo.
První odtávání sněhové pokrývky
způsobily dešťové srážky, které se
vyskytly nad naším územím od 21.
až do 23. února. Zvýšené teploty
vzduchu vyvolaly vzestupy vodních
stavů na většině vodních toků.
Nejvyšší srážkové úhrny 25 – 35
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mm za 24 hodin byly zaznamenány
v severních horských oblastech
Jizerských hor a Krkonoš, na ostatním území byly úhrny do 20 mm.
Během 23. února srážky zvolna
doznívaly a z důvodu pīechodu
studené fronty došlo i k ochlazení
až pod bod mrazu. Na většině toků
se vzestup hladin zastavil. Mírný
vzestup hladin nastal pouze na
dolním toku Labe, kde leží i Lo-

Typy vytápění, na které je dotace určenař
- kotle na pevná paliva, ale pouze na biomasu
- tepelná čerpadla (elektrická nebo plynová)
- solární termické soustavy v kombinaci
s výměnou zdroje tepla pro vytápění
Dotaci je možné uplatnit i zpětně. Žádost můžete podat i na zdroj vytápění, který byl poīízen
do 15. července 2015. Pokud nebyla výměna
ještě provedena, musí se tak stát do 31. prosince 2017. Žádosti je možné podávat až do pátku
30. června 2017. Budou vyhodnoceny v poīadí,
v jakém byly poskytovateli doručeny. Nejpozději
do 31. īíjna 2017 žadatelé obdrží rozhodnutí
Ústeckého kraje. Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete na webových stránkách www.kr-ustecky.cz/kotlikovadotace.
Další kolo pīipravuje Ústecký kraj na podzim
2017. Ministerstvo životního prostīedí pro tuto
výzvu zmírnilo podmínky. Žadatel již nebude
muset provést takzvané „mikro“ energetické
úpravy, tak jako je tomu nyní.

vosice.
Povodňová komise ve spolupráci
s vodoprávním úīadem provedla
kontrolu možného záplavového
území. Pro správní území Lovosice
se jedná o úsek od obce Prosmyky
po Prackovice. Pracovníci zkontrolovali tok īeky, aby se pīedešlo
pīípadným rizikům pīi povodni.
Kontroluje se napīíklad výskyt
skládek nebo špatně zajištěných
plovoucích objektů, nežádoucích
kīovin a dīevin apod. Pracovníci

také upozornili vlastníky pozemků
na možnost zvýšení hladiny v nejbližších dnech. Pīi kontrole byly
také upīesněny kontakty s těmito
lidmi pro pīípad dalšího vyrozumění.
Ke kulminaci toku Labe na profilu
Ústí nad Labem došlo 24. února, a
to na výšce hladiny 300 cm. Pīi
této výšce hladiny nedošlo k žádnému vylití toku Labe mimo dané
koryto īeky.
Oddělení obrany státu
a krizového řízení MěÚ Lovosice
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Lovosicko/Školní jídelna
V Tīebenicích měli počtvrté masopust
V sobotu 18. února se lidé místní i pīespolní veselili na Tīebenickém masopustu. Uspoīádala
jej společně Kulturní komise
města Tīebenice s Tīebenickými
sluníčky z.s. Pīed radnicí se sešlo
množství mušketýrů, sněhových
vloček a spousta dalších maškar,
hlavně z īad dětí.

harmonikáī Pavel Erich a nejveselejší maškary – členky Pomoci
bližnímu z.s. z Loun. S těmi Tīebenická sluníčka již druhým rokem
spolupracují a vzájemně se navštěvují.
Cestou se masopustní průvod
zastavil u Klárky Pospíšilové na
občerstvení a taneček. Poté došel

Mušketýīi (Tīebenická sluníčka)
požádali starostku Martinu Patrovskou o povolení masopustu a za
odměnu jí pīivedli rytíīe Jiīího (Jiīího Klupáka), aby s ním zatančila
první masopustní kolečko. K tomu
jim zahrálo Podīipské trio (Jiīí
Lhotský, Zbyněk Štiller a Jiīí Mareš). Než se vydal masopustní
průvod na cestu, pohostila místostarostka Eva Hajná děti sladkostmi a dospělé tekutými životabudiči. Poté se celý průvod vydal
Masarykovou ulicí na Paīíkovo
náměstí. Průvod vedl Podīipský

až ke škole. Děti i dospělí odpoledne strávili soutěžemi a hrami za
sladké odměny a počasí jim pīálo.
O dobroty se pro hladové účastníky masopustu postarali naši hasiči
s výbornými klobáskami a svaīákem, īezník se zabíjačkovými dobrotami a Petra Mrvíková s masopustním pečivem, kávou a výběrem čajů. Každý Tīebenický masopust má jiný program a pīíští,
v poīadí již pátý, bude coby „malé
kulaté jubileum“ s pīekvapením.
Venuše Klupáková, předsedkyně kulturní
komise a vedoucí Třebenických sluníček

Norská kuchyně chutnala
dětem i dospělým
V Centrální školní jídelně v Lovosicích proběhl ve čtvrtek 16.
bīezna Den norské kuchyně,
který se konal v rámci projektu
Asociace školních jídelen České
republiky pod záštitou Státního
zdravotního ústavu Praha, VZP,
Úīadu vlády České republiky a
pīedsedy vlády České republiky.
Strávníci si tak mezi běžnými
jídly mohli zvolit netradiční variantu.

lila Jana Dreieckerová, īeditelka
CŠJ Lovosice.
Tīíchodové menu obsahovalo
polévku ze zeleného hrášku se
šunkou a kīupavými krutóny, hejka s bylinkovou krustou, omáčkou
z červených paprik, brokolicí a
vaīeným bramborem a krémovou
mléčnou rýži s mandlemi a ovocnou omáčkou. Součástí byla i
červená īepa s jablky, vlašskými
oīechy a zakysanou smetanou.

Hlavním účelem akce je poznání
stravovacích zvyklostí jiných národů a rozšíīení vědomostí žáků o
partnerské zemi. V lovosických
základních školách proběhly ke
Dnu norské kuchyně projektové
dny. O norské menu byl velký
zájem. „Měli jsme tentokrát dvakrát tolik jídel na bezobjednávkových prodejích u veīejnosti. Celkem jsme uvaīili 1140 porcí,“ sdě-

Stejně jako na loňském Dnu
thajské kuchyně nechyběl v Lovosicích výkonný īeditel Asociace
školních jídelen ČR Karel Jahoda.
Pro fungování lovosické jídelny
měl jen slova chvály. „Jsem rád, že
má paní īeditelka stabilizovaný
kádr pracovnic, které jsou ochotny
jít do podobných projektů a inovativních změn, které zde probíhají,“ uvedl Jahoda. (tuc, hz, foto tuc)

Seriálř Vaīení se školní jídelnou - Musaka s masem a lilkem

Lilek
Lilek alias baklažán, patližán či
patlažán je rostlina z čeledi lilkovitých, do stejné čeledi patīí napīíklad brambory, rajče nebo paprika.
Nejznámější odrůda lilku má podlouhlý tvar, lesklou, hladkou, temně fialovou slupku a měkkou bílou
dužninu se světle hnědými semínky. Pochází pravděpodobně z Indie
nebo Číny a do Evropy byl dovezen Araby někdy ve 13. století.
Īekové lilku pīezdívali jablko
bláznů, věīili totiž, že jeho pīílišná
konzumace může člověka pīipravit
o rozum. Syrový lilek k jídlu není,
obsahuje totiž jedovatý solanin.
Nicméně tepelně upravený baklažán výrazně snižuje obsah cholesterolu v krvi, brání lámavosti drobných krevních kapilár a má i antioxidační účinky.
Pīi nákupu vybírejte jen plody s
hladkou, lesklou slupkou a jasně
zelenou čepičkou. Chybí-li stopka
úplně, raději kus neberte. Kromě
slupky a čepičky o kondici lilku
prozradí i jeho hmotnost. Měl by ji
mít pīiměīenou své velikosti, pīíliš
lehké plody budou vysušené. Vybírejte spíše menší kusy. Slupka
plodu je jedlá, a i když někdy může
být trochu houževnatá, neodstraňujte ji, aspoň pokud si to recept
vyloženě nežádá. Právě pod slup-
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Recept ze školní jídelny

Musaka s masem a lilkem
Receptura na 10 porcíř
Brambory 1 kg, Lilky 250 g
Rajčata drcená 170 h
Vepīová plec (mletá) 350 g
Mléko 200 ml, Vejce 2 ks
Sýr cihla 100 g, Olej, Cibule,
Česnek, Provensálské koīení
(bazalka)

kou se ukrývá nejvíc cenných látek.
Zdrojř httpř//www.lidovky.cz/
Musaka
Musaka je tradičním zapékaným
pokrmem Balkánu a Blízkého Východu. Nejznámější variantou je
musaka īecká, která se skládá z
vrstev mletého masa, které je podušené s cibulí a česnekem, lilku,
rajčat a bešamelové omáčky.
Musaka také může být zapečena s
bramborovými plátky. Povrch lze

posypat strouhankou a strouhaným sýrem. Musaka se vyskytuje v
mnoha variantách. Setkat se můžete i s označením moussaka, musakka i musaca.
Postupř
Vepīové maso umeleme, orestujeme cibuli, pīidáme maso, znovu
oboje orestujeme, pīidáme drcená
rajčata, česnek, sůl, pepī, provensálské koīení (může být i bazalka) a
dusíme doměkka. Lilek omyjeme,

nakrájíme na půlcentimetrová kolečka a osolíme. Rozložíme na
papírový ubrousek a necháme
vyplakat. Poté potīeme česnekem,
pīendáme do děrované nádoby a
vaīíme v páīe 10 minut. Dále uvaīíme brambory a po vychladnutí je
nastrouháme na hrubém struhadle.
Nastrouháme tvrdý sýr na jemném
struhadle. Vejce rozšleháme v
mléce. Vrstvíme do vymazaného
pekáče. Vždy vrstva strouhaných
brambor, vrstva mletého masa,
vrstva strouhaných brambor, vrstva
lilku a poslední vrstva brambor je
smíchaná se strouhaným sýrem,
zalijeme vejcem rozšlehaným v
mléce. Zapékáme pīi 150 – 160° C
asi 40 – 45 minut. Podáváme se
zeleninovým salátem. Dobrou chuť.
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Nejlepší mladí chemici Ústeckého kraje navštívili po roce Lovosice
Ve stīedu 22. února proběhlo v
sále staré radnice v Lovosicích
slavnostní vyhlášení již 5. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího
mladého chemika Ústeckého
kraje“. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
Pīestože žáci znali výsledkovou
listinu, prvních šest chemiků čekalo
na své umístění do poslední chvilky. Čtyīi žáci postoupili do celostátního kola, které opět proběhne
na půdě pardubické chemické
průmyslovky (13. června). Vítězem
krajského kola se stal Jan Doskočil
ze ZŠ s rozšíīenou výukou jazyků v
Litvínově, který byl nejúspěšnější v
praktické části soutěže.
Druhé místo obsadil Dominik
Hrdý ze ZŠ v Chomutově, Hornická
ulice, 3. místo vybojovala Klára
Kohoutová, která nejvíc bodovala v
teoretické části klání, a 4. místo
Artem Sukhanov, oba ze ZŠ Ústí
nad Labem, Rabasova a Palachova
ulice. Nejlepším īešitelem z Litoměīicka byl na 8. místě Michal
Žáček ze ZŠ U Stadionu v Litoměīicích. Ocenění získali také učitelé,
jejichž žáci dosáhli nejlepších výsledků v soutěži.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také zástupci sponzorů soutěže
a zástupci Ústeckého kraje. Městský úīad Lovosice, jenž propůjčil
sál radnice, zastoupil místostarosta
Vladimír Šuma. Soutěž má v kraji

již delší tradici. První kolo vždy
probíhá v režii základních škol.
V tomto roce se soutěže zúčastnilo
44 základních škol Ústeckého kraje
zastoupených počtem 105Ř žáků.
Oproti loňskému roku se počet
škol opět zvýšil, což dokazuje, že
popularita soutěže neustále stoupá.
Do soutěžního klání se zapojilo
11 základních škol z Litoměīicka,
devět škol z Ústecka, deset z Mos-

tecka, šest škol reprezentovalo
Chomutovsko, čtyīi školy Lounsko,
tīi Teplicko a jedna Děčínsko. Autorem zadání písemných testů a
praktické části pro celou republiku
byla pro tento rok vylosována ISŠCOP Valašské Meziīíčí. Teoretické
úkoly ve školní a druhé části byly
svou náročností zaměīeny na široký okruh žáků. Teoretická část byla
zaměīena na důkazové reakce
aniontů.

Organizátorem druhého kola se
stejně jako v pīedchozích ročnících
soutěže stala naše Stīední odborná
škola technická a zahradnická v
Lovosicích. Do tohoto kola základní školy pīihlásily 112 žáků, ale
nakonec se zúčastnilo pouze Ř0
soutěžících. V pīedvánoční atmosféīe se mladí chemici vyrovnávali
s teoretickými otázkami z oboru
chemie. Vyhodnocení této části
soutěže provedli vyučující z výše
zmíněné stīední školy.
Do tīetího kola se probojovalo 41
nejlepších chemiků, kteīí v lednu
opět navštívili lovosickou školu.
Zde tentokrát prokazovali své
praktické znalosti a dovednosti,
které vyhodnocovala učitelka této
školy Iva Šafratová.
Soutěž získala ocenění Klubu
zaměstnavatelů jako nejlepší HR
projekt roku 2016. "Mladému chemikovi" se podaīilo vybojovat
1. místo v celorepublikové konkurenci všech pīihlášených projektů
prezentovaných zástupci velkých
společností, jakými jsou napī. Škoda Auto, Siemens, Česká pošta nebo O2 Czech Republic. Jedná se o
ocenění nejen pro zakladatele
soutěže, ale pro všechny subjekty a
společnosti, které se dlouhodobě
na tomto projektu aktivně podílejí
a do budoucna budou podílet.
Mgr. Jaromíra Venclíčková,
ředitelka školy

Město zakoupilo dva elektromobily
Město Lovosice zakoupilo dva
elektromobily pro technické
služby města. Jedná se o multikáru na svoz košového odpadu
a sklápěč, který bude určený na
údržbu zeleně.

vozidla značky ET 20 CITY, a to
sklápěč a vozidlo na sběr odpadu
s nosností 1,5 tuny. Vozidla doplní
vozový park naší pīíspěvkové
organizace Technické služby města Lovosice. Jsme rádi, že tímto

Do města by měly dorazit zhruba
do deseti týdnů. Již teď je ale
možné ve městě ekologické vozidlo potkat. Jedná se o zápůjčku do
doby dodání multikár. „Zakoupili
jsme akumulátorová komunální

způsobem můžeme pomoci životnímu prostīedí,“ uvedl Milan Dian,
starosta města. Multikáry jsou od
společnosti TPC Industry Czech
Republic a.s. a město za ně zaplatilo 1 600 000 korun.
(ik)

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde Ř. května
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Aktuality
1. vítání občánků, Ř. bīezna 2017

Ve čtvrtek Ř. bīezna se v obīadní síni Městského úīadu v
Lovosicích konalo první letošní
vítání nových občánků.
Ty mezi nás pīivítali radní Milan
Šramota, matrikáīka Hana Berán-

ková a básničkami a písničkami
děti z mateīské školy v ulici Terezínská.
Celkem se se svými rodiči dostavilo 13 dětí, a to pět holčiček a
osm chlapců.
(tuc, foto Foto-trend)

Zleva: Denisa Žižková, Jan Hanuš, František Sedláček a Ondřej Nicolas Tlach

Ve starém pečováku jsou nové byty
V budově starého domu s pečovatelskou službou prošlo rekonstrukcí 6 bytů. Čtyīi z nich
byly sloučeny do dvou, čímž
vznikly velmi žádané větší byty
pro manželské páry.

lování a nátěr zárubní. Zhotovitelem byla společnost LT-BAU s.r.o. z
Ústí nad Labem a celková cena za
rekonstrukci činila 880 000 korun
včetně DPH. Tu uhradilo město ze
svého rozpočtu.

V rámci oprav byly vyměněny
zaīizovací pīedměty a kuchyňské
linky, nášlapné vrstvy podlah,
obklady stěn a kīídla dveīí, provedena byla nová elektroinstalace a
úpravy rozvodů vody, kanalizace a
topení vyžádané spojením prostorů. V konečné fázi proběhlo vyma-

Rekonstrukce bytů navázala na již
proběhlé statické zajištění obvodových zdí dvora (2015) a rekonstrukci celého dvora (2016), kde
mají nyní senioīi možnost pīíjemného posezení. O tom, kdo bude v
nových bytech bydlet, rozhodne
odbor sociálních věcí. (tuc, foto tuc)

Zleva: Jiří Tůma, Jaroslav Lněnička, Josef Svoboda a Ester Berková

Zleva: Alice Faltusová, Štěpánka Dryáková, Tomáš Kalík, Rozálie Urbanová
a Erik Petr Sendrej
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Výstava grafik ex libris v Pfannschmidtově vile byla výjimečná
Ve čtvrtek Ř. bīezna byla v
městské knihovně zahájena výstava „Severočeští Tvůrci Ex
Libris“. V Lovosicích byl výběr
z rozsáhlého souboru ex libris,
který byl poprvé vystaven na
sjezdu sběratelů v Chomutově
v roce 2015.
Vernisáž výstavy zahájil Vladimír
Šavel z katedry výchov umění Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z
Ústí nad Labem v Pfannschmidtově
vile v Lovosicích. „Expozice je dle
slov sběratelů a odborníků po
zhlédnutí na sjezdu sběratelů v
Chomutově v roce 2015 hodnocena jako nejucelenější pīehlídka
regionálního ex libris, co kdy u nás
byla,“ sdělil Vladimír Šavel. Exponáty byly zapůjčeny ze sbírek Hany
Šavlové a Jiīího Orta. Krátce také
bylo zmíněno, co je to ex libris – v
latině to znamená „z knih“ (ve
smyslu - tato kniha je z knih pana
XY).
Hudební vystoupení zajistil smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum pod vedením Dany Novotné.
Desetičlenný sbor pīednesl několik
písní – Prší, prší, Vyleť, sokol, sivý
pták, Černé stíny aj. Jeden chlapec
ze sboru pīedvedl tzv. beatbox.
Na výstavě si návštěvníci prohlédli práce 18 tvůrců, kteīí použili
nejrůznější grafické a malíīské
techniky. Jedná se o zajímavá díla

a o perfektně propracované motivy
z uměleckého hlediska. Byly zde
vystaveny i grafiky Vojtěcha Preissiga, který se narodil ve Světci u
Bíliny a byl účastníkem protirakouského i protinacistického od-

boje (zahynul v Dachau). Více než
polovina Preissigových ex libris
vznikla ve 20. letech.
Vystaveny byly i práce Jiīího Bartůňka, který žil několik let v Lovosicích a jehož matka zde donedávna

bydlela, i ex libris Herberta Kiszy
z Kadaně, který měl pīed lety výstavu v hotelu Lev, či grafiky malíīů
Vladimírů Šavelů staršího i mladšího. Výstava trvala do 31. bīezna a
byla opravdu jedinečná. (hz, foto tuc)

Hynkovo hravé divadlo pīivezlo
do Lovoše komedii Čistírna

Ochotnický soubor Hynkovo
hravé divadlo pīivezl 28. února
do Kulturního stīediska Lovoš
hru W. Spiera a P. Fishera Čistírna. Anglická situační crazy komedie z pera německých autorů
je parodií žánru kriminální komedie.

vala Eva Andělová, jejíž režie byla
zárukou dobrého nastudování.
Hry s její režií byly dīíve uváděny
v Lovosicích poměrně často (tīeba
Budiž světlo a Ach, ta něha našich
dam – DS Scéna Libochovice).
Mnohdy kvalita amatérského divadla pīedčí divadlo profesionální.

Hynkovo hravé divadlo vzniklo v
roce 200Ř v Litoměīicích. Na svém
kontě má dvě úspěšné pohádky
Návštěva u Adonise a Fimfárum. Z
dospěláckých pīedstavení Litoměīičtí zrealizovali Kdo hledá, najde
aneb Ženitba Balzamínova, Ze
života hmyzu, Rodinný průvan,
Hībitovní aktovky či Hovory o
štěstí. Principálem divadla je Roman Munčinský. V Lovosicích bylo
divadlo poprvé. Hru Čistírna režíro-

Amatérských divadel je na Litoměīicku dost - Hynkovo hravé
divadlo Litoměīice, LI-DI Litoměīice, DS Scéna Libochovice, divadlo
PIK-ART Úštěk, Rádobydivadlo
Klapý, pokud máme jmenovat jen
ta nejviditelnější. V současnosti se
najdou zanícení ochotníci i v menších obcích. Všem je nutno za
jejich práci poděkovat, ne každý
má možnost jezdit do pražských
divadel.
(hz, archiv KS Lovoš)
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• • Lovosice budou mít brzy klavírního mistra • •

Kulturní stīedisko Lovoš nám
umožnilo být na prvním absolventském koncertě Mistrovské
tīídy Vysoké školy hudební a
divadelní v Lipsku. Denny Hozman z Lovosic zde měl svůj první
recitál - skládal zkoušku pīed 5
porotci. Ve zkoušce uspěl, pětičlenná porota ho ocenila na
výbornou. Druhý, rovněž hodnocený koncert proběhne pravděpodobně v červnu.
Klavírista zahájil koncert Sonátou
1. X. 1Ř05 od Leoše Janáčka s částmi Pīedtucha a Smrt, pokračoval
Brahmsovými Klavírními kusy op.
118 a první část zakončil Skrjabinovou skladbou Vers la flamme,
Poème op. 72. V druhé polovině
koncertu pīedstavil skladbu Sergeje Rachmaninova 6 hudebních
momentů op. 16. Pīítomno bylo
pīes 100 posluchačů, kteīí byli s
jeho vystoupením spokojeni a
vytleskali si pīídavek. Hudební
zážitek byl skvělý. Dennyho pīijeli
podpoīit pīátelé z Německa i České republiky. Těšíme se na koncert
v Lovosicích, buď v knihovně nebo
v KS Lovoš.

O interpretovi
Denny Hozman začal v deseti
letech navštěvovat první hodiny
klavíru na Základní umělecké škole
v Lovosicích pod vedením Libuše
Vávrové. V letech 2003 – 2007
studoval v hudební tīídě pražského

Gymnázia Jana Nerudy, kam pīešel
z lovosického gymnázia po složení
talentových zkoušek. Do roku 2004
byl žákem ve tīídě H. Dvoīákové,
posléze J. Tůmy, pod jehož vedením získal v roce 2006 1. místo v II.
kategorii Mezinárodní smetanov-

ské klavírní soutěže v Plzni. V červnu téhož roku obsadil na Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka
Chopina v Mariánských Lázních 2.
místo. V roce 200Ř vystoupil na 4.
koncertu cyklu Young Czech Talents v Praze.
Po maturitě v roce 2007 Denny
začínal na HAMU v Praze jako
jeden z posledních posluchačů u
Ivana Moravce. Dále pokračoval u
Ivana Klánského, nyní studijního
proděkana HAMU, u kterého
úspěšně absolvoval v roce 2015.
Navštěvoval také Hochschule für
Musik Carl Maria von Weber v
Drážďanech, kde získal další vzdělání na pedagogické větvi a v improvizaci. Nyní navštěvuje Mistrovskou tīídu na Hochschule für
Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig u profesora Markuse Tomase. Součástí studia jsou kromě dvou celovečerních
sólových recitálů (z nichž první
jsme vyslechli), také koncert s orchestrem a vyučování pīedmětu
klavíru jako volitelného nebo povinného pīedmětu pīímo na instituci.
Libuše Žamberská

Výstava Transport smrti pīipomíná vlak pīevážející vězně pīes Lovosice
V prostorách půdy zámku v Roztokách u
Prahy probíhá výstava nazvaná Transport
smrti Litoměīice – Velešín, která mapuje
osudy vlaku pīevážejícího po českém území
na konci druhé světové války několik tisíc
vězňů. Zámek je pīitom hned vedle místní
železniční stanice, kde transport 2Ř. dubna
1Ř45 zastavil.
Transport smrti vedl z Litoměīic pīes Lovosice,
Kralupy, Roztoky a Prahu až do jihočeského
Velešína, kde se vězni dočkali 8. května osvobození. Expozici pīipravily ve spolupráci s dalšími
institucemi Vojenský historický ústav Praha
(VHÚ) a KZ - Gedenkstätte Flossenbürg. Německé KZ je kulturní centrum pīi památníku
koncentračního tábora ve Flössenburgu, který
se nacházel v Bavorsku, téměī na hranici s někdejším Československem. Autory výstavy jsou
Pavla Plachá a její manžel Jiīí Plachý, historik
VHÚ. Výstava je k vidění od 26. ledna do 30.
dubna 2017, od stīedy do neděle v čase 10 – 18
hodin. Na vernisáž výstavy byli pozváni i členové Muzea Lovosicka, protože spolek zapůjčil
materiály a dodal některé informace. O transportu jsme psali v Lovosickém dnešku v čísle
10/2006 a autoīi výstavy se tak o fotografiích
dozvěděli.
Výstava byla zahájena 25. ledna za pīítomnosti
významných hostů. Vernisáže se pīedevším
účastnili někteīí z īad pamětníků, kteīí jako děti
či mladí lidé v jarních dnech roku 1Ř45 pomá-

hali pīímo v Roztokách některým vězňům z
transportu. Místní lidé jim pīinášeli jídlo a pití,
některým také pomohli k útěku. Za tuto odvahu
jim i poděkovali īečníci a zástupci institucí, kteīí
expozici pīipravili. Pīítomen byl náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, īeditel VHÚ Aleš
Knížek, īeditelka Stīedočeského muzea v Roztokách Zita Suchánková, īeditel flossenbürgského
památníku Jörg Skriebeleit a další hosté.
Výstava v panelech a četné fotodokumentaci
pīedstavuje celou anabázi, kterou muselo několik tisíc vězňů transportu podniknout. Celkem ve
vlaku bylo na 4 500 vězňů. Již v Litoměīicích, jak
je po válce zjištěno, bylo ubito či zastīeleno 7Ř
vězňů z transportu a další v Lovosicích. Expozice
zdůrazňuje fenomén pomoci transportovaným
vězňům ze strany železničních zaměstnanců i
obyčejných civilistů, otázku poválečného vyrovnání se s pachateli trestných činů i obraz těchto
událostí v naší kolektivní paměti.
Výstava prezentuje bohatou obrazovou dokumentaci, která je v pīípadě transportů smrti
ojedinělá. Některé materiály věnovalo pro výstavu i Muzeum Lovosicka, jehož členové byli
vernisáži pīítomni (Lovosicím je věnován celý
jeden panel, viz foto). Výstava Transport smrti je
rozdělena do 12 panelů, v nichž ústīední text
doplňují mapy, fotografie a dobové dokumenty.
Expozice by byla vhodným cílem pro návštěvu
stīedních škol z litoměīického okresu pīi výuce
o 2. světové válce.
(hz)

Pozvánka k inauguraci poštovní známky PORTA BOHEMICA

V dubnu se děti budou moci pobavit s ELKEM

Spolek filatelistů v Lovosicích za spoluúčasti města zve všechny sběratele
poštovních známek, ale i širokou občanskou veīejnost na slavnostní
inauguraci poštovní známky PORTA BOHEMICA, kterou vydává Česká
pošta v emisi „Krásy naší vlasti“. Záštitu nad akcí pīevzal osobně starosta
města Lovosice pan Ing. Milan Dian Ph.D. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 21. dubna na sále staré radnice v 16 hodin. Poīadatelé
k akci vydávajíř Pamětní list, dopisnici s pīítiskem „Kamýk“, dopisnici
s pīítiskem „historická secesní radnice města, R - nálepku a grafický list
historické secesní radnice na ručním papíīe. Tyto materiály si mohou
účastníci v průběhu slavnostního kītu zakoupit a nechat podepsat pīi
autogramiádě tvůrců. Sál staré radnice bude pro veīejnost otevīen již od
15 hodin, pīedevším zájemcům o koupi filatelistických materiálů.

Dům dětí a mládeže ELKO pīipravil na měsíc duben několik zajímavých
akcí. Až do 7. dubna mohou zájemci do ELKA nosit nazdobené kraslice
do soutěže „O nejhezčí lovosickou kraslici“. Ta je pro všechny věkové
kategorie a pīipraveny jsou hezké ceny. Z pīíspěvků bude 12. dubna
uspoīádána výstava. 11. dubna od 14ř30 se mohou děti zúčastnit akce
„Zdobíme kraslice“, vstupné je 20 korun. V době prázdnin 13. dubna se
uskuteční další workshop, a to „Výroba velikonočních dekorací“. Účast je
nutné v ELKU nahlásit do 10. dubna. „Malujeme kīídami v pīírodě“ je
výtvarná soutěž, která se uskuteční na Václavském náměstí 27. dubna od
14ř30 hodin. Nejlepší výtvory budou odměněny. Na čarodějnice DDM
pīipravil opět bohatý program na Osmičce. Více informací o této akci
najdete na straně 12.

Duben 2017
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Lovosice vzpomněly 110. výročí
narození Františka Frühaufa
Ve stīedu 15. bīezna se uskutečnil v sále Kulturního stīediska
Lovoš už tīetí vzpomínkový večer, tentokrát k 110. výročí narození profesora Františka Frühaufa (2. 3. 1Ř07 - 18. 7. 1Ř84Ě.

Ubývá těch, kteīí ho osobně pamatují, pīed Vánocemi minulého
roku zemīel jeho pīítel Václav
Baumruk z bývalého filmového
kroužku. Ale mnozí jeho žáci na něj
dosud vzpomínají s láskou a úctou.
V úvodním slovu pīipomněla īeditelka Základní umělecké školy
Lovosice Petra Kacianová jeho život.
K mikrofonu pak pīistoupil jeden
z prvních žáků pana profesora
Stanislav Schorm, který zavzpomínal s láskou na svého učitele, jenž
žáky vychovával osobním pīíkladem. Jeho krédem bylo „Milovat
svou vlast a milovat hudbu“. Potom vystoupily v prvním bloku
dívky ze ZUŠ Lovosice – flétnistka
Eliška Donátová, houslistka Adéla
Dragounová a Karolína Barvová.
Pódium pak zaplnily zpěvačky
sboru Cantica Bohemica pod vedením sbormistryně Dominiky Valeškové. Slovo si následně vzal jubilantův syn Vladimír a vzpomínal,
jak asi jako osmiletý chodil s otcem
na zkoušky sboru Foerster do restaurace U Kosů, kde poznal mnohé lovosické osobnosti z īad učite-
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lů – Františka Kartáka, Antonína
Baráka, Josefa Masopusta, Františka Slivka a další.
Zmínil se i o pīipravovaném projektu spolupráce Cantiky s drážďanským sborem Femmes vocales.

Na společném koncertu v Německu a na podzim i v ČR zaznějí i
skladby Pozdrav jaru (R. Schumann) a Studánka u Mariánských
Lázní (Vl. Frühauf). Návštěvníci
vyslechli ještě několik sbormistrem
zhudebněných pranostik, od sv.
Valentýna po prosinec.
Sborový zpěv opět vystīídalo
několik instrumentálních čísel žáků
ZUŠ Lovosice – pīedstavil se kvartet pīíčných fléten (Olga Uličná,
Markéta Mičková, Kateīina Kočišová a Markéta Burgrová), dvě
skladbičky zahrál malý kytarista
Štěpán Mička a druhý blok završila
vystoupením na pīíčnou flétnu
Markéta Burgrová.
Nakonec ještě zpěvačky uvedly
několik lidových písní z Plzeňska a
své vystoupení zakončily zpívaným
heslem Bedīicha Smetany. Sbormistr Vladimír Frühauf dostal kytici
a zpěvačky každá aspoň růži. I na
tīetím vzpomínkovém večeru byla
vysoká návštěvnost, pīišlo i několik
bývalých kolegů jubilantova syna.
Na pana profesora Františka
Frühaufa se v Lovosicích nezapomnělo... (hz, foto archiv ZUŠ Lovosice)

Enkláva oslavila 15 let existence
Hudební skupina Enkláva oslavila ve čtvrtek 16. bīezna v Kulturním stīedisku Lovoš už 15.
rok své existence za velké účasti
mnoha svých pīíznivců a bývalých i současných členů kapely.

Za perfektní zvuk v nahrávacím
studiu ručí Jan Seibt.
Pak nadešel významný okamžik.
Svou roli splnila známá moderátorka, modelka a v poslední době i
zpěvačka Iva Kubelková. Cédéčko,

Slavnostní večer zahájila ve velkém stylu sama Enkláva. Jedna
píseň stīídala druhou, většinou ve
svižném tempu a v podání výborných zpěvaček za doprovodu celé
skupiny. Poté se slova ujala zakladatelka Enklávy, īeditelka ZUŠ
Lovosice Petra Kacianová. Pīipomněla, kteīí hudebníci a které
zpěvačky působí v kapele od minulé oslavy. Informovala také, že
z původní Enklávy vyšly dvě svatby
a dokonce miminko.
Mnozí bývalí členové zahájili
profesionální
hudební
dráhu,
ostatní si nechali hudbu pro radost. V současné době vedou
skupinu Martin Dolejší a Ivo Joachimsthaler, na výchově zpěvaček
se podílí Julie Nepustilová a pīi
výuce klavíristů Iveta Pospíšilová.

které obsahuje 7 písní, pokītila
šampaňským vínem. Nové CD bylo
natočeno v nahrávacím studiu
Macac v Českém rozhlase - SEVER
pod vedením Martina Dolejšího a
Ivo Joachimsthalera. „Ať dětem
láska k hudbě vydrží co nejdéle,“
pīála si paní Iva. CD bylo natočeno
se sponzorskou podporou zejména rodičů a pīátel členů Enklávy.
Následoval pīípitek a velké fotografování. Paní īeditelka i obě učitelky Nepustilová a Pospíšilová
dostaly květiny a byly vyzvány k
tanci. Enkláva pak hrála k tanci a
poslechu až do pozdních hodin.
Nikomu se ani nechtělo od kamarádů a dobré muziky odcházet.
Patnáctileté výročí bylo zdárně
oslaveno. Na shledanou za 5 let.
(hz, foto archiv ZUŠ Lovosice)
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Iva Pekárková vyprávěla o životě,
emigraci a muslimech

V bīeznu besedovala v lovosické městské knihovně spisovatelka Iva Pekárková, která se během taxikaīení v New Yorku a
Londýně skamarádila s īadou
šoférů pocházejících z muslimských zemí a teď žije v Londýně
s pīítelem z Nigérie.

Americe, kde vystīídala několik
zaměstnání včetně barmanky, sociální pracovnice a taxikáīky v New
Yorku. V roce 1ŘŘ7 se pak vrátila
do Prahy, krátce působila v redakci
MF DNES. Od roku 2005 žije v
Londýně. Některé její knihy vyšly v
pīekladu rovněž ve Spojených stá-

Studovala pīírodovědeckou fakultu, obor mikrobiologie a virologie,
ale krátce pīed jejím dokončením
v roce 1Ř83 emigrovala. Zakotvila v

tech, Velké Británii, Německu,
Španělsku a Slovinsku. Pīekládá z
angličtiny. (hz, foto archiv knihovny)
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Celý článek najdete na facebooku města

Lovosičtí rybáīi vyčistili rybník v Oparně
V měsíci bīeznu došlo k mnoha
úpravám oparenského rybníka,
jelikož v dubnu dojde k vysazení
pstruha potočního, který zde
bude pobývat dva roky. Pak dosáhne optimální velikosti a bude
nasazen do svazových revírů.

Došlo k obnově hlavní a vedlejší
stoky a mechanickému odstranění
rákosu, který pīerůstá z bīehů do
koryta rybníka. Byly také upraveny
a prosekány bīehové partie,“ informuje o činnosti MS ČRS pīedseda
Jakub Matoušek.

„Bylo zapotīebí odstranit množství sedimentů ze dna, protože se
rybník postupem času zanáší.

Brigád se zúčastnilo celkem dvanáct členů místní skupiny Lovosice.
(hz, foto archiv rybářů)
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice • • • Z výpisů jednání rady města • • •
Časové období 15. ledna - 14. bīezna

Īízení vozidla bez platné STK
Dne 17. 1. v 22ř45 hodin jsme v ulici
Osvoboditelů pīi kontrole īidiče vozidla
Renault zjistili, že jezdí bez platné technické prohlídky.
Poskytnutí pomoci
Dne 20. 1. v 0ř30 hodin jsme poskytovali
pomoc īidičce automobilu, který nemohla
nastartovat. S použitím startovacích kabelů se vozidlo podaīilo zprovoznit.
Rozbití skleněné výplně u zábradlí
Dne 27. 1. v 11 hodin jsme īešili úmyslné
rozbití skleněné výplně u zábradlí balkonu bytu v ulici Osvoboditelů.
Īízení motorového vozidla bez oprávnění
Dne 28. 1. v 17ř50 hodin jsme v ulici Zámecká pīi kontrole īidiče vozidla
Opel zjistili, že není držitelem platného īidičského oprávnění.
Rušení nočního klidu
Dne 31. 1. v 4ř25 hodin jsme īešili rušení nočního klidu v domu v ulici
Wolkerova a 11. 3. v 0ř45 hodin v jedné z provozoven v ulici 8. května.
Krádež elektronické cigarety
Dne 1. 2. v 15ř10 hodin jsme pīijali oznámení o krádeži elektronické cigarety v autobusu. Protože se ukázalo, že se jedná o podezīení ze spáchání
trestného činu, byla věc pīedána Policii ČR.
Zadržení osoby
Dne 6. 2. v 3ř40 hodin jsme byli Policií ČR požádáni o spolupráci pīi pátrání
po osobě, která poškodila cizí majetek v ulici Žižkova. Osoba byla následně
zadržena a pīedána Policii ČR.
Rozbití skleněné výplně u dveīí
Dne 6. 2. v 4ř50 hodin jsme īešili rozbité sklo u vchodových dveīí do supermarketu Lidl a 27. 2. v 17ř45 hodin rozbité sklo u výlohy u jedné z provozoven v ulici Osvoboditelů
Vyhrožování
Dne 8. 2. v 10ř35 hodin jsme īešili vyhrožování újmou na zdraví v domu
v ulici Wolkerova.
Uhašení požáru
Dne Ř. 2. v 13ř05 hodin jsme zjistili požár mezi garážemi za městskou ubytovnou. Oheň jsme uhasili a zajistili, aby nedošlo k dalšímu vznícení.
Krádež zboží v Bille
Dne 13. 2. v 1Ř hodin jsme īešili oznámení o krádeži zboží v supermarketu
Billa.
Krádež zboží v lékárně
Dne 15. 2. v 11ř10 hodin jsme īešili krádež zboží v lékárně v ulici Školní.
Havárie vodovodního īádu
Dne 16. 2. v 8ř10 hodin jsme pīijali oznámení o vytékající vodě na komunikaci v ulici Dlouhá. Po prověīení byla o události informována pohotovostní
služba SČVaK.
Rvačka v ulici Osvoboditelů
Dne 18. 2. v 3ř10 hodin jsme spolu s Policií ČR vyjížděli īešit rvačku v jedné
z provozoven v ulici Osvoboditelů.
Agresivní pacient
Dne 1Ř. 2. v 13ř50 hodin jsme byli požádáni Policií ČR o spolupráci pīi
īešení problému s pacientem v ulici Terezínská, který napadal posádku
vozu rychlé záchranné služby (RZS).
Poskytnutí pomoci
Dne 27. 2. v 1Řř20 hodin jsme pīijali oznámení o muži zraněném v oblasti
hlavy v důsledku pádu na zem. Byl pīivolán vůz RZS a následoval transport
do nemocnice v Litoměīicích.
Īízení automobilu pod vlivem alkoholu
Dne 3. 3. v 3ř15 hodin jsme ve spolupráci s Policií ČR kontrolovali v ulici Sv.
Čecha īidiče vozidla Volkswagen. Dechová zkouška byla pozitivní, dotyčný
měl 2,05 ‰ alkoholu v dechu.
Poskytnutí pomoci
Dne 11. 3. v 6ř50 hodin jsme na žádost posádky vozu RZS na nádraží ČD
poskytovali pomoc pīi naložení osoby se zástavou srdce.
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Rada města souhlasila s uzavīením dodatku č. 3
se spol. BusLine, a. s. Semily o navýšení ceny
MHD Lovosice. Cena se navýší z původních
34,8Ř Kč o pīíplatek 4,50 Kč na 3Ř,3Ř Kč za každý
ujetý kilometr. Toto navýšení souvisí s Naīízením
vlády o zvýšení minimální mzdy īidičů za práci ve
ztíženém prostīedí. Město Lovosice bude celou
částku dotovat ze svého rozpočtu. Občanů, kteīí
cestují MHD, se zvýšení ceny nedotkne. Dodatek
je uzavīen na dobu určitou do konce roku 2017.

RM se zabývala rozšíīením parkovacích míst ve městě. Na základě studie,
která byla zpracována na konci loňského roku, došlo k vytipování několika lokalit ve městě, kde by v budoucnu mohla vzniknout nová parkoviště.
Rada nyní schválila smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na úpravu parkovacích míst v ulicích Wolkerova a 28. īíjna. Smlouvy
město uzavīe s projekční společností Báňské projekty Teplice a. s., která
bude zpracovávat projekt na ulici Wolkerova, a se společností AZ Consult
s. r. o. z Ústí nad Labem, která se bude zabývat ulicí 28. īíjna. V rozpočtu
na letošní rok je na vybudování parkovacích stání vyčleněno až 4,1 milionu korun.
Dalším projektem, pīipraveným pro rok 2017, je rekonstrukce fasády
staré radnice. Rada města na svém 5. jednání schválila zpracování projektové dokumentace. Zakázku získala firma Hot project z Lovosic, která
pīedložila nejnižší nabídku. Na opravu fasády radnice jsou vyčleněny
celkem 4 miliony korun.
Další fáze oprav koupaliště byla nastartována. Rada města totiž 1. bīezna
schválila vítěze veīejné zakázky na vybudování pīedúpravny vody. Stala
se jí společnost ÚPRAVA VODY, s. r. o. z Prahy. Pīedúpravna bude stát
zhruba 2 miliony korun včetně DPH. Radnice nicméně pīedpokládá návratnost investice zhruba do 5 let. V současné době je na provoz koupaliště využívána voda z vodovodního īadu. Celková spotīeba vody za loňskou sezónu činila Ř 000 m3 vody, což stálo zhruba 400 000 korun. Po
vybudování pīedúpravy bude využívána voda z vrtu, čímž se náklady na
provoz koupaliště mnohonásobně sníží.
S nástupem jara rada města projednává žádosti místních podnikatelů na
umístění pīedzahrádek ve městě. Každá žádost je pečlivě zvážena. Odbor
majetku a investic prověīí možnosti umístění pīedzahrádky a stanoví
podmínky jejich provozování. Prostor chodníku musí být dostatečně
průchozí a musí být zajištěn pravidelný úklid. Je také určena provozní
doba, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Rada města do této doby
projednala a schválila tīi pīedzahrádky.
Rada města se také zabývala rekonstrukcí Kulturního stīediska Lovoš.
Schválila smlouvu na vypracování projektové dokumentace a smlouvu o
spolupráci s architektem Michaelem Whitem a společností LE PATIO
LIFESTYLE s. r. o. K prvním úpravám v objektu již došlo. V bīeznu byly
zahájeny bourací práce v prostoru bývalé restaurace Lovoš. Projektové
práce by měly být hotovy do konce května. Od června bude KS až do
konce roku uzavīeno. Plánované akce budou pīesunuty do Pfannschmidtovy vily nebo do sálu „staré radnice“, pīes léto pak do venkovních prostor. Nově zrekonstruovaný sál kulturního stīediska a prostor kinokavárny
by mohly být otevīeny v lednu roku 2018.

Teplická čtvrť – oblast U Hībitova – Holoubkov?
Název Teplická čtvrť patīil z
doby 1. republiky čtvrti rodinných domků, která vznikla ve
20. – 30. letech 20. století. Název
se hovorově používal ještě v 60.
letech, napī. prof. František
Frühauf uvádí ve své knize Lovosice v minulosti a pīítomnosti,
že v roce 1Ř62 si občané v akci
Z vybudovali v Teplické čtvrti
prodejnu potravin.
V současnosti je ale pro oblast
používán spíše výraz U Hībitova.
Podle knihy Lovosické ulice v proměnách času zahrnuje oblast ulice
Dvoīákova, Fibichova, Jaroslava
Ježka, Leoše Janáčka, Mánesova,
Pod Vinicí, Smetanova, Sukova,
Škroupova a Teplická.
Pomístní název Holoubkov by se
měl asi používat jen pro ulice Jabloňová alej, Kmochova, Víta Nejedlého a Zvonaīova. Zde byla
v rámci umělecké výzdoby v roce

1Ř74 postavena socha holubice,
symbol míru, a umístěna na asi
3 metry vysokém betonovém sloupu. Kdo název Holoubkov vymyslel, není známo, ale vžil se. Sídliště
bylo postaveno v 70. letech 20.
století. Většina občanů používá ale
název Holoubkov pīeneseně pro
celou oblast.
„Lovosice nejsou v současnosti
oficiálně rozděleny na čtvrti,“ uvádí
vedoucí odboru správních činností
na MěÚ Lovosice Pavel Fux.
Názvy čtvrtí byly používány za 1.
republiky; Teplická čtvrť (dnes U
Hībitova nebo Holoubkov), Masarykova čtvrť (dnes Nové Klapý)
atd. V současné době jsou používány hlavně názvy pomístní. Většina občanů Lovosic už ani pīesná
historická označení nezná, na
Masarykovu čtvrť se úplně zapomnělo, byla z myslí občanů po
roce 1Ř38 úplně vytěsněna.
(hz)
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Sport

• • • Lovosické krasobruslení má stále dobrý zvuk • • •
V sobotu 4. bīezna poīádal krasobruslaīský oddíl ASK Lovosice
na zdejším zimním stadionu 34.
ročník závodu „Zlatá brusle Lovosic”. Soutěž trvala od 8 do 20
hodin.
Celkem 141 malých krasobruslaīů
pīedvedlo svůj um ve 20 kategoriích a nejlepší obdrželi poháry a
zajímavé ceny. Chlapců bylo jen
pět. Lovosických dětí závodilo 17, z
toho jeden chlapec (v současné
době má oddíl 21 členů a pīípravku). Zúčastněných klubů bylo celkem 17. Z blízka pīijely napī. oddíly Sport Most, PKK Roudnice nad
Labem či Kraso Děčín, opravdu z
daleka pak MBK Vyškov, Kraso
Bīeclav nebo HC Stadion Cheb.
„Děti z pīípravek dostaly na 1. – 3.
místech plyšového medvěda místo
poháru a medaile. Všichni závodníci dostali tašku s dárkovými pīedměty a sladkostmi, které byly od
sponzorů nebo které oddíl koupil.
Samozīejmostí byly poháry a medaile,“ uvádějí organizátoīi závodů.
Mezi īadou sponzorů byly hlavními
Stama, a.s., Bohušovická mlékárna,
a.s., Generali Pojišťovna a.s. a město Lovosice.
„Myslím si, že závody se nám
celkem povedly, i když jsme měli z

Pīehled lovosických úspěchůř
Kategorie Pīípravka II.
1. Sofie Hamrová
2. Eliška Hrabánková
3. Ema Hančlová
Kategorie Žačky mladší A
2. Natálie Rutová
Kategorie Žačky A
1. Beáta Klausová
3. Tereza Hájková
Kategorie Žáci nejmladší B
1. Marek Hamr
Kategorie Juniorky A
2. Elizabeth Laura Lívaīová
Kategorie Adult A
2. Kateīina Grisová
důvodů záplav pár let pauzu. Závodníci, rodiče, trenéīi i rozhodčí
byli spokojeni a za to jsme opravdu velice rádi. Velké díky patīí
ochotným rodičům našich dětí, bez
kterých bychom to nezvládli, sponzorům a hlavně naší trenérce Veronice Lebedové, která oddílu dala
nový dech. Ráda bych jí touto
cestou poděkovala za její trpěli-

vost, obětavost a skvělou práci pīi
trénincích. A samozīejmě děkuji i
našim dětem za jejich každodenní
píli a dīinu, kterou musejí vynaložit, aby dosáhly zaslouženého
úspěchu,“ hodnotí akci vedoucí
krasobruslaīského oddílu Monika
Klausová.
„Letošní závodní sezóna již pro
nás skončila, ale my trénujeme dál.

Chystáme se ještě na výkonnostní
testy a pak nastupujeme na suchou pīípravu. V červenci budou
mít děti volno a od srpna nás čekají soustīedění a pīíprava na další
závodní sezónu. Doufáme a věīíme, že bude ještě úspěšnější,“
uzavīela Klausová.
(hz, tuc, foto archiv klubu)

Kickboxeīi byli znovu úspěšní, z Bratislavy pīivezli 8 medailí
Ve dnech 24. – 26. února se
konalo mezinárodní mistrovství
Slovenska s názvem Slovak open
2017. Tento prestižní turnaj v
kickboxu asociace WAKO se
prvním rokem konal v Bratislavě.
Turnaje se zúčastnilo celkem 500
soutěžících ze 13 zemí, kteīí bojovali v téměī Ř00 startech. Tradičně
na této akci nechyběla velmi početná výprava reprezentantů České
republiky. Mezi nimi nechyběli ani
bojovníci a bojovnice ze Sportovního klubu kickboxu pīi ASK Lovosice a Schejbalgym Lovosice.
Turnaj byl rozdělen do tīí dnů.
V pátek proběhlo nezbytné vážení
a registrace. V sobotu byly na programu polokontaktní disciplíny
dětí a juniorů a v neděli pīišli na
īadu dospělí a plný kontakt.
Lovosický klub na tomto turnaji
reprezentovali Barbora Marešová,
Lenka Masopustová, Antonín Lupí-

nek, Stanislav Godla, Jan Pospíšil a
Teodor Žalovič, pod dozorem
trenérů Víta Masopusta a Miloslava
Schejbala.
Vít Masopust
Bodované výsledkyř
Stanislav Godla
1. místo kicklight muži Ř4 kg
2. místo fullcontact muži Ř1 kg
Antonín Lupínek
2. místo lightcont. st. žáci 57 kg
Lenka Masopustová
2. místo lightcont. st. žákyně 65 kg
3. místo kicklight st. žákyně 65 kg
Jan Pospíšil
3. místo fullcontact muži 75 kg
Teodor Žalovič
3. místo K1 junioīi nad Ř1 kg
3. místo fullcont. muži nad Ř1 kg

Smrčka i jeho trenér Budínský získali ocenění

V úterý 21. února byl oceněn na
galavečeru v Domě kultury v
Litoměīicích jako nejlepší handicapovaný sportovec regionu za
rok 2016 člen ASK Lovosice nevidomý plavec Miroslav Smrčka.
V anketě pro něj hlasovala většina
čtenáīů Litoměīického deníku, starostů obcí i trenérů a funkcionáīů
sportovních spolků působících na
Litoměīicku. Týž den na galavečeru
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Českého paralympijského výboru v
Praze byl mezi nejlepšími trenéry
paralympijských sportovců oceněn
Petr Budínský z Ústí nad Labem,
který má lví podíl na úspěších Smrčky, a to nejen na letních paralympijských hrách v Rio de Janeiru
2016. Oběma členům Klubu zrakově postižených sportovců ASK Lovosice gratulujeme
Ing. Vladimír Krajíček, předseda klubu

Děkuji všem známým, pīátelům, bývalým spolupracovníkům,
studentům, členům sportovních oddílů a klubů v Lovosicích a
blízkého okolí za důstojné rozloučení s mým manželem panem
Mgr. Pīemyslem Pouvou dne 23. února 2017 ve smuteční síni v
Lovosicích.
Za celou rodinu manželka Jiīina Pouvová

Jarní putování okolím Lovoše
38. ročník, sobota 2Ř. dubna

Akci poīádají KČT Lovosice
a město Lovosice
Pěší trasy od 5 do 50 km,
cyklotrasy 35 a 70 km
Informaceř 606 104 302
emailř kct.lovosice@gmail.cz

Více info na www.kct.lovosice.net

Duben 2017

Pozvánky/Inzerce
Plán zájezdů, lázní a ozdravných pobytů
ZO STP LOVOSICE na rok 2017
18. 5. Zájezd - PRAHA, Moīský svět
Doprava, pojištění, cena 100,- Kč, vstupné si hradí každý sám,
pīedpokládaná cena vstupného 220,- Kč
10. 6. VÝLET - Okolí Krásné Lípy
Celodenní turistický výlet s pěknou procházkou pohádkovým lesem
spojený s jarmarkem. Délka pěší trasy pīibližně 6 km.
Vhodné také pro děti. Cena 150,- Kč
22. 6. Zájezd - Klášterec n. O., Karlovy Vary
Klášterec n. O. - prohlídka zámku, parku a muzea porcelánu
Karlovy Vary - prohlídka lázeňského města s kolonádou.
Doprava, pojištění, cena 200,- Kč
26. 8. – 2. 9. Týdenní rekreační pobyt
Vlachovice - Hotel Pavla na Vysočině u Nového Města na Moravě.
Doprava, ubytování, plná penze, pojištění. Cena 4.500,- 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

Rodinné centrum Mozaika zveř
So 8.4. - Semináī o látkových plenkách dnešní doby
Od Řř30 do 12ř30 hodin. Vstupné je 100 korun. Kapacita
semináīe je omezena, proto potvrďte svou účast pīedem
na e-mailu seminare@skvelamama.cz, Lektor Bc. Ivča Kovandová
Ne Ř.4. - Jak ovládat pánevní dno
Workshop od 13 do 17 hodin. Pod vedením fyzioterapeutky Bc. Lenky Tiché
se dozvíte nezbytné teoretické základy k problematice pánevního dna a
naučíte se své pánevní dno „poznat“, cítit, aktivovat atd. Cena na místě je 680
korun.
So 22.4. - Těhotenství, porod a šestinedělí z pohledu fyzioterapeuta
Od Řř30 hodin, cena je 80 korun. Pīihlášky lticha@email.cz nebo 775 385 027

Prodejte odpady u nás
Vysoké výkupní ceny - papír, barevné kovy, železo
Platba okamžitě převodem, nebo v hotovosti (papír)
Vážíme pouze na digitálních váhách s Vaší kontrolou displeje
Ekologická likvidace vozidel - vše zařídíme
a ještě Vám zaplatíme
Možnost odvozu nepojízdných autovraků naší odtahovou službou
Sběrna druhotných surovin v Lovosicích
Purkyňova ulice 69 - Trh odpadu s.r.o.
Tel.: 733 704 060
E-mail: info@trhodpadu.cz

Duben 2017

Ne 23.4. - Sociální pīíspěvky a jiné benefity pro rodiče dětí
Od Řř30 do 11 hodin. Mgr. Martina Válková v semináīi informujícím o nároku
na peněžitou pomoc pīi mateīské, nárok na rodičovský pīíspěvek, benefity
zdravotních pojišťoven, ostatní sociální dávky a výhody pro rodiče dětí.
Vstupné je 30 korun. Pīihlášky na sarka.pravdova@rcmozaika.cz
So 2Ř.4. - Hyperaktivita u dětí
Mgr. Šárka Pailová, od Řř30 hodin, vstupné je 80 korun. Pīihlášky na emailu
sarka.pravdova@rcmozaika.cz

Pīíjem inzerceř 724 482 870
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^ĄůŬŶŝŚŽǀŶǇ͕ǀƐƚƵƉŶĠϯϬ͕- <ē

ƵĚŽǀĂDůŬŽ͕ǀƐƚƵƉŶĠϯϬ͕- <ē
dǀŽƎşŵĞǌƉĢŶŽǀĠŚŵŽƚǇƐůƵŶşēŬĂĂŬǀĢƚǇ
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20. 4. EZs1
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ŵĢƎĞŶş<d͕^DƐǇƐƚĠŵ͕ůĠēŝǀĠƐǀşēŬǇ͕ƵŬĄǌŬĂƐĂŵŽǀǇƓĞƚƎĞŶşƉƌƐƵ
ŶĂĨĂŶƚŽŵƵ͕ůĠēŝǀĠŬĂŵĞŶǇĂĚĂůƓşƌĂĚǇũĂŬƐŝǌůĞƉƓŝƚƐǀĠĨǇǌŝĐŬĠŝ
ĚƵƓĞǀŶşǌĚƌĂǀş͘KĚϭϯŚŽĚ͘ůĞŶƐŬĄƐĐŚƽǌĞjƐŵĢǀƵ
WŽƎĄĚĄjƐŵĢǀсĚƌĂǀşz.s.. ^Ąů>ŽǀŽƓ

23. 4. ^seKsK>Khd<Ks/s/>K
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WŽŚĄĚŬĂͣ<ĂƓƉĄƌĞŬĂŚŽĚŶĄǀşůĂ:ĂƌŵŝůŬĂ͞
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9:00

WŽƎĄĚĄjƐŵĢǀсĚƌĂǀşz.s.
Cena 50,- <ē

27. 4. s|dsZE^Khd 

DĂůƵũĞŵĞŬƎşĚĂŵŝǀƉƎşƌŽĚĢʹ ĞůĞŶĠŶĄŵĢƐƚş
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WŽƎĄĚĄDůŬŽ
Budova DDM Elko

WŽƎĄĚĄjƐŵĢǀсĚƌĂǀşz.s.

ĢƚƐŬĠŽĚĚĢůĞŶşŬŶŝŚŽǀŶǇ͕ǀƐƚƵƉǀŽůŶǉ
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Budova DDM Elko

3. 4.

ĢŚĞŵǀĞēĞƌĂǀǇƐƚŽƵƉşƚĂŬĠs/a a skupina TYDLE VIDLE

29. 4. ^t/E'Ks|sZʹ Ϯϱ͘>d^t/E'Ks
18:00

<sZEz
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W>E1ZK :E/

,ƵĚĞďŶşǎĄŶƌŽǀǉǀĞēĞƌƐǀǉǌŶĂŵŶǉŵŝĂƉŽƉƵůĄƌŶşŵŝŽƌĐŚĞƐƚƌǇ͘
sǇƐƚŽƵƉşBack Side big band, The Veterans Jazz band, North Big
band. WŽƎĄĚĄ<^>ŽǀŽƓ. ^Ąů<^>ŽǀŽƓ͕ǀƐƚƵƉŶĠϭϬϬ͕- <ē

ĂůƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞo ŬƵůƚƵƌŶşŵƉƌŽŐƌĂŵƵŶĂůĞǌŶĞƚĞŶĂwww.kslovos.lovosice.com nebo na www.facebook.com/kulturnistredisko.lovos/
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