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Aktuality

Olejna by mohla být
ještě letos vyklizena
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Aktuality

Nové hīiště, nové kamery
a nové logo města
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Sport

KS Lovoš prochází
velkou rekonstrukcí
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Po celém městě rozkvetly jarní květiny

Odbor
životního
prostīedí
MěÚ Lovosice pīipravil již na
podzim pro občany města milé
pīekvapení v podobě zasazení
jarních květin.
Na Václavském náměstí tak nyní
s prvním jarním sluncem rozkvetly
krokusy a nyní se k nim pīidaly i
cibulky vysazené v ulici Sady pio-

nýrů a na Osmičce. V lesoparku
Osmička bylo vysazeno asi 2 000
kusů narcisů. Dohromady je po
celých Lovosicích 10 000 kusů
jarních cibulovin.
„Rádi bychom, aby v trávnících
vytvoīily koberce barevných květů,
tak jako je to běžně k vidění i
v jiných městech. Postupně bude-

me cibule také dosazovat. Doufám
jen, že odolají nenechavým rukám
vandalů,“ īíká starosta města Milan Dian.
Cibule vysadili pracovníci technických služeb města na podzim
loňského roku. Radnice za toto
zkrášlení města zaplatila 46 tisíc
korun.
(ik, foto ik)

Nepoīádek u popelnic – odhaleno je již 8 podezīelých
Za poslední dva měsíce městská policie odhalila 8 osob podezīelých ze spáchání pīestupků
proti veīejnému poīádku tím, že
vyhodily odpad mimo místa k
tomu vyhrazená.
Pīestupky byly spáchány téměī
na celém území města. V ulici
Okružní se toto jednání opakovalo
dokonce dvakrát. Konkrétně se
pak podaīilo zadokumentovat
protiprávní jednání a zajistit důkazy v ulicích Husova, Zámecká,
Svatopluka Čecha, Okružní (dvakrát), U Nadjezdu, Karla Maličkého
a Žižkova.
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„Všechny písemné materiály byly
pīedány k projednání pīíslušnému
správnímu orgánu pro podezīení
ze spáchání pīestupků proti veīejnému poīádku,“ sdělil Jaroslav Janovský, īeditel městské policie.
Pachatelům pīestupků hrozí pokuta až do výše 50 000 korun a
v pīípadě opakování až 75 000
korun.
„Na čistotu města se chceme
zaměīovat i nadále. S monitorováním ukládání odpadu rozhodně
nekončíme. Zaměīujeme se ale i
na další aspekty veīejného poīádku, jako jsou černé skládky nebo

úklid psích exkrementů. Za znečištění veīejného prostoru hrozí majiteli psa pokuta až do výše 20 000
korun,“ uvedl místostarosta města
Vladimír Šuma.
Čistota města byla podpoīena
napīíklad v rámci akce Ukliďme
Česko!, která v celé ČR proběhla
v dubnu.
„V Lovosicích pīi ní bylo sesbíráno zhruba 200 pytlů odpadu, plus
naplněn kontejner směsných a
velkoobjemových odpadů,“ sdělil
Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí. Více o akci
se dočtete na straně Ř.
(ik, tuc)

Sport

Ve městě bude mistrovství
světa v hokejbalu
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v dnešním sloupku bych
rád vyzdvihl spolupráci
našich zaīízení KS Lovoš,
městské knihovny, DDM
Elko a hudební školy.
Proběhl další měsíc,
jehož kulturní spektrum bylo velmi
široké od výstav, pīednášek, pīes
tvoīivé dílny, koncerty a besedy.
Uskutečnily se akce nejen pravidelné, ale i vskutku mimoīádné, jako
pīíkladně vernisáž obrazů významného občana Lovosic pana Antonína Baráka či kīest nové známky
Porta Bohemica. Tato akce proběhla za účasti doktora geologie a
malíīe pana Absolona a rytce a
grafika pana Srba, kteīí patīí ke
špičce tvůrců našich krásných
poštovních známek. Za organizaci
akce děkuji spolku filatelistů.
V Lovosicích vzniklo a fungovalo
již od dob Rakouska - Uherska
mnoho nejrozmanitějších spolků a
sdružení nejrůznějšího charakteru a
zaměīení, které se rozvíjely další
vlasteneckou činností i v Československu. Byl zde pěvecký spolek,
hudební, ochotnický, turistický,
hasičský, filmaīský a též filumenistický a filatelistický. Některé zůstaly, další zanikly pro nezájem či
odchodem jejich vedoucích osobností.
Jiné ale i vznikly. To je pīípad
pīátel swingu. Ti své pětadvacetileté trvání oslavili senzačním koncertem tīí swingových těles a nebylo v
sále člověka, kterého by se nedotkla úžasná energie a emoce hráčů.
Na poli investic nyní probíhá projektová pīíprava plánovaných akcí
a výběrová īízení, začala péče o
zeleň. Akcí, jež rovněž vyvolala vlnu
emocí se stalo zbudování broukoviště na Osmičce. Jedná se o nový
a nezvyklý prvek, který ovšem pīi
dorostu okolní vegetace bude v
souladu s celkovým vzhledem
Osmičky.
Zavítali k nám opět také pīátelé
z Coswigu, aby se zúčastnili tradičního pochodu kolem Lovoše. Završením měsíce pak bylo jako vždy
tradiční pálení čarodějnic a jako
každoročně se začátkem měsíce
května uskutečnil také pietní akt ke
konci II. světové války.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality
Olejna by mohla být ještě tento rok
vyklizena, īíká její majitel B. Beyne
Majitel areálu bývalých Severočeských tukových závodů v Lovosicích (tedy bývalé olejny)
Bruno Beyne poskytl Lovosickému dnešku krátký rozhovor o
možné budoucnosti areálu.

problémy a soudní spory. Doufám,
že koncem bīezna proběhl již
poslední soud, a pokud se bývalý
vlastník neodvolá, budu již moci
s majetkem disponovat. Rád bych
celý areál vyčistil. Z původních

Pane Beyne, mohl byste se
našim čtenáīům pīedstavit?
Jmenuji se Bruno Beyne a pocházím z Belgie, kde také žiji. Mám
dvě děti, chlapce a holčičku. Pracuji jako veterináī s hlavním zaměīením na koně. Koně jsou také mou
velkou životní láskou. Jako veterináī působím po celém světě a
dostal jsem se tak i do České republiky. To mě také pīivedlo do
Lovosic a k areálu olejny. Viděl
jsem zde zajímavou pīíležitost.

staveb zůstane pouze komín a
„White House“ (administrativní
budova – poznámka redaktora).
Omítku, která nyní odpadává,
nechám opravit. Městský úīad mi
poskytl územní plán města a informace potīebné k zahájení demolice. Do areálu chci pīivést zahraniční investory.

Pīibližte prosím Vaše plány s
areálem.
Koupi olejny bohužel provázely

Jaký je časový rámec těchto
změn?
Letos bych chtěl celý areál legálně zdemolovat a vyčistit. Odpadávající cihly a omítka budou provizorně opraveny na začátku měsíce
května.
(ik, foto archiv B. Beyneho)

Lovochemie pīispěla na rozšíīení MŠ Sady pionýrů
Mateīská školka Sady pionýrů
byla rozšíīena o detašované pracoviště v ulici Pīívozní. Bývalou
podnikovou školku společnosti
Raeder & Falge si město pronajalo na pět let s možností prodloužení. Pronájem zaplatila
společnost Lovochemie a.s.
„Nabídku na pīevzetí mateīské
školky jsme pīijali pīedevším z
důvodu možnosti navýšení současné kapacity mateīských škol. Na
sklonku loňského roku vešel v

platnost nový zákon, který pro děti
stanovuje povinnost absolvovat
poslední rok pīedškolního vzdělávání. Pro města to znamená, že
musí povinně zajistit dostatek míst
i pro ty děti, které by rodiče do
školky normálně neumístili,“ uvedl
starosta města Milan Dian.
Pronájem prostor vyjde na 20 000
korun ročně, mateīská školka má
kapacitu 15 dětí. Zaměstnanci
školky jsou placeni Krajským úīadem Ústeckého kraje.
(ik)

Lovosický dnešek má nové webové stránky

Nové stránky najdete na adrese dnesek.lovosice.com
a jsou i součástí městského webu www.meulovo.cz, kde je
pīímý odkaz v sekci Lovosický dnešek. Na nové webové
stránce jsou umístěny články, které se do tištěného vydání
nevejdou buďto v celém rozsahu, popīípadě vůbec.
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Kácení a sázení stromů v Lovosicích

I v roce 2017 dochází v Lovosicích ke kácení a výsadbám stromů, obojí vzbudilo u některých
občanů značné emoce. S ohledem na proběhnuvší debatu
bych rád ozīejmil několik obecných principů, kterými se město
musí pīi zásazích do zeleně īídit,
chce-li generovat pro obyvatele
pīíjemný a bezpečný veīejný
prostor.
Je tīeba si uvědomit, že strom je
povětšinou základním prvkem veīejné zeleně, který je potom doplněn keīi, záhony a dalším mobiliáīem. Strom je živý organismus se
svými specifickými nároky a vývojem, nebude tu navždy. Stromy je
tīeba respektovat jako jednotlivce,
zároveň však také ve vzájemné
souvztažnosti s okolím jako celek.
Každá dīevina ve městě je sázena
do určitého prostoru, kde navazuje
na své okolí, které též není neměnné a do kterého je zakomponována s ohledem na své růstové vlastnosti i pīedpokládané maximum.
Většina dīevin svého maxima dosáhne za 40 – 50 let, během nichž
prochází spolu s okolím postupnou
proměnou. Též věková stratifikace
smíšených porostů by měla být
různorodá, čímž je zajištěna kontinuální proměna veīejné zeleně bez
rozsáhlejších zásahů (kácení).
Ve městě, kde žije na jednom
místě pīes 8000 obyvatel, nelze
ohledně kácení nebo sázení dīevin
vyhovět každému. Co jeden shledává vhodným, může druhý zcela
odmítat. Tímto apriori neodmítám
diskusi o věci samé, nicméně je
tīeba se pīipravit na skutečnost, že
výsledek se diskutujícímu může a
nemusí líbit. Často zmiňované
proīezání, které vnímá mnoho
občanů jako kompromis, je vhodné
pouze u některých taxonů a
v některých pīípadech (napī. ošetīení jerlínů v parku Sady pionýrů,
ošetīení památných stromů v roce
2016).
Nutno podotknout, že potīeba
proīezávat stromy v kontextu Lovosic byla a je do jisté míry známkou nevhodné volby stanoviště či
taxonu nebo zanedbání péče. Zcela
nevhodné jsou proīezy bīíz, topolů
a některých druhů javorů, které
navíc vedeny neodborně zhoršily
během 5 let zdravotní stav dotčených dīevin natolik, že ty musely
být v roce 2016 až 2017 z provozně bezpečnostních důvodů pokáceny (více než polovina kácených
stromů).
V městském prostīedí, kde jsou

dīeviny vystaveny vysoké míīe
stresu, je nutné na každé stanoviště volit správný taxon tak, aby péče
o strom byla minimální, pīesto
však bylo dosaženo záměru. Nejsou jen stromy „veliké“, jsou druhy
dīevin pomalu rostoucí, druhy
krátkověké / dlouhověké, různých
tvarů, různých barev, alergenní více
nebo méně, apod.
Limitujícím faktorem výsadby jsou
i podzemní sítě. Péče o dīevinu
nekončí jejím vysazením, tím víceméně naopak začíná a v prvních
5 – 10 letech je zīejmě nejnáročnější.
O kácení většiny stromů s obvodem nad 80 cm ve 130 cm nad
zemí se musí vést dle zákona
č. 114/1ŘŘ2 Sb. správní īízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o (ne)
povolení dīevinu pokácet. V rozhodnutí je ke každé dīevině podrobně odůvodněno, proč bylo
rozhodnuto o (ne)povolení kácení.
V rámci tohoto īízení se zvažuje
celá škála pro a proti a též se stanovuje náhradní výsadba za pokácené dīeviny.
Rozhodnutí je potom v některých
pīípadech pīezkoumáváno odvolacími orgány, které jej buď potvrdí,
nebo zruší. Proces povolení kácení
stromů tedy je poměrně složitý a
rozhodně se v pīípadě realizace
nejedná o kácení „nazdaī bůh“,
protože někdo potīebuje dīevo do
krbu.
Obdobně proces plánování nové
výsadby je poměrně náročný a
zdlouhavý, zejména kvůli mnoha
limitujícím faktorům na vybraných
stanovištích, ať už se jedná o zmiňované podzemní sítě, nároky
občanů na světlo a stín, obavy
z narušení fasád domů, apod. Nelze do tohoto procesu zahrnout
všechny občany města. V tomto
ohledu město své návrhy konzultuje s odborníky, kteīí mají k navrhování zeleně pīíslušné vzdělání,
akreditaci i množství zkušeností.
Do budoucna jsme se rozhodli
dávat některé návrhy k projednání
SVJ, kterých by se bezprostīedně
týkaly.
Závěrem bych rád uvedl, že zhruba během měsíce bude na webových stránkách města spuštěn
mapový server, kde se bude moci
každý pīes webové rozhraní seznámit se zelení (stromy, keīe, trávníky, mobiliáī), o kterou se město
stará. Zároveň zde bude v pīedstihu zveīejňováno plánované kácení
a výsadba apod.
Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí OŽP

Lovosický pīívoz je již v provozu
Lovosický pīívoz vyjel letos
poprvé 21. dubna. Loď s názvem
Tramín, tak pīíznačným pro vinaīskou oblast, byla na vodu
spuštěna o den dīíve.
K bīehu byla zároveň uvázána
také obě mola, jak na straně Lovosic, tak i Píšťan. Pīívoz bude
v provozu každý den od 8 do 20
hodin.
„Na provozu se nic nemění. Jezdit
budeme v pravidelných půlhodinových intervalech, a pokud bude

potīeba, bude pīevozník na vodě
stále,“ īíká vedoucí pīívozu Stanislav Svoboda.
Děti do deseti let a zdravotně
postižení mají pīevoz zdarma.
Mládež od deseti do patnácti let
bude cestovat za 10 korun, senioīi
zaplatí 15 a dospělí se svezou za
20 korun. Zpoplatněn je také pīevoz kola, a to částkou 5 korun.
Pīívoz bude fungovat zhruba do
záīí. Termín jeho ukončení bude
záležet hlavně na počasí.
(ik)
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Odbory

Odbory informují
Odbor majetku a investic
Oprava chodníků, vozovek a veīejného osvětlení
na Holoubkově a v Teplické čtvrti
Po pīedání staveniště zahájila firma Gardenline s.r.o. z Litoměīic stavební
činnost v ulici Dvoīákova pīípravnými a bouracími pracemi. V současné
době jsou osazovány chodníkové obrubníky na obou stranách ulice a
pīipraveny jsou také posypové vrstvy pro pokládku zámkové dlažby. Souběžně s těmito pracemi jsou do tělesa chodníku ukládány kabely pro nové
veīejné osvětlení. Následovat bude pokládka nových živičných souvrství na
nové vozovce místní komunikace.
Rekonstrukce čtvrtí bude pokračovat opravami pīilehlých ulic Smetanova,
Škroupova, Teplická a další.

Sauna v bazénu
V bīeznu 2017 proběhlo výběrové īízení na vybudování sauny v prostorách krytého bazénu v Lovosicích. Dne 12. dubna byla podepsána smlouva
o dílo s vítěznou firmou LT-BAU s.r.o. a dne 18. dubna proběhlo pīedání
staveniště a zahájeny stavební práce. Sauna by měla být hotova do tīí
měsíců, tj. do 18. července a poté bude uvedena do provozu.

Silnice III. tīídy v Lovosicích čekají opravy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Na úīadě vznikají standardy sociální práce
Na městském úīadě vznikají ve spolupráci s UJEP standardy sociální práce.
Díky realizaci nového projektu s názvem Podpora sociální práce v obci
Lovosice, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006111 za pīispění státního
rozpočtu a Evropské unie, prostīednictvím Operačního programu Zaměstnanost, mohou na MěÚ Lovosice vzniknout standardy sociální práce. Jejich
cílem je profesionalizovat výkon sociální práce a posílit prestiž sociálních
pracovníků jako rovnocenných partnerů s pracovníky dalších institucí.
„Standardy sociální práce pomáhají definovat roli sociálního pracovníka
v rámci úīadu, dále podmínky výkonu sociální práce, postupy a také metody sociální práce,“ īíká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Eva
Rudiková. Na jejich vzniku se podílí tým sociálních pracovníků posílený od
ledna 2017 o dvě nové pracovní síly.
Velkým úspěchem je, že se pīi pīípravě standardů podaīilo navázat spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Fakultou sociálněekonomickou. Na pravidelných poradách se jednou za měsíc setkávají
sociální pracovnice a odborní konzultanti z īad akademiků doc. PhDr.
Peter Brnula, Ph.D., Mgr. Jan Vašat, Ph.D. a PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Témata setkání se různí dle aktuálních potīeb sociálních pracovnic
v průběhu tvorby standardů. Īeší se napīíklad vymezení jednotlivých pracovních pozic sociálního pracovníka (terénní sociální pracovník, pīípadový
pracovník, sociální kurátor) a jejich povinnosti a náplně práce, vedení dokumentace o sociální práci, dalšími tématy budou napī. nastavení pracovních postupů s cílovými skupinami, krizové situace sociálního pracovníka,
problematika síťování, prevence apod. V rámci konzultací doporučují konzultanti sociálním pracovnicím k prostudování mimo jiné i tematickou
odbornou literaturu, ze které lze čerpat cenné informace pro zpracování
standardů sociální práce.
„Do dnešního dne se podaīilo zrealizovat již 3 takovéto odborné konzultace a i díky této spolupráci máme zpracované již 3 standardy sociální práce,“ těší se z probíhající
spolupráce Eva Rudiková.
Během trvání projektu
proběhne takto celkem
26 tīíhodinových setkání.

Majetkový správce silnic III. tīídy, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
bude v průběhu měsíce května a června 2017 realizovat velkoplošnou
opravu vozovek silnic III. tīídy v Lovosicích. Jedná se o silnici III/00817 v
ulici Tīebenická a Siīejovická v úseku od okružní kīižovatky u bývalého
objektu ČSAD ke kīižovatce ulic Evropská a Tīebenická.
Po opravě povrchů se uvažuje o pīevedení tohoto úseku pozemní komunikace do vlastnictví města Lovosice. Ulice Evropská bude naopak zaīazena do sítě silnic III. tīídy a pīedána do vlastnictví Ústeckého kraje. Dále
bude opravena vozovka silnice III/24713 v ulici Dlouhá v úseku od okružní
kīižovatky Beseda až po železniční pīejezd (zastávka Lovosice – město). V
ulicích Ústecká, Jabloňová alej a Teplická budou provedeny lokální výspra- Technické služby města
vy jednotlivých výtluků na vozovce silnice III/24713 a III/24712a.
Práce budou prováděny odbornou firmou za provozu. Silnice bude opra- Úklid komunikací - květen 2017 (data po vydání LD)
vována po polovinách, v úseku budou tedy stanoveny částečné uzavírky.
Pīesné termíny realizace prací a omezení provozu na komunikacích zatím Ř.5. Osvoboditelů, parkoviště u sochy, 10.5. Osvoboditelů, park. pīed DSL
nejsou známy.
16.5. U Nadjezdu, Prokopa Holého, 17.5. Terezínská, Zahradní
23.5. Kmochova, Jaroslava Ježka, 24.5. Zvonaīova, Víta Nejedlého
30.5. Pīíčná, Labská, Hluboká, 31.5. Krátká, parkoviště, Husova
Komunikace budou označeny dopravním značením „zákaz stání“ s časoOdbor správních činností a obecní živnostenský úīad
vým údajem 7-14 hodin.
V minulém vydání jsme vás informovali o evidenci obyvatel v Lovosicích.
Údaje však byly pouze za měsíc únor, nikoliv za celý rok 2016. Za chybu se
Odbor dopravy a silničního hospodáīství
omlouváme a nyní pīinášíme správné údaje za rok 2016ř
Pīistěhovaní obyvatelé - 278, odstěhovaní obyvatelé - 250, zemīelých - Ř5,
narozených - 82. Počet obyvatel k 31. 12. 2016 - 8 711. Na správních poplatcích za pīihlášení k trvalému pobytu za rok 2016 vybráno 1Ř 200 ko- Oprava mostku omezuje provoz na silnici z Čížkovic
run.
V průběhu dubna začalo ĪSD opravovat mostek na silnici I/15 směrem na
Most pīed obcí Čížkovice. Omezení provozu na silnici potrvá pravděpoStatistický pīehled za měsíc bīezen 2017ř
dobně až do 2. července 2017. Rekonstrukce je prováděna po částech a
provoz īídí semafory. Īidiči se proto musí pīipravit na zdržení.

Obecní živnostenský úīadř

Registrace vydalař 53 výpisů ze živnostenského rejstīíku
4 rozhodnutí o udělení koncese
8 rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost
1 rozhodnutí o sankčním zrušení ŽO
24 vyrozumění o pīerušení provozování živnosti
6 vyrozumění o pokračování provozování živnosti
2 vyrozumění o provedení změn v živnostenském rejstīíku
17 vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstīíku
1 upozornění na zánik živnostenského oprávnění
Na správních poplatcích bylo vybráno 21 300 korun

Oddělení správních činnostíř

Oddělení vydalo 342 občanských průkazů, na správních poplatcích vybralo
5 850 korun, projednalo 34 pīestupků na úseku OP a uložilo 21 pokut
v částce 3100 korun. Dále vydalo 65 cestovních dokladů pro osoby mladší
15 let, 80 cestovních dokladů pro soby nad 15 let. Na správních poplatcích
bylo vybráno 5Ř 800 korun. Dále projednalo a uložilo 2 pīestupky na úseku CD, 1 pokutu v částce 100 korun a dále vydalo 1 rozhodnutí o zrušení
trvalého pobytu.
Matrika uzavīela 2 manželství, vydala 5 úmrtních listů a pīivítala13 občánků.
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Odbor životního prostīedí
18. dubna započalo letošní sečení trávy v Lovosicích. První seč by měla být
hotova do poloviny května (v závislosti na počasí).
Na pīelomu dubna a května proběhla úprava kruhového objezdu u kostela
- pīesazení a nová výsadba levandulí.
Na pīelomu května a června započne realizace trvalkového záhonu vedle
Pfannschmidtovy vily, který by měl důstojně dotvoīit okolí vily.

Hledáme účetní!

Technické služby města Lovosice, pīíspěvková organizace pīijme účetní.
Organizace nabízí zaīazení v Ř. platové tīídě, po zapracování osobní ohodnocení a zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, výhodné
zaměstnanecké mobilní tarify). Termín nástupuř červen – červenec 2017.
Požadovaný profil uchazečeř SŠ nebo VŠ vzdělání – nejlépe ekonomického
směru, znalost účtování pīíspěvkové organizace výhodou. Životopisy zasílejte na email stanislav.hruza@meulovo.cz do 31.05.2017. Více naleznete
na www.meulovo.cz.

3

Aktuality

Oranžové multifunkční hīiště bylo slavnostně otevīeno

V pondělí 3. dubna proběhlo slavnostní otevīení nového oranžového multifunkčního hīiště. To se nachází v prostoru mezi Základní školou Antonína
Baráka a gymnáziem. Slavnostnímu otevīení byli pīítomni jak zástupci města a místních škol, tak i zástupce poskytovatele dotace a zhotovitele.
„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. Tímto bych chtěl ještě jednou všem zúčastněným poděkovat,“
uvedl starosta Milan Dian. Žáci Základní školy A. Baráka pīedvedli pīítomným ukázku aktivit lezeckého kroužku na lezecké a boulderové stěně, v rámci
hodiny tělesné výchovy si zahráli také házenou.
Ačkoli bylo hīiště dokončeno již koncem roku 2016, s instalací mobiliáīe a zbytku herních prvků se čekalo na jaro. Sportoviště má parametry házenkáīského nebo florbalového hīiště. Původní asfaltový povrch byl nahrazen conipurem, což je speciální sportovní povrch. Součástí jsou dvě běžecké dráhy
s doskočištěm pro skok daleký. Vyrostla zde šest metrů vysoká lezecká věž s boulderem, sloužícím k lezení bez jištění. Součástí projektu je také pīírodní
učebna pro 20 žáků a mobiliáī v podobě dvou stolů na stolní tenis a laviček. Nechybí ani fotbalové branky a basketbalové koše. Hīiště je navrženo tak,
aby se zde mohl hrát basketbal, tenis, mini fotbal, házená, volejbal, nohejbal nebo tīeba badminton. Projekt byl zhotoven na míru pīedevším školám,
zároveň je ale také vhodný pro širší veīejnost. Zázemí zde najdou napīíklad i maminky s dětmi.
Provozní doba hīištěř duben až īíjen od 15ř30 do 20 hodin, víkendy a prázdniny od Ř do 20 hodin.
(ik, tuc, foto archiv města)

V podchodu jsou čtyīi nové kamery Modrá je dobrá, u Lovosičanů vyhrál
V podchodu u Besedy jsou nakamerového systému ve městě
modrý návrh loga města

instalované čtyīi nové kamery.
Městský kamerový systém se tak
rozšíīil na 20 koncových bodů.
Pīenos dat je zajištěn pomocí
optického kabelu.

investovali zhruba 100 000 korun.
Podchod byl vytipován jako vhodné místo. Reagovali jsme tak na
podněty ze strany občanů na značné znečištění prostoru. Doufáme,

Kamery pīenášejí barevný obraz,
který je nahráván a ukládán na
server na služebně městské policie.
Mimo to mohou strážníci kamerový záznam zkontrolovat i z terénu,
a to v reálném čase. Záznam je
pīenášen na tablet, který má hlídka
u sebe. Strážníci mohou mezi jednotlivými kamerami pīepínat a
zkontrolovat tak situaci tīeba i na
druhé straně města.
„V tomto roce jsme do rozšíīení

že tímto opatīením zabráníme
vandalizmu a útokům sprejerů,“
īíká místostarosta města Vladimír
Šuma.
Stávající kamery jsou umístěny v
ulicích Kostelní, Nádražní, Osvoboditelů, Žižkova, Dlouhá, 8. května, u
KS Lovoš, v ulici Školní na radniční
věži, 28. īíjna u 1. Základní školy, v
Terezínské ulici u Okimu a u domu
č.p. 882, na budově Penny marketu
a u zimního stadionu. (ik, foto tuc)
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Hlasování občanů o nejhezčí
logo města vyhrál modrý motiv
zobrazující radniční věž, která
vrhá stín a vytváīí tak velké písmeno „L“. V hlasovací soutěži logo zvítězilo s těsnou pīevahou
pīed druhým v poīadí.

Celkem hlasovalo 181 lidí, a to
pīes facebookové stránky a web
města. Modré logo získalo 85 hlasů. Na druhém místě pak zůstalo

logo znázorňující horu Lovoš a
meandr īeky Labe u Lovosic. Druhý
návrh získal dohromady 76 hlasů.
Zbylých 20 hlasů obdržel poslední
návrh symbolizující horu Lovoš
zrcadlící se v bobuli vína. Logo
vytvoīil lovosický rodák a grafik
Jaroslav Šindeláī z grafického studia Solid Design. Součástí dodaného grafického podkladu bude také
kompletní logomanuál. Jedná se o
pīíručku, která pīesně definuje
základní varianty použití loga,
barevnost, písmo a veškeré možnosti zacházení s logotypem. Logomanuál bude obsahovat také
různé varianty loga pro použití
tīeba na dětské nebo kulturní akce,
na bannery, textil, plakáty, reklamní pīedměty, počítačové prezentace, web nebo facebook a další
tiskoviny. „Logo nenahrazuje znak
města. Ten bude stále používán na
oficiálních dokumentech starosty a
městského úīadu. Důvodem vzniku
loga města je zviditelnění Lovosic.
Městské znaky nejsou tak zapamatovatelné, jsou si navzájem velmi
podobné a právě používání loga
by tomuto mělo zabránit,“ uvedl
Vojtěch Krejčí, īeditel Kulturního
stīediska Lovoš.
(ik)
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Informace

Rekonstrukce Lovoše si podle designerky vyžaduje citlivý pīístup
Budova Kulturního stīediska Lovoš je architektonicky velmi zajímavým objektem. „Sál i
většinu jeho prostor zná snad každý Lovosičan. K jeho rekonstrukci bude proto pīistupováno s maximální mírou citlivosti v rámci
zachování původního jedinečného stylu a
úcty s ohledem na vzpomínky každého, kdo
v sále absolvoval napīíklad taneční kurzy,
plesy nebo večery s hudbou,“ īíká k rekonstrukci starosta města Milan Dian.
Pīipravovaná rekonstrukce bude mít několik
fází. V tomto vydání Lovosického dneška vám
pīinášíme první informace o možné podobě
sálu a pīilehlých prostor. Hlavní sál nebo také
divadlo je prostor ve stylu Art Deco. Jeho původní půvab designerka Monika White ve svém
návrhu téměī zcela zachovala. Prostor bude
kosmetickými úpravami „očištěn“ od nevhod-

Vlevo současná podoba sálu KS Lovoš, vpravo budoucí podoba podle Moniky White.

ných pozdějších úprav. Zmizí záclonky, postranní svítidla nebo špatně zvolené nátěry. Vyměněn by měl být také mobiliáī za nový, funkčnější. Týká se to pīedevším židlí, které bude možné
poskládat do sebe a uložit v jiných prostorách
Lovoše. Nebo skládací stoly, které nezaberou
tolik místa jako ty nynější.
Co bude v každém pīípadě zachováno, jsou
velké závěsné lustry. Rekonstruovaný sál by
měl mít novou techniku ozvučení a nasvícení.

Renovaci by si zasloužily i pīilehlé místnosti pro
zvukaīe a účinkující. Modernizována by mohla
být také vzduchotechnika.
„Cílem je, aby se momentální nesoulad transformoval v zajímavý harmonický celek, kde
jednotlivá období spolu vedou dialog,“ īíká
designerka Monika White.
Místnost baru je již značně omšelá a navíc se
do něj nevejde mnoho hostů. Jeho dispozice by
se proto také měla změnit. V plánu je zachovat
pīípravnu, ale zrušit výtah do pīízemí a prostor
pro hosty zvětšit na úkor baru. Stejně tak jako
sál i prostor vestibulu by se měl kosmetickými
úpravami poupravit tak, aby byla vypíchnuta

dobová architektura. Výtah by se měl zakrýt
stěnou a vytvoīit tak kout, který bude možné
využít pro několik barových stolků. Tím se uleví
„hlavnímu“ baru.
O dalším vývoji bude Lovosický dnešek informovat v některém z pīíštích vydání. Od června
bude Kulturní stīedisko Lovoš až do konce roku
uzavīeno. Zaměstnanci se dočasně pīesunou do
prostor „staré radnice“. Plánované akce se budou poīádat v Pfannschmidtově vile, „staré
radnici“ a pīes léto pak ve venkovních prostorách. Nově zrekonstruovaný sál kulturního stīediska a prostor kino kavárny by mohly být otevīeny v lednu roku 2018.
(ik)

Svaz Maďarů zavzpomínal na Ference Lizsta
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Svaz Maďarů žijících v Českých
zemích - pobočka Lovosice poīádal 1Ř. dubna pīednášku Ferenc
Liszt - život a dílo. Pīednáška se
uskutečnila v Maďarském kulturním stīedisku ve Školní ulici.
Pīednášejícím byl Aleš Navrátil
z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem.
Ferenc (Franz) Liszt byl jeden z
nejznámějších klavírních virtuózů
své doby a jeden z nejproduktivnějších hudebních skladatelů 1Ř.
století. Patīil mezi hlavní pīedstavitele romantismu. Malý Liszt, kterého základům klavírní hry učil již od
šesti let jeho otec, projevil záhy
výjimečné hudební nadání. První
koncerty byl schopný absolvovat
již v devíti letech. Díky finanční
podpoīe uherské šlechty mohl studovat hudbu ve Vídni.
Roku 1823 odjel do Paīíže, kde
pokračoval v samostudiu klavírní
hry. Během svého pobytu v Paīíži
navštívil Paganiniho koncert, což
jej motivovalo ve snaze stát se
nejlepším klavíristou své doby.
Podstatnou část svého života
(1834–1848) strávil na koncertních
cestách po celé Evropě. Jeho osobní život byl pro současníky téměī
nepīijatelný. Ve Francii se seznámil
s Marií d'Agoult, se kterou měl tīi
děti - Blandine, Cosimu a Daniela.
Nakonec se v roce 1844 rozešli. V
roce 1848 zanechal Liszt veīejného
vystupování a usadil se ve Výmaru,

kde se věnoval skladbě a dirigování koncertů a výmarské opery.
Druhou jeho „osudovou ženou“
byla kněžna Carolyna Sayn – Wittgenstein. Pro skandál ale museli
z Výmaru odejít.
V roce 1861 odešel Liszt do Īíma,
kde roku 1865 vstoupil do františkánského īádu. V pozdějším věku
se začal zajímat též o uherský národní život. Od roku 186Ř dělil svůj
čas mezi Īím a Výmar a od roku
1876 až do své smrti 31. července
1886 rovněž několik měsíců v roce
učil na Maďarské konzervatoīi v
Budapešti. Jeho dcera Cosima si
vzala Richarda Wagnera a skladatel
dožil u ní. Je pohīben na hībitově
v Bayreuthu.
Liszt po sobě zanechal velmi
rozsáhlé dílo, z něhož velká část je
dosud živá a hraná na koncertech.
V mládí komponoval pīevážně pro
klavír, po roce 1848 se zabýval
spíše orchestrální tvorbou a ve
stáīí komponoval duchovní skladby. Některé jeho skladby patīí
mezi nejnáročnější v klavírním
repertoáru. Je též brán jako tvůrce
symfonické básně. Mnohé úryvky
ze skladeb vyslechli návštěvníci
pīednášky v podání těch nejlepších
současných klavíristů. Nakonec
byly kulturní prožitky ještě doplněny požitky gastronomickými, hosté
si mohli pochutnat na pravém
maďarském guláši i zákuscích. Výborná kombinace. Pīedsedkyně
Svazu Iveta Pospíšilová měla skvělý
nápad. Děkujeme.
(hz)
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Tip na výletř Porta Bohemica aneb Z Litochovic do Lovosic

Porta Bohemica, nebo-li Brána Čech je kaňonovité údolí vyhloubené īekou Labe. Īeka zde vstupuje do Českého stīedohoīí a vytváīí krásný kaňon s
mnoha výhledy. Z Lovosic je velmi jednoduché se dopravit do Litochovic nad Labem vlakem, kde hned po výstupu z něj uvidíte zelenou turistickou
značku. Obcí projdete za několik minut, pak vstoupíte se do lesa. Cesta je pohodlná, jen je potīeba „nastoupat“ cca 200 výškových metrů nad samotnou īeku, což není nikterak náročné ani pro menší děti. Zde se jde krásným smíšeným lesem plným nádherných vyhlídek na meandry Labe.
Zhruba po kilometru a půl naleznete na stezce odbočku, která vás zavede na velkou, skalnatou vyhlídku pīímo nad īekou s výhledem na protější
bīeh, kde uvidíte Kalvárii (Tīi kīíže). Po dalším zhruba kilometru a půl se dostanete nad Malé Žernoseky, kde se odděluje turistická značka od naučné
stezky. Naučná stezka vás zavede k žernoseckému pīívozu, zelená naopak k fotbalovému hīišti, odkud již do Lovosic dorazí každý. Celá trasa měīí
necelých 8 kilometrů a je proto ideálním rodinným výletem na celé odpoledne.
Tip pro fotografyř
Během cesty naleznete mnoho různých květin, nebojte se ohnout a fotit je až skoro ze země. Na vyhlídkách klidně využijte postavy, které dodají vaší
fotce skoro až romantický rozměr.
Miroslav Vintrich

Lukavečtí pīipravují oslavy v obci
Obec Lukavec pīipravuje na sobotu
24. června od
10 hodin ve
svém zámku
(na snímku) a
sportovním
areálu oslavu
Ř60 let od první zmínky o obci a
Ř0 let od založení SK Lukavec.
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„Vyzýváme rodáky a občany, kteīí
v obci žili, aby se ozvali v pīípadě
zájmu o účast na této akci paní
Průšové na telefonu 606 726 7Ř2,
na adrese Obec Lukavec, Lukavec
43, 41002 nebo na emailu lukavec@raz-dva.cz. Na těchto kontaktech dostanou zájemci i další informace,“ sdělila Dana Zemancová,
členka kulturní komise obce Lukavec.
(tuc)

Hamerleř Myslivec nezabíjí zvěī pro ukojení
lovecké vášně a naplnění mrazáku

František Hamerle je již dva
roky pīedsedou Okresní myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty Litoměīice. Odbor životního prostīedí MěÚ
Lovosice s ním pīipravil rozhovor.

Pane doktore, povězte nám o
činnosti myslivců.
Myslivecká obec se potýká s celou īadou problémů, a to nejen u
nás, ale v celé Evropě. Bohužel
īada lidí již zapomněla, že smrt
zvíīete je pīirozenou etapou koloběhu života. Sám jsem zažil pīíhodu, kdy žena mého kamaráda
z USA odmítla jíst králíka, jednoho
z těch, kterými jsem se pīedtím
chlubil. Samozīejmě ostatní maso z
obchodu má velmi ráda.
Odklon od venkovského života je
realitou. I proto jsme jako hlavní
prioritu stanovili zlepšení komunikace, a to nejen uvnitī myslivecké
organizace, ale také navenek vůči
veīejnosti. Nejde jen o to vysvětlit,
že myslivec nezabíjí zvěī pro ukojení lovecké vášně a naplnění mrazáku. Pravda je jiná. V okrese máme necelých tisíc členů, z nichž
většina pracuje v souladu se záko-

nem pro ochranu naší pīírody,
zvěīe a zvíīat, za což si zaslouží dík
a úctu. Myslivost je poctivé īemeslo, myslivec by měl veīejnost oslovovat svou poctivostí, odborností,
citem k pīírodě a všemu živému i
svou slušností.
Celý rozsáhlý rozhovor najdete na
nové stránce Lovosického dneška
dnesek.lovosice.com
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Akce
„Jarní“ Den Zdraví navštívilo 106 zájemců
Další Den zdraví, který proběhl
20. dubna v KS Lovoš byl tradičně plný zajímavých témat.
Doktor Jan Tīešňák byl opravdu
jako „zjevení“. To, co návštěvníkům
īekl, že má praktický lékaī pro
pacienta udělat, znělo jako pohádka. Vysvětlil, jak je důležitá preven-

již ne, tak je nakazíme my. Je potīeba se chránit, mýt si ruce, nepodceňovat tuto skutečnost. Fyzioterapeutka Líba Zemánková názorně pīedvedla použití tejpování a
pīednášku zaměīila na to, jak a kdy
se tejpování používá. Jednoduchý
masážní prostīedek „obušek“ nám

ce, každé dva roky zkontrolovat
„stīed“ člověka, jak a kdy volat
záchranku. Jak mít pīipravené
základní věci pro pobyt v nemocnici, ale také znát své léky a vědět,
kde máme uloženu lékaīskou zprávu. Opravdu zmínil hodně věcí,
které mnoho lidí slyšelo poprvé.
Zdůraznil dobrou životosprávu a
důležitost pohybu.
S pīednáškou „Jídlo jako radost“
se pīedstavila Irena Škobisová.
Uvedla, jak důležité je naučit se
pīehodnotit a změnit hodnoty
v životě. Když si uvědomíme, že se
můžeme změnou jídelníčku vyléčit,
tak proč do toho nejít? Docentka
Helena Kratochvílová názorně
ukázala léčebnou metodu Su Jok
s použitím jehliček a diagnostiku.
O bylinkách - kdy a které vysévat,
vyprávěla Věra Mikulová.
Miroslav Hadaš a Marcela Chadžijská návštěvníkům pīedstavili
strom života se vztahem planet,
další rozšíīený semináī bude na
víkendovém pobytu v Doksech.
Další část pīednášky byla věnována parazitům v našem těle. Když
odčervujeme naše mazlíčky a sebe

nádherně nahradí masáž a uvolní
napětí v oblasti zad. Pīidala i návod na výrobu. Účastníci se učili
vyšetīovat prsa na novém prsním
modelu,
který
spolek
Úsměv=Zdraví obdržel od Aliance
žen s rakovinou prsu na edukace.
Fin klub zastupoval Jaroslav Horák, SM systém, cvičení s lany Marie Jančíková a léčivé svíčky Helena
Vaňková. Občerstvení zajistily a
v celém průběhu odpoledne roznášely V. Javůrková, J. Lisová, J.
Čapková a M. Daňková. Zájemcům
byl také změīen krevní tlak a cholesterol. Celý program moderovala
Laďka Lásková.
Členská schůze zhodnotila činnost spolku v první části letošního
roku i plánované akce na další
období. Jiīina Kolouchová pīednesla zprávu o hospodaīení. Byli
vyhodnoceni aktivní členové za
plavání pīi akci „Pīeplav svůj La
Manche“ Kája Štěpánková a Míla
Pelikán. Za aktivní pīístup k akcím
spolku byly odměněny H. Vaňková,
V. Javůrková, J. Čapková, L. Lásková, M. Karfíková, Z. Dragounová a
další.
(hz, foto archiv spolku)

Velikonoční turnaj ve hīe pétanque
měl v Lovosicích premiéru
Spolek Úsměv=Zdraví pīipravil
na velikonoční svátky tīídenní
zápolení v pétanque na novém
workoutovém hīišti na Osmičce.
Akce byla poměrně úspěšná.

dospělí, které hra zaujala. Na trávníku se pīipravilo další pomocné
hīiště, kde to šlo také, potom se
hráči vystīídali. Všichni hodnotili
hru jako zajímavou, zvládne ji kaž-

„Na Velikonoce pīijedou návštěvy, děti, vnoučata i pravnoučata. Pīijedou buď jen na chvíli nebo
pobudou i celé svátky. Proto jsme
pīipravili toto klání na tīi dny. Sady
koulí na hru nám pīinesl Jan Hrdlička, který má o naše akce zájem,
další dvě sady koupilo město,“
informuje Líba Žamberská, vedoucí
spolku Úsměv=Zdraví.
Každý den byl pověīen jiný tým
ambasadorek k zajištění hladkého
průběhu akce, který pīinesl sady
koulí, odměny, zajistil pitný režim a
vše, co k hladkému průběhu hry
patīí. První den to byly Zdena Samuelová a Jiīina Plívová, druhý
Hela Vaňková a Věra Javůrková a
tīetí den Marie Karfíková a Vlasta
Hajná. V pátek 14.4. se sešlo 20
členů spolku naučit se, co pétanque je, a hru si vyzkoušet.
„Pīidalo se k nám i devět kolemjdoucích na procházce, děti i

dý a smíchu a fandění bylo dost.
Turnaj natáčela i regionální televize,“ īíká spokojeně Žamberská.
Co je pétanque?
Pétanque je francouzská společenská hra pro dvě 1–3členná
družstva, která se snaží umístit
koule co nejblíže k cíli, který tvoīí
dīevěná kulička, tzv. prasátko.
Princip hry je velmi jednoduchý,
ale dokonalé zvládnutí techniky a
taktiky vyžaduje pravidelný trénink.
„Vyhodnocení vítězů proběhlo 20.
dubna v Kulturním stīedisku Lovoš.
Spolek pīipravuje další pravidelná
setkávání na krásném novém sportovišti. Sady na pétanque je možné
zapůjčit na zálohu v DDM Elko.
Pīijďte si to také vyzkoušet,“ vyzývá veīejnost na závěr vedoucí spolku.
(hz, tuc, foto tuc)

• • Seriálř Vaīení se školní jídelnou - Pohanková polévka • •

Pohanka
Pohanka je jednoletá vytrvalá bylina. Má bílé a růžové květy. Plodem
je nažka. V českých zemích se začala pěstovat na pīelomu 12. a 13.
století, kdy sem byla pīivezena z
východu pīes Rusko, a od 15. století se její užívání v kuchyni rozšíīilo, zejména pak na Moravě. Pohanka je často užívanou surovinou
ve zdravé výživě. Neobsahuje lepek, takže je na rozdíl od obilovin
vhodná pro osoby trpící celiakií. Je
významným zdrojem rutinu, který
léčí problémy s cévami, kīečovými
žilami i hemoroidy. Vhodná je také
pro psychicky a fyzicky namáhané
osoby. Z pohledu makrobiotiky
stahuje a vysušuje, proto se doporučuje konzumovat hlavně v zimě,
kdy prohīívá organismus.
Postup
Cibuli, žampiony a očištěnou koīe-
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Recept ze školní jídelny
Pohanková polévka
se sýrem a žampiony
Pohanka 15 g, vývar z masa 200
ml, cibule, olej, čerstvé žampiony
cca 5 g, mrkev 1 ks, celer 1/4 ks,
petržel 1 ks, hladká mouka (na
jíšku), máslo (na jíšku), tavený sýr
(1 – 2 trojúhelníčky) cca 10 g,
mléko 20 ml, sterilovaný hrášek
cca 5 g, sůl, kopr, petrželka

novou zeleninu orestujeme na
oleji. Z másla a mouky pīipravíme

světlou jíšku, zalijeme masovým
vývarem, pīivedeme k varu, pīidá-

me orestovanou zeleninu pīebranou omytou pohanku, osolíme a
vaīíme. Tavený sýr rozpustíme
v teplém mléce, zamícháme do
polévky a také provaīíme. Ke konci
pīidáme hrášek, kopr a petrželku.
Můžeme podávat s krutony.
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Dojemný pīíběh Jirky Máry – Márovi pīijeli s pīednáškou o Japonsku

Život vozíčkáīe Jirky Máry a
jeho rodičů je skutečně výjimečný. Otec napsal knihu o svém
životě a výuce angličtiny v Aucklandu „Nový Zéland - země
protinožců“. Prodejem knihy se
mu podaīilo získat finanční prostīedky na drahý rehabilitační
pīístroj, který sloužil synovi ke
každodennímu cvičení.
„Na pīelomu roků 2006 a 2007
jsem se na Nový Zéland vrátil společně s mým synem a Štefanem
Kunou. Důkladně jsme procestovali
oba největší ostrovy a prožili v
zemi Pána prstenů nádherných
šest týdnů. Cílem této cesty bylo
dokázat, že nejvzdálenější země
světa se dá procestovat i s invalidním vozíkem. Jirka je jediným českým občanem, který něco takového dokázal,“ īíká otec Mára. O
cestě vznikl dokumentární film.
Poté se podle pīedstav a plánů
Jirky Máry ml. uskutečnilo několik
dalších významných cest, napī. na
Island, do Japonska aj. Rodiče
chtěli naplnit cestovatelské sny
syna a co nejvíce mu zpīíjemnit
jeho nelehkou cestu životem. Nejvíce se mu líbilo v Japonsku.

„Potkali jsme tu velice pīíjemné
lidi a žili jako praví Japonci. Oblékali se jako oni, jedli co oni, bavili
se jako oni. Obdivovali jsme japonskou pīírodu i chrámy, viděli zápasy sumo i koupající se opice,
ochutnali místní speciality. To jsou

nezapomenutelné zážitky,“ uvádí
Jirka nadšeně v knize „Japonskem
s otevīenou pusou“. Tuto i další
knihy o cestování rodiny Márových
si můžete půjčit v městské knihovně.
Jiīí Mára z Pīerova byl od naroze-

ní postižený svalovou dystroﬁí,
která mu znemožňovala pohyb.
Neovládal ruce ani nohy. Mnozí z
nás by na takový život rezignovali,
ale Jirka se nevzdal a plnil si své
životní sny. Společně s rodiči procestoval v průběhu pěti let všechny
obydlené světadíly, což z něj udělalo světového rekordmana. Všechny výpravy pīipravoval sám, podle
knih a internetu. Jirka loni v červnu
zemīel v 25 letech. „Rodiče nadále
cestují, zatím podle neuskutečněných plánů Jirky,“ uvádí vedoucí
knihovny Zdeňka Černá.
Márovi dále uskutečňují po celé
republice poučné i veselé cestovatelské pīednášky. V Lovosicích
pīedstavili Japonsko a promítli několik filmů.
„Naším pīíkladem chceme dokázat, že zdravotním hendikepem
život nekončí, a také motivovat
ostatní vozíčkáīe v boji za naplnění
vlastních snů. Věīíme, že naše
práce má smysl, a děkujeme za
podporu našeho snažení,“ uvádí
Jiīí Mára starší. Márovi pīislíbili, že
do Lovosic pīijedou s dalšími pīednáškami. Nenechte si je ujít.
(hz, foto archiv knihovny)

Cimický v Lovošiř V životě je spousta krásných věcí a o těch si budeme povídat

Ve stīedu 5. dubna se v sále Kulturního
stīediska Lovoš uskutečnilo setkání s psychiatrem Janem Cimickým.
Je neuvěīitelné, co všechno ten člověk stihne
za jeden den. Víte, že kromě medicíny se věnuje
i divadlu, psaní detektivek, básní a povídek,
pīekládá, beseduje a má fungující rodinu? Kdo
se nezúčastnil besedy s ním, udělal velkou chybu. Naposledy byl v Lovoši tak skvělý īečník
pīed dvěma lety, a to Ivo Šmoldas. Úvodem
psychiatr zkritizoval zprávy v televizi – samé
katastrofy. „V životě je spousta krásných věcí a
o těch si budeme povídat,“ slíbil Cimický. A svůj
slib splnil.
Své mládí prožil na Hanspaulce a měl to štěstí,
že jemu a jeho kamarádovi četla z knížek Marie
Majerová, kterou kluci chodili navštěvovat. Mezi
jeho spolužáky patīili pozdější skvělí herci Jaro-

mír Hanzlík, Petr Štěpánek či Oldīich Vízner.
S vděčností vzpomínal na Josefa Zímu, který mu
poradil s kabaretem. S kamarádem Jiīím Lamberkem sehráli školní pīedstavení Krása nesmírná, na které staīičká spisovatelka pīišla a jejich
īeditelce způsobila šok, že se školní darebáčci
znají s tak významnou umělkyní.
Vykládal historky kouzelné a navíc ještě kouzelným způsobem. Naprosto ho nelze napodobit, jen ještě aspoň jednu významnou episodu.
Omylem chlapci pīed maturitou recitovali ve
školním rozhlase k výročí roku 1Ř38 Seifertovy
básně ke smrti prezidenta Masaryka a pak se
klepali hrůzou, že je vyhodí ze školy. Se Seifertem se později i seznámil a chodil za ním do
nemocnice.
Později, již po Seifertově smrti, navštěvoval
Literární čtvrtky v Památníku národního písem-

nictví, kam docházeli pīednášet významní spisovatelé. Bylo to v době, kdy byl Seifert veīejně
pranýīován. A tu se jeden studentík zeptal těch
velikánů písemnictví na jejich názor na Seiferta.
Spisovatelé rozpačitě mlčeli, až to nakonec
nevydržel Florian a vykīiklř „Seifert byl básník
z Boží milosti!“ A všichni pīítomní mlčky povstali k poctě milovaného básníka.
Cimický se setkal také s Vlastou Burianem a
dostal od něho autogram. Chlapci potěšili herce
návštěvou v době, kdy už na něj všichni zapomněli. Psychiatr se znal i s básníkem Františkem
Hrubínem a svědkem na svatbě mu byla Jarmila
Glazarová. Jeho historky nebraly konce a určitě
mu īada z nás jeho zkušenosti záviděla.
Návštěvnost byla v podstatě dobrá, ale pár lidí
by se do sálu ještě vešlo. Pīíště si nenechte Jana
Cimického ujít. Děkujeme.
(hz)

K 100. výročí narození Antonína Baráka proběhla výstava jeho obrazů

Slavnostní vernisáž výstavy
obrazů Antonína Baráka proběhla v úterý 4. dubna ve velkém
sále Pfannschmidtovy vily v
Lovosicích.
Výstavu zahájila vedoucí knihovny Zdeňka Černá. Na pana īeditele
Baráka zavzpomínala Miroslava
Dostálová, jejíž rodiče se s malíīem
pīátelili. Svou procítěnou īeč zakončila pīípitkem na památku
výborného malíīe a skvělého člověka, oblíbeného všemi generacemi. Jeho pīátel pīišlo pīes tīicet a
byli to ti, kteīí se jeho památce
pīišli poklonit a zavzpomínat na
něj. Z Litoměīic dokonce pīijel jeho
bývalý kolega profesor Vladimír
Frühauf.
Poté se vytvoīily hloučky pamětníků, pan Barák byl v Lovosicích
opravdu oblíben. Všichni na něho
vzpomínali s láskou a úctou. Vernisáž výstavy čestného občana
Lovosic Antonína Baráka proběhla
v knihovně opravdu důstojně a
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zaznamenala ji i regionální televize.
Pan īeditel by měl radost. Malová-

ní bylo jeho největší láskou. Vystavené obrazy byly pīevážně z toulek

po Českém stīedohoīí, nechyběly
Milešovka, Hazmburk, U Labe, Zima ve Stīedohoīí, Podzimní nálada…
Krajinu Antonín Barák maloval v
panoramatických podélných formátech. Na výstavě byly obrazy ze
sbírky pana Petra Urbana. Jsou
malovány různými technikami –
tempera, akvarel, pastel… Z dalších
motivů mohli návštěvníci vidět
hrad Trosky, květiny a vesnické
motivy. Několik obrazů z jeho
cyklů Kīížová cesta a Katedrály
bylo otištěno v Lovosickém dnešku
v roce 1ŘŘ7. Tehdy byl vydán i
kalendáī s obrazy Českého stīedohoīí.
Na dubnovém zasedání městského zastupitelstva v roce 1ŘŘ7 byl
bývalý īeditel školy v. v. a malíī
Českého stīedohoīí Antonín Barák
jmenován čestným občanem města Lovosice.
(hz, foto V. Lonský)
Více o Antonínu Barákovi najdete
na nových stránkách Lovosického dnešku
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Inaugurace poštovní známky Porta Bohemica měla výbornou úroveň
Spolek filatelistů v Lovosicích v
úzké spoluúčasti města pīipravil
slavnostní inauguraci poštovní
známky Porta Bohemica, kterou
vydala Česká pošta s.p. v emisi
„Krásy naší vlasti“. Záštitu nad
akcí pīevzal osobně starosta
města Lovosice Milan Dian.

Známka je k dispozici na filatelistických pīepážkách a vybraných
pobočkách České pošty. Vyšla
nákladem 160 tisíc kusů a její nominální hodnota je 20 Kč, což odpovídá ceně za poštovné obyčejného psaní do 100 g. Autorem
výtvarného návrhu je Adolf Absolon, rytinu vyhotovil Miloš Ondráček. Na známce je vyobrazen pohled na údolí Labe, na obzoru jsou
vrcholy Kletečné a Kubačky, vpīedu Velké Žernoseky s vinicemi.

Slavnostní vernisáž známky se
uskutečnila v pátek 21. dubna v
sále staré radnice v Lovosicích.
Kīest známky poīádaly spolek
filatelistů Lovosice a SSCNP - společnost sběratelů celin s neoficiálním pīítiskem. Akce se zúčastnili
tvůrce návrhu známky Adolf Abso-

lon, dále vedoucí poštovního úīadu v Lovosicích, SČF Praha – tajemník Julius Cacka a místopīedseda SČF J. Maleček a další pozvaní
hosté. Rytec Miloš Ondráček se
vzhledem k pokročilému věku
omluvil. Slavnostní kīest zahájil
pīedseda klubu filatelistů pan Helcl
pīivítáním všech pīítomných a
poděkováním všem sponzorům a
krátce všechny seznámil s programem akce. Po úvodu hovoīil pan
Macháček, pīedseda SSCNP, o

postupu vzniku poštovní známky.
Jeho vystoupení doplnil autor
známky p. Absolon s konkrétním
postupem, jak tuto známku tvoīil.
V programu dále vystoupil se
zdravicí starosta města a zástupce
SČF Praha. Poté již následoval
kīest, známku pokītili p. Absolon,
p. Helcl a p. Macháček vodou
z Labe. Aktu se zúčastnilo téměī
sedmdesát filatelistů a jejich pīíznivců.
Poīadatelé k akci vydali Pamětní
list, Dopisnici s pīítiskem „Kamýk“
a s pīítiskem „Historická secesní
radnice města“, R – nálepku a Grafický list historické secesní radnice
na ručním papíīe. Tyto materiály si
mohli účastníci v průběhu slavnostního kītu zakoupit a nechat
podepsat pīi autogramiádě tvůrce

Absolona. Materiály budou dále
k dispozici až do vyprodání zásob
u klubu filatelistů Lovosice, který se
schází pravidelně vždy poslední
čtvrtek v měsíci v Kulturním stīedisku Lovoš ve 2. poschodí, klubovna č. 26.
Sponzoīi, kteīí svým pīíspěvkem
celou akci podpoīiliř svazek obcí
Mikroregionu Porta Bohemica,
provozovatel chaty a restaurace na
vrchu Lovoš, vinaīství sv. Tomáše
Malé Žernoseky, Český svaz včelaīů, spolek základní organizace
Lovosice a spolek filatelistů Litoměīice.
Inaugurace proběhla důstojně a
lze pīedpokládat, že známka se
bude líbit. Doufejme, že na další
známku z Lovosicka nebudeme
čekat dalších 10 let. (hz, 2x foto tuc)

Čarodějnice 2017 na Osmičce
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Osmička – první výsledky pīeměny lesoparku v Lovosicích

Od poloviny dubna je možné sledovat výsledky výměny dīevin na části lesoparku
Osmička. Zmizela hradba nebezpečně nakloněných topolů a ihned byla vysazena směs
mladých stromů a keīů.
A protože jsme v „biocentru“ jsou to nepravidelně rozmístěné domácí druhy. Cizokrajné
druhy do takové lokality nepatīí. Pīitom se otevīely nové pohledy. Pīes zelené závoje pučících
vrb za īekou se rýsovalo v pīedjaīí panorama
Českého stīedohoīí. Nově vybudovaná „posilovna“ s lavičkami nad centrální loukou s divadlem je pro tento pohled jako dělaná. V Lovosicích nemusíte sportovat pīed ohromnou obrazovkou, která promítá pīírodu na zeď, jak nám
to ukazuje televizní reklama. V Lovosicích si
můžete dojít do lesoparku Osmička a posilovat,
odpočívat a relaxovat pīed největší obrazovkou
- pīírodní scenérií, kterou vytváīí nejenom nově
pīebudovávané parkové porosty, ale i īeka Labe
a porosty ze širokého okolí.
Osmička bude pīírodní učebnou nejen pro
školáky, ale i pro širokou veīejnost. Zīízená
broukoviště z kmenů původních topolů nám
pīipomenou jednodruhový, pravidelně vysazený
les, který dožil a stal se nebezpečným. Ohrožoval návštěvníky zlomením vysokých kmenů či
vývraty.
Kmeny těchto stromů budou dál sloužit v parku pro brouky a jiné živočichy a pro poučení
návštěvníků. Ti budou moci sledovat proces
změn v broukovištích zabezpečených īízeným
režimem. Ještě nás čeká pīekvapení v podobě
obnoveného travnatého koberce. Nebude to
květnatá louka designových parků, ale směs

travin a bylin pīirozených pro záplavová území.
A to pro mnohé bude nezvyklé. Svým pīírodním
charakterem se tento park bude lišit od jiných
městských parků a parčíků. Je to dobīe, protože

pro relaxaci potīebujeme rozmanitost i v parcích, v jejich atmosféīe, možnosti poznávání a
poučení.
Ing. Ivana Větrovcová,
projektant lesoparku Osmička, foto tuc

Pīi akci Ukliďme Česko bylo v Lovosicích a okolí nasbíráno 200 pytlů
V dubnu proběhla již tradiční
celorepubliková akce Ukliďme
Česko. Do ní se zapojili i dobrovolníci v Lovosicích a okolí.
Do terénu vyrazilo několik organizovaných skupin ať už z městského
úīadu (úklid pod „teplickým“ nádražím), ZŠ Antonína Baráka (Holoubkov, Nové Klapý či sportoviště), gymnázia (pod Lovošem) nebo
z rybáīského spolku (Havranní
ostrov, Modla). Zklamáním byla
neúčast veīejnosti, pro níž byly
pīipraveny úklidové pomůcky na
Osmičce v lokalitě za Benzinou.
Tam však nikdo nepīišel.
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„Celkově bylo posbíráno zhruba
200 pytlů odpadků plus jeden
kontejner směsných a velkoobjemových odpadů,“ sdělil Vojtěch
Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí na Městském úīadu
Lovosice.
Pod Lovošem uklízela skupina
gymnazistů. „Nejvíce odpadků bylo
cestou ke „dvěma lípám“, naopak
Oparenské údolí i cesta pīes Sedlo
byly celkem čisté,“ uvedla za gymnázium Iva Īezníčková.

(tuc, foto tuc a archiv)
Foto: vlevo dole úklid pracovníků úřadu,
vpravo dole ZŠ Antonína Baráka a vpravo nahoře úklid rybářského spolku
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V Lovosicích bude MS v hokejbalu

Kanada, USA, Rusko, ale i další
státy se zúčastní Mistrovství
světa WBHF v hokejbalu. Turnaj
budou hostit Lovosice a Litoměīice ve dnech 1Ř. - 25. června
letošního roku.
„To, že se tak významná akce
bude v našem regionu konat, mě
samozīejmě velice těší. Vzpomínám si na poslední mistrovství
světa, které se ještě odehrávalo na
původním litoměīickém zimním
stadionu. Tehdy se mu īíkalo
„průvan aréna.“ Byla to skvělá akce
s nezapomenutelnou atmosférou a
obrovskou návštěvností. Naši kluci
se navíc tehdy stali mistry světa.
Pīál bych jim, aby se něco podobného podaīilo i letos,“ sdělil starosta Litoměīic Ladislav Chlupáč.
Také v Lovosicích jsou z plánovaného šampionátu rovněž potěšeni
a dokonce pīekvapeni. „Jsme velice rádi, že se u nás tato akce bude
konat. Lovosice se tím kromě jiné-

ho dostanou do podvědomí nejen
u nás, ale i za hranicemi,“ uvedl
starosta Lovosic Milan Dian.
Radost z podpory Litoměīic i
Lovosic neskrýval ani viceprezident
federace Jaroslav Melíšek. „Původně jsme chtěli mistrovství uspoīádat v Číně, ale odradila nás jednání
s tamními úīady a velmi vysoké
náklady. Oslovili jsme proto Českou republiku. Na naše podmínky
následně reflektovaly Litoměīice a
Lovosice. Dohodli jsme se za dva
týdny,“ prohlásil viceprezident.
Velkou zásluhu na tom má také
zakladatel a šéf litoměīického
hokejbalového klubu SHC Killers
Jiīí Skīivánek. Pīípravy na letošní
mistrovství i formování českého
reprezentačního výboru jsou v
plném proudu. „Aktuálně dolaďujeme detaily, pīipravujeme napīíklad kempy českých výběrů. Závěrečné soustīedění pak bude na
začátku června,“ uvedl Skīivánek.

Do Etiopie – kolébky lidstva nás
zavedl diplomat Pavel Poláček

V pondělí 3. dubna se v Kulturním stīedisku Lovoš uskutečnila
další geografická pīednáška.
Pavel Poláček, bývalý agrotechnik
státního statku Lovosice, rovněž
pedagog, později diplomat a v
současnosti spisovatel, vyprávěl o
jedné z nejstarších zemí světa,
která byla nepīetržitě osídlována
člověkem od počátku rodu Homo,
což dosvědčují nálezy koster Lucy
(pīed 3,2 mil. let) a Ardi (pīed 4,4
miliony let). Tyto nálezy pīispěly k
tomu, že Etiopie získala světové
prvenství a je také jednou z nejstarších kīesťanských zemí světa.

dva státy – Eritreu a Etiopii (1ŘŘ3).
Tím se Etiopie stala vnitrozemským
státem s omezeným pīístupem k
moīi. Sousedí na severu s Eritrejí,
na východě s Džibutskem a Somálskem, na jihu s Keňou a se Súdánem.
V Etiopii žije pīes Ř0 milionů lidí a
mluví se tam 83 jazyky a 200 dialekty. Hlavním městem je Addis
Abeba, úīedním jazykem federace
je amharština. Realizace projektu
pīehrady na hranicích se Súdánem
zásadním způsobem upraví tok
Nilu a pīispěje ke zvyšování energetické výkonnosti země. Umožní

V současné době se Poláček
věnuje lektorské a publikační činnosti. Je autorem více než 500
článků z oblasti zemědělství, potravináīství, zahraničního obchodu,
politologie a několika knih. V roce
1Ř75 obdržel rezortní vyznamenání v oblasti zemědělství. Na základě výměny odborníků mezi Kanadou a Československem odešel na
jeden rok pracovat do Kanady a
své zkušenosti vyjádīil první knihou „Za ovocnáīstvím od Niagarských vodopádů až do Kalifornie“.
Po ukončení činnosti v zemědělství
začal pracovat v oblasti zahraničního obchodu, kde se věnoval strategickému plánování a investicím.
Působil také dva roky v Etiopii,
odkud čerpal poznatky pro svoji
další knihu - Etiopieř Kolébka lidstva, království ptactva a opic.
Úvodem cestovatel pīiblížil návštěvníkům základní informace o
zemi. Etiopie má strategické postavení v oblasti Afrického rohu, které
se snížilo rozdělením Etiopie na

vybudovat závlahové systémy, které zvýší produkci zemědělské výroby. Nejvýznamnější plodinou je
káva. Významné jsou také Etiopské
aerolinie, které disponují 71 letadly. A všichni také znají etiopského běžce Abebe Bikilu, bosého
vítěze maratonu v Īímě i další.
Návštěvníci se seznámili s Addis
Abebou i dalšími městy. Poznali
Awašský národní park, jezero Tana,
vodopády Tissisat a Modrý Nil i
zástupce zajímavé živočišné īíše,
včetně ornitologických druhů. Byli
mezi nimi napī. hadilov písaī, sokol stěhovavý, supi, orlosup bradatý a další ptáci. V zemi bylo ve 20.
století vykáceno hodně stromů,
proto stát začal v 2. polovině století zemi opět zalesňovat, dovezl
mnoho tisíc blahovičníků. Stromy
se nesmí zbytečně kácet. V Etiopii
existují ještě i v této době mnohé
exotické choroby – malárie, lepra a
též AIDS. Pīesto cestovatel návštěvu pīekrásné země vīele doporučoval.
(hz, foto archiv lektora)

Vrhači pīivezli z Německa 3 medaile

V sobotu 8.4. se trio vrhačů z
ASK Lovosice zúčastnilo mítinku
v německém Regis – Breitingenu, kde se zároveň uskutečnilo
mistrovství Saska ve vrhačském
pětiboji. Naše minivýprava byla
úspěšná. Jaroslav Smělý ml.
dokonce pīekonal osobní rekord
o neskutečných 6 a půl metru.

I to bylo skvělé vzhledem k jeho
věku a váze disku, kdy jako malý
by měl házet 0,5 kg diskem, jenže
nejlehčí soutěžní je 0,75 kg."
Štefan Pšenák nastoupil v kategorii M55, kde získal v kouli druhé
místo za Ř,7Ř m. V disku sice zvítězil za 25,34 m, ale z výkonu byl
velmi rozladěný. Byl totiž nejhorší

Vzadu zleva Štefan Pšenák, Jaroslav Smělý mladší a starší. Vpīedu
Marcela Smělá, matka a manželka, která vytváīí skvělé rodinné zázemí pro oba vrhače.
Foto archiv
Jaroslav (r. 2008) ještě nemá ve
svém věku soupeīe, a tak musel
nastoupit k závodu s o tīi roky
staršími borci. To mu ale nevadilo
a vedl si skvěle. Obsadil druhé
místo za osobní rekord 23,30 m.
„Pro mě to ani tak velké pīekvapení nebylo, protože pīes zimu tvrdě
trénoval a dělal všechno, co jsem
mu īekl. Úžasné bylo sledovat,
když pīi jeho pokusech všichni
ztichli a sledovali ho. Byl to neskutečný zážitek," pīiznal otec Jaroslav
Smělý starší, který vysvětlil, že
potomek zatím hází z místa.
„Otočku se bude učit za dva roky.
Vloni se pīedstavil na dvou mítincích s nejlepším výkonem 16,86 m.
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ve veteránské kategorii.
Jaroslav Smělý starší, který v
Německu soutěží v dresu SG Weissig 1861, nastoupil k závodu ve
vrhačském pětiboji. A v ktg. M45
získal titul mistra Saska za 307Ř
bodů. Nejhodnotnější disciplínou
byl disk, kde hodil kvalitních 41,Ř2
m.
„Než další titul mistra Saska byl
pro mě nejdůležitější závod syna,
který jsem emotivně prožíval. Jsem
šťastný, protože pro mě je největším vítězem právě Jára. Pyšný je i
náš kamarád Štefan Pšenák, který
ho svými radami podržel, protože
já v těch chvílích bojoval ve vedlejším sektoru," dodal Smělý starší.

Poděkování
Dne 13. dubna navštívil Lovosice jaderný fyzik pan Dieter Seeliger
s manželkou. Projevil zájem o zhlédnutí výstavy obrazů malíīe Antonína
Baráka, s nímž se seznámil pīed lety v jeho domě, kde si prohlédl jeho
dílo, a zakoupil si od něj krásný obraz Českého stīedohoīí. V daný den
nebyla výstava otevīena pro veīejnost, ale pracovnice knihovny paní
Zuzana Dětinská za laskavého souhlasu vedoucí paní Zděnky Černé a
spolupráce paní Veroniky Blínové, návštěvu provedla nejen výstavními
prostory, ale i celou Pfannschmidtovou vilou a podala podrobný výklad.
Za tuto laskavost patīí velký dík všem pracovníkům knihovny. Uznání
z úst pana profesora Seeligera zaznělo také na adresu města za povedenou rekonstrukci prostor Pfannschmidtovy vily a péči o vzhled a rozvoj
města.
Ing. Petr Obruba
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ZUŠ

Úspěchy pro ZUŠku zaznamenali Mička a Dragounová

Soutěžící ZUŠ Lovosice
Každý rok vypisuje MŠMT soutěž
žáků základních uměleckých škol.
Letos se soutěží ve hīe na klavír,
smyčcové nástroje, kytaru, ve hīe
orchestrů a probíhá rovněž pīehlídka prací výtvarného oboru. Z

Společné foto po flétnovém koncertě v KS Lovoš.

Adéla Dragounová.
lovosické ZUŠky bylo do čtyīkolové soutěže pīihlášeno celkem 15
žáků a výtvarný projekt „O čem
mlčí les“. Ze školního kola postoupilo 11 žáků hudebního oboru do

okresního klání v Litoměīicích,
které se konalo 23. a 24. února.
Konkurence byla veliká - zúčastněných bezmála 50 v deseti kategoriích, úroveň a kvalita výkonů vynikající.
Postup do kraje vybojoval Štěpán
Mička (ze tīídy I. Bartoška) ve hīe
na kytaru a ve hīe na housle Adéla

Dragounová (ze tīídy A. Beckerové,
korepetice A. Kolaīíková). Ještě
větší konkurence byla v krajských

(3x foto archiv ZUŠ Lovosice)

svěīenkyně Evy Peluňkové, která
v lovosické ZUŠce hīe na pīíčnou
flétnu vyučuje. Mezi její první žáky-

Štěpán Mička.
kolech. Houslisté soutěžili 28. bīezna v Teplicích, odkud si Adéla
pīivezla 2. cenu. Pro kytaristy a
výtvarníky byl soutěžním dnem
pátek 7. dubna. V Mostě za svůj
výkon dostal 3. cenu kytarista Štěpán, v Teplicích obhajovala výtvarný projekt učitelka Jana Klímová a
rovněž v obrovské konkurenci
nádherných prací obdržela bronzové pásmo.
Všem zúčastněným blahopīejeme
a pīejeme mnoho nadšení do další
práce!
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Pīíčné flétny rozezněly sál
Ve čtvrtek 30. bīezna se konal
další z tematických koncertů ZUŠ
Lovosice. Tentokrát měly hlavní
úlohu pīíčné flétny. Žákyně naší
školy pozvaly ke společnému muzicírování 20členný soubor TIKARI
Flutes ze ZUŠ Marie Podvalové
Praha Čakovice.
V první části koncertu vystoupily

ně patīila i vedoucí hostujícího
souboru Jana Kasanová (roz. Kopecká). Dívky se stīídaly v triích a
kvartetech, v jejich podání se velmi
líbily zejména skladby Cestu znám
jen já, nebo Let čmeláka. Naše
flétnistky vystīídaly zpěvačky ze
tīídy Julie Nepustilové a zpestīily
tak flétnový večer.
Druhá polovina už patīila hostům
z Prahy. Flétnový soubor TIKARI
vznikl v roce 2013 z žáků ZUŠ, jeho
uměleckými vedoucími jsou Andrea Rosíková a Jana Kasanová.
Kvalitu souboru ukazují mnohá
ocenění z národních i mezinárodních soutěží, za poměrně krátkou
dobu své existence má za sebou
napī. koncert v Belgii a turné
v Japonsku.
Na závěr si všichni s chutí zahráli
společně skladbu Zig Zag Zoo,
která sklidila u zaplněného sálu
zasloužený potlesk.
Mgr. Petra Kacianová, ředitelka ZUŠ
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Školy

Jak pokračuje nový projekt na
Základní škole Všehrdova

Podle pīedem vypracovaného
realizačního plánu postupujeme
po jednotlivých krocích projektu
„Čtyīlístek poznává České stīedohoīí“, se kterým jsme již nedávno čtenáīe místních periodik
seznámili.

Paní učitelky se rozdělily do dvou
realizačních týmů, z čehož jeden se
zabývá literární a druhý výtvarnou
tvorbou. Jejich působení se však
bude navzájem prolínat oběma
výše zmíněnými oblastmi. Tīídní
učitelky si vybraly pro svoje žáky cíl
z oblasti Českého stīedohoīí, který
společně navštíví, vyhledají si o
něm dostupné informace na internetu, v odborné literatuīe, nebo se
o daném objektu dozví v pīednášce či besedě s odborníky. Žáci I.A
půjdou do Oparna, tīída I.B si vybrala vyhlídku Dobraj u Malých
Žernosek. Děti ze II.A se rozhlédnou po krajině z vrcholu Lovoše,
kolektivy žáků II.B a II.C si už 5.
dubna prohlédly zámek v Libochovicích i s pīilehlou zahradou (viz

snímek). Tīída III.A se dostane pěší
túrou po cyklostezce, pak žernoseckým pīívozem pīes Labe na Tīi
kīíže (kalvárii), III.B se vydá po
stopách K. H. Máchy na Radobýl.
Žáci IV.A navštíví Budyni nad Ohīí
a paralelní tīída IV.B se vypraví na

Kuzov. Kluci a děvčata si chtějí
cestou posbírat české granáty, aby
je pak mohli použít na výrobu
šperků. „Páťáci“ si stanovili delší
turistické trasy. V.A si zvolila výlet
na Hazmburk. To kolektiv žáků
z V.B má v plánu poznat hned
několik místř Vaňovské vodopády,
Větruši a Vrkoč. Nyní, když už mají
všechny tīídy jasně stanovený cíl,
mohou se pustit pod vedením
pedagogů i s pomocí rodinných
pīíslušníků do výtvarné a literární
soutěže na jimi zvolené téma. Na
platbě cestovného a vstupného se
podílí rovnou částí naše škola a
Ústecká komunitní nadace, které
ještě jednou děkujeme jménem
našich žáků za poskytnutou dotaci
na náš projekt. Mgr. Hana Protivová

Na ZŠ A. Baráka bojujeme proti kouīení
V týdnu od 3. do 7. dubna se
naši žáci i učitelé zapojili do
tradičního školního projektu s
názvem „Týden boje proti kouīení“, ve kterém se z pīipravených prezentací a výukových
videí žáci dozvěděli základní
informace o škodlivosti kouīení.

napīíklad pokusy v hodině chemie,
nebo návrhy designů cigaretových
krabiček v hodině výtvarné výchovy. Na hodině anglického jazyka
měli na základě klíčových slov a
obrázků porozumět anglickým varováním na cigaretových krabičkách. V pīípravné tīídě zase po-

Snahou pedagogů bylo pīedstavit nejen negativní vliv kouīení na
zdraví jednotlivců, ale také upozornit na zápory kouīení v rovině
sociální, environmentální i finanční.
Za tímto účelem si učitelé v rámci
svých pīedmětů pīipravili různorodé aktivity, které propojily téma
kouīení s obsahem učiva daného
pīedmětu. Žáci tak mohli zažít

slouchali „anti-kuīácké“ pohádky.
V rámci tohoto týdne také proběhla soutěž v běhu do schodů,
kdy běžci z īad žáků i učitelů kuīákům ukázali, že zdravým aktivním
životním stylem se nekuīákům žije
a dýchá na světě lépe. Byl tak splněn cíl akce, primární prevence a
osvěta v oblasti kouīení.
Mgr. Anna-Sofia Wachová

Den norské kuchyně v Centrální školní jídelně v Lovosicích
navštívil īeditel Asociace školních jídelen Karel Jahodař

„Pīed vaší jídelnou musím smeknout“

V dubnu roku 2016 proběhl první projektový
den Asociace školních jídelen v ČR, a to Den
thajské kuchyně. Cílem Dne mezinárodní kuchyně je pīipravit tradiční mezinárodní obědové
menu v českých školních jídelnách ve spolupráci
s velvyslanectvím partnerské země.
15. bīezna letošního roku pak proběhl s velkým
úspěchem další projektový den - Den norské kuchyně. Do něj byla znovu zaīazena i Centrální školní
jídelna Lovosice. Akce se osobně zúčastnil výkonný
īeditel Asociace školních jídelen Karel Jahoda a
odpověděl Lovosickému dnešku na několik otázek.
Zúčastnil jste se Dne norské kuchyně v několika
jídelnách v celém Česku. Jak jste byl spokojen s průběhem v naší
jídelně?
Jste již šestnáctou školní jídelnou, kterou jsem navštívil, a dalších devět
mne ještě čeká. Pīed výkonem vaší centrální školní jídelny se nedá než
smeknout. Pīipravit 1200 čtyīchodových porcí norského menu v odpovídající kvalitě si zaslouží velký respekt...
Celý rozhovor najdete na nové webové stránce Lovosického dnešku
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Záhadolog Kučera objasňuje
utajované objekty Hitlerovy īíše
V lovosické knihovně se v úterý
11. dubna uskutečnila pīednáška
autora literatury faktu, Milana
Zacha Kučery (na snímku vlevo),
Největší tajemství Tīetí īíše.

jich tam zahynulo. Podle některých
návštěvníků podzemí se ve štolách
dodnes objevují jejich stíny a ozývají podivné zvuky.
Podzemních staveb bylo mnoho,

Účastník a iniciátor mnoha záhadologických expedic, specialista
na poklady a historické záhady
Milan Zacha Kučera pīedstavil
výsledky nejnovějších terénních
výzkumů badatelských skupin v
podzemním komplexu Sovích hor i
nová vysvětlení domněnek a legend. Jeho stejnojmenná kniha
získala cenu E. E. Kische za literaturu faktu pro rok 2013. Autor v
pīednášce obsahující i dva krátké
filmy pīedstavil neznámou část
historie II. světové války.
První film pojednával o výzkumech v podzemí, druhý byl o pevnosti Totenburg, kde byli zasvěcováni členové SS a hoīel germánský
oheň Valhally. Největší tankovou
bitvu dějin u Kurska nacisté prohráli a od té chvíle začaly obrovské
podzemní práce v oblasti nedaleko
města Náchod, ovšem již na dnešním polském území. Práce prováděli vězňové z koncentračního
tábora Gross-Rosen a jeho poboček, celkem asi 50 000 lidí. Mnoho

měly sloužit hlavně pro podzemní
vojenské továrny a laboratoīe.
Tīetí největší polský zámek Ksiaž
byl pīebudováván na poslední
hlavní stan Hitlera a jsou v něm
provedeny obīí podzemní práce –
jen hlavní výtahová šachta na centrálním nádvoīí zámku měla rozměry ústí 20x25 metrů. V zámku
byly zīízeny stovky pokojů pīepažením velkých místností, napīíklad
i jídelna pro 300 osob. Výstavbu
celého podzemí īídil ministr Albert
Speer a byla na ni uvolněna částka
150 milionů īíšských marek. Objevené stavby jsou ale v hodnotě jen
asi 30 % z této částky. Že by nacistický „tunel“? Ale pīedpokládá se,
že celé podzemí ještě nebylo objeveno a prozkoumáno.
Pīednáška tentokrát pīivábila i
několik pánů. „Pokud má někdo
zájem o tyto vojenské záhady Tīetí
īíše, má možnost si knihu M. Zacha
Kučery zapůjčit,“ informuje vedoucí
lovosické knihovny Zdeňka Černá.
(hz, foto archiv knihovny)

Den lovosických autorů spouští fotografickou soutěž
Den lovosických autorů proběhne letos již potīetí. Akce se
uskuteční sice až 4. listopadu,
ovšem organizátoīi nic nepodceňují a fotografickou soutěž
spouštějí na více jak půl roku
dopīedu.
Důvod je jednoduchý. Letošním
tématem soutěže bude „Kultura a
kulturní život v Lovosicích“. Do
soutěže se tak postupně mohou
pīihlašovat snímky, které budou
poīízeny napīíklad pīi letních akcích v Lovosicích, jako jsou festivaly Hašmar, Altros nebo Žafest,
Valdštejnské slavnosti, Václavská
pouť, letní kino na Osmičce, ale
tīeba i menší hudební večery,
zábavy apod.
Letošní letní kulturní program
bude skutečně pestrý a možností
poīídit originální a zajímavou foto-
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grafii bude jistě dostatek. Fotografická soutěž bude spuštěna od 15.
května a poběží do konce záīí.
Snímky pak budou postupně zveīejněny na facebooku akce a lidé
budou moci hlasovat o nejkrásnější fotografie, které pak budou
vystaveny nejen na dni autorů, ale
získají čestné místo v nově vznikajícím kulturním centru Lovoš. Během akce Den lovosických autorů
budou odbornou porotou a za
pomoci hlasů návštěvníků vybrány
tīi nejlepší snímky a jejich autoīi
obdrží hodnotné ceny.
Své fotografie můžete zasílat na
adresu mojelovosice@gmail.com.
Jeden soutěžící může poslat maximálně 3 snímky. Do mailu uvádějte
vaše jméno a názvy vašich snímků.
Těšíme se na vaše díla!
Za organizátory Vojta a Ondra
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Jednotky/Rada města

Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Lovosicích
Po krátké době bych rád seznámil čtenáīe s činností Sboru
dobrovolných hasičů v Lovosicích a dovolil si vás pozvat na
některé z pīipravovaných akcí.
Dne 24. února 2017 jsme ve spolupráci s KS Lovoš organizovali
Hasičský ples, který měl výbornou
účast a podporu. Letošní rok bude
věnován jak účasti na hasičských
soutěžích, tak i činnosti s mládeží.
Naše členky prošly školením a
získaly potīebné znalosti a osvědčení pro práci s dětmi.
V průběhu roku pīedpokládáme
účast na soutěžích Tohatsu Cupu
(7.5. Bechlín, 8.7. Lukavec, 22.7.
Vroutek, 1Ř.8. Lkáň, Ř.Ř. Osek, 17.Ř.
Jirkov, 23.Ř. Děčín). Datum memoriálu Lubomíra Henzla v Lukavci
bude upīesněno. Ve Lkáni ve stejný termín Tohatsu Cupu proběhne
i soutěž o Pohár starosty, které se
rovněž zúčastníme.
Velmi rád bych vás pozval na 13.
května na stadion ASK v Lovosicích, kde se uskuteční okresní kolo

soutěže družstev v požárním sportu (od 8 do 15 hodin). Tato soutěž
bude zároveň pīipomenutím 80 let
od založení českého Sboru dobrovolných hasičů v Lovosicích.
V oblasti osvětové uskutečníme
pīednášku o historii hasičů v Lovosicích, na které spolupracujeme
s KS Lovoš. Dále je cíl dokončit
publikaci o činnosti sboru. V červenci oslavíme 80 let existence a
k tomuto výročí bychom měli pīipravit i několik pohledů s hasičskou tématikou – fotografie prvních členů – zakladatelů českého
hasičského sboru, parní stīíkačky,
historického znaku, atd.
Další oblastí je zajištění zázemí
pro činnost sboru – vybavení,
uskladnění materiálu, realizace
jednání. To bude tīeba zajistit i s
ohledem na děti a jejich činnost.
Budeme jednat o možnosti poīídit
historický prapor sboru a údržbu
stávajících u specializované firmy.
Mgr. Pavel Hejduk,
starosta SDH Lovosice

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
Období od 16. bīezna do 15. dubna
Rušení nočního klidu
Ve dnech 31. 3. v 23ř30 hodin v ulici Sady Pionýrů,
1. 4. v 22ř10 hodin v ulici Žižkova, 1. 4. v 22ř20 hodin
v ulici Wolkerova, 5. 4. v 23ř05 hodin v ulici Krátká,
Ř. 4. v 2ř30 hodin v ulici Dlouhá, 11. 4. v 0ř15 hodin
v ulici Dlouhá a dne 15. 4. v 0ř20 hodin v ulici 8. května, jsme īešili rušení nočního klidu.
Poskytnutí pomoci RZS
Dne 20. 3. v 14ř45 hodin jsme na žádost dispečera
RZS poskytovali pomoc pīi naložení pacienta v ulici U Nadjezdu.
Usměrňování provozu
Dne 22. 3. od 17ř15 do 18ř15 hodin jsme z důvodu dopravní nehody prováděli usměrňování provozu na silnici I/30.
Otevīené dveīe u zaparkovaného vozidla
Dne 23. 3. v 0ř25 hodin jsme v ulici 28. īíjna īešili otevīené dveīe u zaparkovaného vozidla značky Škoda. Podaīilo se nám vyrozumět majitele,
který si automobil uzamknul.
Krádež v marketu Penny
Dne 27. 3. v 16ř30 hodin jsme īešili krádež zboží ze supermarketu Penny.
Osoba podezīelá z krádeže odcizila zboží v hodnotě 400 korun. O den
později v 14ř45 hodin jsme na tomtéž místě īešili krádež zboží v hodnotě
82 korun a o další den později v 16 hodin v hodnotě 2 100 korun. Ve
dvou pīípadech byla osoba v posledních 3 letech za obdobný čin odsouzena nebo potrestána, proto byly tyto pīípady pro podezīení ze spáchání
trestného činu pīedány Policii ČR.
Zajištění místa po pádu větve
Dne 27. 3. v 1Řř45 hodin jsme v ulici Terezínská zajistili místo proti vstupu
osob z důvodu větší větve, která se odlomila ze stromu. O věci jsme informovali odbor životního prostīedí MěÚ.
Narušení občanského soužití
Dne 30. 3. v Řř45 hodin jsme īešili hrubé jednání a nepravdivé obviňování
v domu v ulici Wolkerova. Dne 4. 4. v 0ř25 hodin a Ř. 4. v 4ř25 hodin jsme
īešili fyzické a verbální napadání v ulici Osvoboditelů.
Nález mobilního telefonu
Dne 30. 3. v 18 hodin byl na naši služebnu pīedán nález, mobilní telefon
zn. Lenovo. Telefon, který byl nalezen cca v 17 hodin na Václavském náměstí, byl pīedán na ztráty a nálezy na MěÚ.
Zajištění použité jehly
Dne 14. 4. v 22ř05 hodin jsme v ulici Smetanova zajistili a umístili do sběrné nádoby použitou injekční jehlu.
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Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice na území
ORP Lovosice (od 1. do 20. dubna 2017)
Dne 2. 4. v 16ř24 hodin byla na stanici ohlášena dopravní nehoda osobního automobilu, který vjel do škarpy a poté se pīevrátil na stīechu. Hasiči
po pīíjezdu na místo zásahu zastavili dopravu, označili místo nehody,
provedli protipožární opatīení a pīedlékaīskou zdravotní pomoc pīed
pīíjezdem zdravotní záchranné služby (ZZS). Spolujezdkyně īidiče neměla
viditelná zranění. Po pīíjezdu ZZS si osoby z havarovaného vozidla pīevzal lékaī. Po vyšetīení nehody Policií ČR provedla dále jednotka úklid
jednoho jízdního pruhu a poté byl obnoven provoz.
Dne 2. 4. v 1Řř17 hodin vyjela jednotka k požáru dīevěné rampy v skateparku u lesoparku Osmička. Po pīíjezdu jednotka uhasila dvě žhnoucí
prkna rampy, kam pravděpodobně někdo odhodil nedopalek cigarety.
Díky včasnému ohlášení události nedošlo k větším škodám na majetku
města.
Dne 14. 4. v 7ř34 hodin byla na operační stīedisko ohlášena dopravní
nehoda traktoru s osobním vozem v obci Solany. V době pīíjezdu jednotky byl īidič automobilu mimo vozidlo a měl tržnou ránu na hlavě, na
které měl pīiložen obvaz. Hasiči provedli pīedlékaīské ošetīení a ovázání
hlavy zraněnému, dále provedli zajištění místa nehody, protipožární opatīení, zasypání uniklého oleje z osobního auta sorbentem aj.
Dne 14. 4. v 22ř52 hodin vyjeli hasiči k požáru osobního automobilu na
47. kilometru dálnice D8 ve směru na Prahu. Po pīíjezdu na místo události provedla jednotka hašení motorové části auta pomocí vysokotlaku.
Dopravu následně svedla do vedlejšího pruhu pomocí světelných kuželů.
Po likvidaci požáru bylo místo události pīedáno Policii ČR.
Dne 17. 4. v 8ř32 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě se zraněním
mezi obcemi Libochovice a Klapý. Jednalo se o nehodu jednoho osobního vozidla, které sjelo mimo vozovku a nabouralo do stromu. Na místě
byl zraněný īidič v péči posádky letecké ZZS a posádky ZZS z Lovosic.
Jednotka provedla protipožární opatīení a zajistila místo nehody do pīíjezdu dopravní policie.
Večer 18. 4. byla jednotka HZS ze stanice Lovosice a jednotka drážních
hasičů vyslána k požáru haly v prostoru pīekladiště ČD v Lukavecké ulici,
kde hoīela trafostanice. Hasiči po odpojení zaīízení ze sítě provedli likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu a po pīíjezdu drážních
hasičů jim místo události pīedali.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice

• • • Z výpisů jednání rady města • • •

RM schválila vítěze veīejné zakázky s názvem
„Vybudování sauny v prostorách krytého bazénu
Lovosice“. Jedná se o společnost LT-BAU s.r.o.
z Ústí nad Labem. Město do zlepšení služeb
městského bazénu investuje téměī 1 milion korun. Sauna bude vybudována do tīí měsíců od
pīedání staveniště. V provozu by tedy mohla být
již na podzim tohoto roku.

RM poskytla celkem 10 000 korun MŠ Sady pionýrů a MŠ Terezínská na
školu v pīírodě v Polesí u Rynoltic v Lužických horách a v Rokytnici. MŠ
Terezínská navštíví resort Rokytnice v termínu od 5. do 12. května a děti
ze školky Sady pionýrů pojedou do Rynoltic v termínu od 10. do 16. června 2017.
RM rozdělila i další finanční prostīedky. 5 000 korun obdrží Centrum
sociální pomoci Litoměīice, pobočka Lovosice na sportovní a kulturní
vyžití uživatelů Centra. Finanční pīíspěvek město zašle také Konfederaci
politických vězňů na činnost její pobočky v Litoměīicích, a to ve výši
2 000 korun.
Město zadalo zpracování projektové dokumentace na zbudování místa
pro pīecházení na silnici I/30 a opravu komunikací v ulicích Purkyňova a
Svatopluka Čecha. Vítězem veīejných zakázek se stala společnost ATIKING s.r.o. z Prahy. RM schválila vítěze těchto veīejných soutěží a
v nejbližší době tedy může dojít k podpisu smluv. Obě projektové dokumentace by mohly být hotové do poloviny prázdnin. S realizací projektů
město počítá již v letošním rozpočtu.

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde 1. června
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Pozvánky /Inzerce

Inzerujte v Lovosickém dnešku
Vaše sdělení se dostane do každé lovosické
domácnosti i do okolních obcí
Náklad Lovosického dnešku je 5000 výtisků

Ceník inzerceř
Celá strana 7000 Kč
Půl strany 3500 Kč
Čtvrt strany 1750 Kč
Osmina strany 875 Kč

Kontaktř 724 482 870
inzerce.dnesek@email.cz
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Pozvánky
Farní charita Lovosice vás zveř
Dětský den Ř. června

Od 15 hodin ve venkovních prostorách restaurace Sauna.
Programř Sváťovo dividlo, pīehlídka dravých ptáků,
soutěžní disciplíny s odměnami, výtvarný koutek.
Vstup zdarma.

Pīíměstské tábory pro děti od 6 do 15 let
Červenecř 10. - 14. a 17. - 21. srpenř 14. - 18. a 21. - 25.
Denně od 8 do 16 hodin. Poplatek je 10 korun na den.
Zájemci se mohou pīihlásit na telefonním čísle
605 220 881, na adrese Osvoboditelů 1068/18
nebo na emailu barbora.orsulova@fchlovosice.cz

DDM ELKO vás zveř
Ř.5. Kuličkiáda ve 14.30 v parku u školy
15.5. Elko kvete - jarní poznávání rostlin
od 13 hodin v budově DDM
2.6. Oslava Dne dětí od 14 hodin
na Osmičce - soutěže, trampolína,
nafukovací skluzavka...
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Plán zájezdů, lázní a ozdravných pobytů
ZO STP LOVOSICE na rok 2017
Nabízíme poslední volná místa na zájezdy a ozdravné pobyty
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
V KANCELÁĪI STP VŽDY V ÚTERÝ
OD Ř DO 12 HODIN
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Inzerce

Pīíjem inzerceř 724 482 870
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