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okružních kīižovatek
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Správu sportovišť bude provozovat město
prostīednictvím technických služeb

Od 1. července pīevezme město Lovosice správu a údržbu
sportovišť od Asociace sportovních klubů (ASK). Město tak
získá stoprocentní kontrolu nad
financemi, kterými na provoz a
opravy sportovišť každoročně
pīispívá ze svého rozpočtu. O
správu se nyní bude starat nově
zīízená pīíspěvková organizace
Technické služby města Lovosice (TSML).
Důvodů, proč město pīistoupilo
k tomuto kroku, je více. Kromě
finanční stránky je to i stav sporto-

višť. „Chceme se razantním způsobem zapojit do obnovy areálu.
Prakticky více než deset let se zde
do oprav neinvestovalo, a to chceme změnit,“ sdělil místostarosta
Lovosic Vladimír Šuma.
Město nechalo vypracovat chybějící pasportizaci projektové
dokumentace ke všem budovám a
energetický audit zimního stadionu včetně ubytovny. Toto vše
doposud spravovala ASK. Dle
nových hygienických norem bude
potīeba udělat napīíklad odhlučnění v krytém bazénu, vyīešit

úsporu osvětlení a podhled stropu
v hale Chemik, v nevyhovujícím
stavu je i opláštění zimního stadionu, systém jeho chlazení a další
investice se pīipravují na venkovním koupališti.
„Opravu a modernizaci potīebuje
také ubytovna zimního stadionu,
kde si město nechalo zpracovat
studii proveditelnosti na rekonstrukci. Chceme vytvoīit důstojné
ubytovací podmínky nejen pro
sportovce, ale i pro ostatní návštěvníky města,“ doplnil Šuma.
>>>Pokračování na straně 16

Od letošní sezony bude lovosické koupaliště, které rovněž pīechází pod správu města, využívat vodu z
vlastního vrtu, která musí být kvůli svému chemickému složení upravována. Koupaliště má proto nyní
kromě úpravny vody (na snímku) i novou pīedúpravnu vody. Náklady na její zbudování se vyšplhaly na
1,65 milionu korun bez DPH. „Tato investice se nám vrátí zhruba do pěti let. Do letošního roku nás
stála voda z īadu každý rok 500 000 korun,“ informoval Vladimír Šuma, místostarosta města. Otevīení
koupaliště je plánováno s pīíchodem prázdnin. Záležet bude zejména na pīízni počasí.
(tuc, foto tuc)

Odstávka teplé vody v Lovosicích

Tepelné hospodáīství města Lovosice s.r.o. oznamuje, že od 20. do 27. června 2017 dojde k pīerušení
dodávky teplé vody z důvodu odstávky výrobny páry v Lovochemii a.s.
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Kuželkáī Miroslav Šnejdar
se stal mistrem republiky
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
květnová vedra nás
naladila do letní
nálady, ale to nic
nemění na tom, že
právě v těchto časech se rozbíhají
dlouho pīipravované
akce. Začíná tolik
očekávaná rekonstrukce autobusového nádraží (projekt vysoutěžila
firma Chládek & Tintěra), probíhá
revitalizace Holoubkova a rozsáhlá
rekonstrukce KS Lovoš. Další vizualizaci prostor Lovoše dle vypracovaného podrobného projektu, můžete zhlédnout na následujících
stránkách. Zhotovena je rovněž
projektová dokumentace na vytvoīení parkovacích míst pro ulice
Wolkerova a Karla Maličkého.
Z dalších pro město zásadních
projektů bych zmínil pīevedení
správy a údržby sportovišť z ASK
pod město. Těší mne, že jsme
získali do pozice vedoucího Technických služeb města Lovosice
mladého a schopného muže, pana
inženýra Hruzu.
Každému takovému výše zmíněnému projektu pīedchází mnoho
schůzek, jednání i vyjednávání,
konzultací a mítingů (na nejrůznějších úrovních a z mnoha zainteresovanými stranami), které je tīeba
často pīímo iniciovat, dále podněcovat a ideově naplnit. Jsem rád, že
si to mnozí lidé z Lovosic uvědomují. Vždyť všichni chceme mít
naše město co nejpīívětivější.
Jako loni jsme i letos uctili památku konce II. světové války a s ní
osvobození Lovosic. Akce tradičně
započala u pamětní desky u Deli
(Mondeléz) a pokračovala na náměstí a na městský hībitov. Pietního aktu se zúčastnil i generální
konzul Ruské federace pan Michail
Ledeňov. Velmi si vážím toho, že
na akci tentokrát dorazilo mnoho
dětí a mládeže z našich škol. Je
vidět, že je zajímá důležitá část
světové historie, navíc provázaná
s jejich rodištěm.
Červen bude již opět ve znamení
letních festivalů. Odstartoval je
Festival folklórních souborů, následují Hašmar a nově rodinný
festival Špunt. Užívejte krásných
dní.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Zástupci RŠD a města jednali o okružních kīižovatkách

V měsíci dubnu vyvolalo město Lovosice jednání se zástupci Īeditelství silnic a dálnic, správa Chomutov (dále jen ĪSD) o stavu a pīípravě realizace
okružních kīižovatek na městském okruhu (silnice I/15). Jednalo se pīedevším o kīižovatku „u jatek“, tedy kīižovatku silnice I/15 a Terezínské ulice a
kīižovatku „u siīejovické kapličky“.
S pīebudováním kīižovatky „u jatek“ ĪSD počítá na rok 201Ř
Z vyjádīení ĪSD vyplynulo, že pīebudování kīižovatky „u jatek“ by mohlo být zahájeno již v roce 201Ř. V tuto chvíli probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, její dokončení pīedpokládá ĪSD do konce īíjna 2017. Následovat budou projekční práce a vydání stavebního povolení.
To by mohl stavebník získat v lednu 201Ř. Takto nastavený harmonogram prací je podle vedení ĪSD reálný. K realizaci akce by tedy mohlo dojít již
v tīetím čtvrtletí roku 201Ř.
Okružní kīižovatku „u siīejovické kapličky“ provázejí komplikace
Pīebudování průsečné kīižovatky na okružní „u siīejovické kapličky“ naproti tomu provází komplikace. Generální īeditelství ĪSD Praha se k této akci
vyjádīilo bohužel negativně. Zatím tedy správa Chomutov zastavila další pīípravné práce na projektu. Město Lovosice a zástupci Policie ČR mají
nicméně na problematické kīížení jiný názor. „Budeme se snažit změnit názor ĪSD. Provizorní okružní kīižovatka, která byla v minulém roce odstraněna, byla bezpečnější a bránila īidičům v rychlé jízdě. Toto stanovisko podporuje také policie. Naše oficiální vyjádīení jsme již na īeditelství ĪSD
zaslali a budeme znovu jednat s orgány společnosti o otevīení této problematiky,“ uvedl starosta města Milan Dian.
(ik, foto ik)

Kulturní stīedisko Lovoš spouští
nový turistický portál
Již od začátku bīezna spadá
pod Kulturní stīedisko Lovoš
mimo Městské knihovny Lovosice také informační centrum a
oblast cestovního ruchu.
Pro nadcházející turistickou sezonu tak KS Lovoš vydalo letákovou
edici, která je zaměīená na 4 tématař město Lovosice, turistika, kultura a cykloturistika. Tyto materiály,
ve kterých se dozvíte o nejrůznějších tipech na výlety a o tom, jak
trávit svůj volný čas na Lovosicku,
jsou k dispozici v Informačním
centru Lovosice a byly distribuovány do informačních center a dalších kulturních zaīízení po celém
Ústeckém kraji, Praze a velké části
Stīedočeského kraje.
K letákové edici vznikl také nový
informační portál o Lovosicích,

který je zaměīen
zejména na oblasti
kultury, turistiky a
sportu. Portál má za
cíl lákat turisty do
Lovosic, seznámit je
s městem, s nabídkou turistických
aktivit, kulturních a sportovních
událostí.
Vhodný je však i pro občany města, kteīí zde naleznou kalendáī
kulturních akcí na celý rok, informace o pronájmech sportovišť a
také turistické informace a tipy na
výlety, které by mohly být zajímavé
i pro místní rodáky. Na adrese se
také nachází pīehledné informace
o lodní dopravě na Labi, včetně
kompletního jízdního īádu.
Odkaz na tento portál je jednoduchý, www.mestolovosice.cz.

V červnu bude omezeno parkování
v Dlouhé ulici kvůli opravě komunikace
Provizorní opravu nejhorších a
největších výtluků v ulici Dlouhá
(silnice III/24713) provedla Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Litoměīice v 17. týdnu.
Následovat bude velkoplošná oprava vozovky v úseku od okružní
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kīižovatky „Beseda“ k železniční
zastávce Lovosice – město. Oprava
bude realizována ve dnech od 7.
do 23. července. Práce budou probíhat vždy v jednom pruhu a druhý
zůstane průjezdný. V této souvislosti nebude možné parkovat v
aktuálním místě stavby.
(ik)

Dvě ekologická vozidla pracují pro Lovosice
V pondělí 22. května si zástupci
města slavnostně pīevzali dva
nové elektromobily. Nahradí dvě
technicky zastaralá a neekologická vozidla technických služeb.

nabití baterie ujedou Ř0 – 100 kilometrů.
„Tyto dva elektromobily jsou
prvními ekologickými vozidly našeho vozového parku. Rád bych,

Zakoupena byla multikára na svoz
košového odpadu a sklápěč, který
bude určený na údržbu zeleně.
Akumulátorová komunální vozidla
značky ET 20 CITY se nabíjejí
z elektrické sítě. To, že se jedná o
ekologické vozidlo, poznáte podle
specifického zvuku elektromotoru
a značky na kapotě auta. Vozidla
mají nosnost 1,5 tuny a na jedno

abychom tento trend zachovali, a
pokud to bude jen trochu možné,
kupovali v budoucnu i další vozidla
pīívětivější k životnímu prostīedí.
Jeho ochrana je důležitá pro naši
budoucnost a lepší život obyvatel
Lovosic,“ īekl na slavnostním pīedání místostarosta Vladimír Šuma.
Celkově za multikáry město zaplatilo 1 600 000 korun.
(ik, foto ik)
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Odbory

Odbory informují
Technické služby města
Úklid komunikací v měsíci červnu 2017
Komunikace budou označeny dopravní značkou „zákaz stání“ s časovým
údajem 7-14 hodin.
6. 6. Dlouhá, od restaurace Beseda po vlakový pīejezd
7. 6. Dlouhá, od vlakového pīejezdu po podchod
13. 6. Žižkova, od Billy po KS Lovoš
14. 6. Žižkova, od Mondelez po vlakové nádraží
20. 6. Krátká a Karla Maličkého
21. 6. Vodní, Palackého a Resslova
27. 6. Husova a Sady pionýrů
28. 6. Kostelní, Kostelní sídliště a Nádražní

Odbor majetku a investic
Na poīadu dne odboru majetku a investic je neustále vandalizmus na
dětských hīištích. Naposledy v dubnovém vydání Lovosického dneška jsme
upozornili na poničený mobiliáī dětských a sportovních hīišť. Za první
kvartál roku se jednalo téměī o sto závad na všech 14 lokalitách, za které
město zaplatilo zhruba 50 000 korun. Ani ne po dvou měsících se situace
opakuje. Vandalizmu opět neuniklo ani jedno s posledních otevīených
hīišť - workoutové hīiště na Osmičce. Poničené jsou gumové podlážky
pod hrazdou. Na fotografiích je naproti tomu zachycen poničený mobiliáī
na hīišti v ulici Wolkerova. Apelujeme na veīejnost, aby pīípadné īádění
vandalů hlásili na městskou policii.

Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa se mírně zlepšilo
Situace s odkládáním odpadu mimo místa k tomu vyhrazená se v posledních dnech lepší. Bylo uděleno několik pokut, a to nejenom občanům
města. Byl odhalen i pīípad, že pachatel byl z jiné obce. Občané města se
obecně snaží odpad īádně likvidovat. Nicméně někdy se stane, že nemají
možnost odpad do sběrného dvora odvézt vlastními silami. V této situaci
můžete po dohodě využít Technické služby města Lovosice. Kontaktní
osobou je mistr TS pan Roman Haluška. Telefonř 603 8Ř1 636.

Odbor dopravy a silničního hospodáīství
Úplná uzavírka silnice I/30
K úplné uzavírce silnice I/30 ve směru na Ústí nad Labem v úseku od okružní kīižovatky u Besedy k odbočce k Penny marketu dojde od 10. do 31.
července 2017. Uzavírka je součástí právě probíhající rekonstrukce povrchů
silnice, kterou provádí Īeditelství silnic a dálnic.

Odbor tajemníka
V ulicích města se instaluje plně digitální bezdrátový varovný a výstražný systém ochrany
pīed povodněmi pro město Lovosice. Realizátorem je společnost Telmo a.s. Součástí projektu je také poīízení aktuálních digitálních povodňových plánů pro celé správní území ORP
Lovosice, které zahrnuje 32 obcí. Jeho zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí a
bude īešit ohrožené obyvatele v jednotlivých
obcích. Digitální povodňový plán pro město
zpracovává společnost Vodohospodáīský rozvoj a výstavba a.s. Celkové způsobilé výdaje
projektu činí 4,2 mil. Kč. Projekt je podpoīen z
dotace ze Státního fondu životního prostīedí
ČR.
Název projektu: Zpracování digitálního povodňového
plánu pro město Lovosice a území ORP Lovosice a
vybudování varovného a výstražného systému ochrany
před povodněmi pro město Lovosice
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SVS zveīejnila výpočet ceny vodného a stočného za rok 2016
Severočeská vodárenská společnost a. s. v dubnu zveīejnila celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro stanovení vodného a stočného
za rok 2016. Za období od 1. ledna do 31. prosince 2016 bylo odběratelům naúčtováno za pitnou vodu 4Ř,68 Kč/m3 a za odpadní vodu
k odkanalizování 48,32 Kč/m3. Celkem odběratel za pitnou vodu, tedy
vodné a stočné, zaplatil Ř8 Kč/m3 (ceny jsou vedeny včetně 15 % DPH.)
Kalkulaci ceny společnost pravidelně zveīejňuje prostīednictvím úīedních
desek měst a obcí Ústeckého a pīevážné části Libereckého kraje z důvodu
ochrany spotīebitele. Tento rok za vodné a stočné dohromady zaplatíme
Ř8,30 Kč/m3. Pitná voda bude stát 4Ř,Ř8 Kč/m3 a voda určená
k odkanalizování, tedy stočné, bude činit 48,32 Kč/m3. Cena meziročně
vzrostla o 0,30 Kč za 1 000 litrů pitné vody a její následné odkanalizování
a vyčištění. Společnost navýšení vysvětluje potīebou obnovy vodohospodáīského majetku, nárůstem ceny povrchové vody stanovené Povodím
Ohīe, zohlednění vývoje spotīeby vody a také inflací. V roce 2017
v Lovosicích společnost žádnou významnou investici neplánuje. Naproti
tomu v roce 2018 SVS pravděpodobně opraví kanalizaci a vodovod v ulici
Vančurova. Ulice by následně mohla projít celkovou rekonstrukcí. Město
v této souvislosti již nyní zahájilo pīípravné projektové práce na revitalizaci
chodníků a veīejného osvětlení. Podrobný výpočet ceny zveīejnilo i město
Lovosice a najdete ho na webové adrese httpř//www.meulovo.cz/assets/
File.ashx?id_org=8770&id_dokumenty=3ŘŘ74.
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Informace

Tip na výletř Kalvárie - Tīi kīíže

Kalvárie, nebo také Tīi kīíže je vyhlídkové místo na pravém bīehu Labe blízko Velkých Žernosek. První záznamy o tomto místě sahají již do roku
1587, historie je však ještě o mnoho vousatější. Nedaleko samotných tīí kīížů jsou pozůstatky hradiště z mladší doby bronzové (zhruba 1000 pī. n.
l.). Z místa je nádherný výhled na īeku Labe, protější bīeh Porty Bohemici a také až na horu Īíp. K místu se vztahuje jedna krásná pověst, která zníř
"Milovaly jednou tīi panny rytíīe z Kamýku. Protože však jen jedna mohla jej dostat za manžela a ony sobě věcné pīátelství pīísahaly, volily raději
společnou smrt. Vystoupily na skálu nad Labem, ještě jednou poslední pozdrav ke Kamýku rytíīi poslaly a pak vrhly se do labských vln. Když se o
jejich smrti kamýcký rytíī dozvěděl, dal postaviti na skále tīi kīíže, které tam dosud stojí."
K místu vedou dvě pīístupové cesty, jedna pīímo od īeky, od cyklostezky směrem na Ústí nad Labem, druhá je také po zelené od obce Kamýk. První
cesta je trochu náročnější na výstup, ale také zároveň o mnoho kratší, druhou cestou se naopak dá na místo pohodlně dojít i s dětmi. A vzhledem k
tomu, že vzdálenost jsou cca 2 kilometry, je to ideální výlet na hezké odpoledne. V pīípadě, že pojedete na kole od Lovosic, je možné využít pīívozu v Malých Žernosekách, od kterého je to na vrchol necelé 2 kilometry.
Tip pro fotografyř
Zakomponujte do své fotky také samotné tīi kīíže. V pīípadě rychlých mraků a vysokého kontrastu počkejte na zlatou hodinku (hodina pīed západem slunce), kdy je již méně světla a můžete si dovolit použít delší expoziční čas. Po pár pokusech se vám podaīí mraky rozmazat a výsledek bude
velmi efektní.
Miroslav Vintrich

V Terezíně se vzpomínalo na oběti nacismu
V neděli 21. května se na Národním hībitově u Malé pevnosti
v Terezíně uskutečnila Terezínská tryzna - pietní akt k uctění
památky obětí nacistického režimu. Město Lovosice na vzpomínkové akci zastupovali místostarosta Vladimír Šuma a radní
Milan Šramota.

modlitba. Ve stejný den proběhlo
také kladení věnců na bývalém
popravišti v Malé pevnosti u pīíležitosti výročí poslední a zároveň
největší popravy, která se zde konala na samém sklonku války.
Vzpomínkovou pietní akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústīedním výborem Českého

Úsměv = Zdraví
6. června - Jak pīijmout odpovědnost za své zdraví
Semináī v DDM Elko od 13.30 h. Vstupné je 30 Kč. Pīihláškyř Lásková
7. června - Malý princ
Divadlo Rock opera od 11 h, generálka. Cena 250 Kč. Pīihláškyř Vaňková
Ř. a 23. června - Pétanque od 14.30 h.
1Ř. června - Václav Vít
Litoměīice od 13 h. Pīednáška o diagnostice. Nutno se objednat pīedem
na telefonním čísle 603 230 513
2Ř. června - Bowling u Johna
Start 15 h. Cena 20 Kč.
27. července - 3. srpna 2017 - Poděbrady - Hotelová škola
Plná penze, semináī, masáže, 3 500 Kč. Pīihláškyř Žamberská
10. - 16. záīí 2017 - Bojnice
Cena 5 ŘŘ0 Kč.
24. - 2Ř. záīí 2017 Roháče – Tatry
Cena 5 6Ř0 Kč. Pīihláškyř Žamberská
Černá Hora
Cena 12 500 Kč. Doplatek do 27. června
6. - 8. īíjna 2017 - Víkend v Doksech
Cena 800 Kč.

Jednou z nejvýznamnějších osobností letošního pietního aktu byl
premiér Bohuslav Sobotka. Součástí slavnostního ceremoniálu
bylo pokládání věnců, zazněla
státní hymna a význační hosté
pīednesli své projevy. Na závěr
zazněla kīesťanská a židovská

4

svazu bojovníků za svobodu, Terezínskou iniciativou, Federací židovských obcí v ČR, Ústeckým krajem
a městem Terezín. Záštitu nad
konáním letos pīevzal ministr kultury ČR Daniel Herman. Po celý
den se v žádném objektu Památníku Terezín nevybíralo vstupné. (ik)

Mšené - Lázně 14. - 25. ledna 2018
Plná penze, 12 procedur, cvičení, semináīe. Cena 7 300 Kč.
Zdravotní cvičení bude probíhat od 11. záīí každé pondělí od 10 h, v úterý
od 8.30 a 10 h. v DDM Elko, ve čtvrtek od 17 h. v KS Lovoš

Bližší informace a pīihláškyř

pondělí a úterý dopoledne v DDM Elko nebo na telefonních
číslech 603 230 513 (Žamberská) nebo 416 532 505.
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Aktuality

Začíná revitalizace
autobusového nádraží

Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí tohoto roku se
pomalu rozbíhá. Na začátku
měsíce června totiž odstartuje
revitalizace autobusového nádraží pīípravnými pracemi. Pīipravte se na dopravní omezení.
Pro obyvatele ulice Žižkova to
bude pīedstavovat hlavně umístění
náhradních autobusových zastávek
do jejich ulice. Náhradní zastávky
budou umístěny na parkovacích
zálivech místní komunikace u domu čp. 377, 668 a Ř14. Po celou
dobu rekonstrukce bude v těchto
místech omezeno parkování osobních automobilů. Pīedpokládaná
doba omezení je odhadnuta na
šest měsíců.
Pīesný termín umístění náhradních zastávek nebyl v době uzávěrky článku ještě znám. „Pīedpokládáme, že se tak stane začátkem
měsíce června,“ uvedl místostarosta města Vladimír Šuma.
„V uplynulých dnech došlo v
rámci této záležitosti k jednání

s dopravci a Krajským úīadem ÚK.
Na schůzce bylo stanoveno, že
zastávky musí být umístěny v co
nejkratší vzdálenosti od vlakového
nádraží, a to z důvodu lepší dostupnosti pro pīechod cestujících
na vlakové spoje. Zhotovitel nyní
zpracuje dopravně inženýrské
opatīení a musí požádat odbor
dopravy městského úīadu o jeho
stanovení. Na základě této žádosti
vydá odbor dopravy rozhodnutí, ve
kterém bude termín pīesunutí
zastávek již pevně uveden. Zveīejněn bude na úīední desce,“ dodává Šuma.
Občané by měli počítat i s dalšími
dopravními omezeními spojenými
se stavbou. Budou se týkat zejména kīižovatky ulic Žižkova a Terezínská. Opatīení se budou měnit
podle postupu prací.
Veškeré náklady projektu včetně
doprovodných služeb vyjdou město zhruba na 2Ř milionů korun,
z toho 23 milionů poskytne Evropská unie a státní rozpočet.
(ik)

„Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“
Projekt číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001875 je financovaný z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Město zdobí truhlíky s muškáty a letničkami
Město se tento rok zaměīilo na
květinovou výzdobu. Již v minulém roce nechal odbor životního
prostīedí města vysadit cibuloviny na náměstí, na Osmičku a do
ulice Sady pionýrů. Tato krásná
jarní výzdoba již odkvetla a pīichází čas letniček.
V minulých dnech byly pīesazeny
levandule u okružní kīižovatky
pīed kostelem svatého Václava.
Původní kultivar byl pīemístěn
do ulice Ústecká a na ostrůvek byly
zasazeny
levandule
nízkého
vzrůstu. Jarní úpravou prošly i
ostatní trvalkové záhony.
Od poloviny května zdobí lávku
pīes silnici I/30 na Most 40 nových
květinových truhlíků s muškáty a
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molicí. Květin se jako tradičně dočkala také ulice Osvoboditelů. Zde
jsou umístěny velké květináče s
letničkami na stožárech veīejného
osvětlení, které nesou směs letniček a muškátů. Tato výzdoba pīišla
město dohromady na 26 000 korun.
Bohužel již v prvním týdnu došlo
k jejich poškození. Neznámí pacha-

telé vytrhali květiny na lávce a
naházeli je na schody.
„Může se to zdát jako boj s větrnými mlýny, ale pokud se vzdáme,
město nebudeme mít nikdy hezké.
I proto plánujeme napīíklad výsadbu nového trvalkového záhonu
pīed Pfannschmidtovou vilou,“
uvedl místostarosta Vladimír Šuma.
(ik, foto ik)
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Informace

Úsek Tovární ulice u gymnázia prošel provizorní opravou

Největší výmoly, díry a nerovnosti na účelové komunikaci
v ulici Tovární byly provizorně
vysypány živičnou směsí. Opravu
provedli pracovníci pīíspěvkové
organizace Technické služby
města Lovosice.
Jednalo se o úsek od kīižovatky
s ulicí Sady pionýrů podél areálu
bývalé olejny až k novému multifunkčnímu Oranžovému hīišti.
„Tato komunikace je ve velmi
špatném stavu. Provizorní výspravy
problém nemohou vyīešit. Rádi
bychom, aby zde v budoucnu
vzniklo z části parkoviště a z části
nová plocha zeleně. Možností
rozvoje této oblasti je víc,“ uvádí
starosta města Milan Dian.
Studii na vznik parkoviště nechalo
město zpracovat již v roce 2016.
Posunutí do další fáze projektové

dokumentace záleží na finančních
prostīedcích, ale také na tom, jak
vlastník bývalé olejny naloží s areálem.
„S pracemi město váhá právě
kvůli nevyjasněné budoucnosti
areálu olejny. Neradi bychom zde
postavili parkoviště, které by muselo ustoupit napīíklad silnici. Nechceme se také pīipravit o možnost část pozemků odkoupit a
rozšíīit do těchto prostor park
nebo zbudovat větší parkovací
plochu. Zatím se jedná pouze o
spekulace, ale dokud nemáme
jistotu, nemá cenu komunikaci
opravovat,“ dodává starosta.
S provizorními opravami realizovanými prostīednictvím technických služeb město počítá i do
budoucna až do doby revitalizace
lokality.
(ik, foto tuc)

Od pīíštího školního roku by mohla jídelna vaīit o 300 obědů více
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Události

Jak by mohla v budoucnu vypadat kavárna v Lovoši
Z původního interiéru bývalé
restaurace v Lovoši v tuto chvíli
již mnoho nezbývá, jediným
shodným prvkem, který zůstane
zachován, budou původní klenby a industriální sloupy.
V prostoru bývalé restaurace
Lovoš parta pracovníků odklízí suť
a bourá pīíčky mezi místnostmi.
„Tyto dveīe vidím poprvé po mnoha letech. To jsem byl ještě kluk a
nemohl jsem si tu ani dát pivo.
Původně byla totiž restaurace
propojená i s hlavním sálem,“ īíká
zaměstnanec Kulturního stīediska
Lovoš Antonín Němec a ukazuje na
odkryté dveīe propojující restauraci s foyer sálu. V části místnosti již
chybí podlaha a pracovníci technických služeb postupně vyklízí
všechnu stavební suť. Obnova
městského kulturního stánku začala.

Klenby a sloupy budou postupně
očištěny od nepůvodních letitých
nátěrů. Všechny pīíčky nakonec
zmizí, aby se prostor celkově otevīel. Některá okna budou vyměně-

na za jejich francouzskou obdobu
a část prostoru by měla mít mírně
zvýšenou podlahu.
Pódium bude sloužit pro poīádání koncertů, autorských čtení nebo
pro promítání nejrůznějších filmů.
Což by částečně mohlo nahrazovat
chybějící
kino
v
Lovosicích.
V kavárně by měl vzniknout koutek
s knihami, které si lidé budou moci
zdarma vypůjčit.

Z vedlejší místnosti probourané
směrem do kavárny by měl být
vytvoīen konferenční sál oddělený
skleněnými dveīmi. V projektu je
navržen vlastní vstup do kavárny
z ulice, další vstup by měl být také
z vestibulu společenského sálu a
z recepce, kterou architekt umístil
do ulice 8. května.
„Všechny prostory stīediska, které
projdou rekonstrukcí, by měly být

ve vzájemném souladu. Chceme,
aby bylo kulturní stīedisko pīístupnější lidem, proto pīesuneme kanceláīe do pīízemí. V rámci rekonstrukce pīízemí budovy dále plánujeme vybudovat napīíklad „start
up“ - kanceláī pro začínající podnikatele, galerii nebo dětskou dílnu,“ uvedl Milan Dian, starosta
města.
(ik, malé foto ik,
velké foto návrh Moniky White)

Pīátelé z Coswigu i letos putovali Českým stīedohoīím

V sobotu 2Ř. dubna se uskutečnilo další hojně navštěvované
putování okolím Lovoše. V rámci
této akce každoročně dorazí
zhruba padesát nadšených turistů z partnerského města Coswig
a společně s lovosickými turisty
a zástupci města putují Českým
stīedohoīím. Letos návštěvníky
čekal velmi pestrý a zajímavý
program.
Účastníci akce se sešli v ranních
hodinách v prostorách staré radnice, kde jim bylo nabídnuto menší
občerstvení. Hosty v sále radnice
pīivítal místostarosta Lovosic Vladimír Šuma. Asi o hodinu později
autobus dopravil účastníky puto-
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vání na úpatí Lovoše u obce Bílinka, odkud se vydali na vrchol. Zde
je pīivítal starosta města Milan
Dian.
Vrchol však ani zdaleka nebyl
konečným cílem tohoto výletu.
Účastníci se posléze autobusem
pīepravili do Tīebívlic, kde proběhla návštěva muzea Ulriky von Levetzow a akce byla zakončena v místním vinaīství Johann W, kde byla
pīipravena prohlídka prostor a
také menší košt.
Vojtěch Krejčí
Výstup na Milešovku
Město Lovosice ve spolupráci s
Klubem českých turistů a s nadšenci z Coswigu uspoīádalo ve

stīedu 12. dubna již dlouho plánovaný výstup na Milešovku. Šlo
v podstatě o splněné pīání našich
pīátel z partnerského města, které
vyslovili v loňském roce pīi společném putování po krásách Saského
Švýcarska.
Výstup začal na návsi v Milešově,
kde se účastníci seznámili s historií
místního zámku a kostela svatého
Antonína Paduánského. Počasí
dvakrát nepīálo, byl deštivý den,
ale vzhledem k pīípravě a dlouhodobému plánování se výlet již nemohl odvolat.
Byl všední den a obě restaurace
na vrcholu měly zavīeno. Všichni
ale poskytli své zásoby, které nesli

s sebou na vrchol, a tak se uspoīádal společný piknik. Počasí se nakonec umoudīilo, výlet se podaīil a
všem se na Milešovce moc líbilo.
Erika Trefná, KČT Lovosice

Obě akce proběhly v rámci projektu
„Centrum pro cestovní ruch a partnerství“, číslo žádosti: 100115050 financovaného z Programu Cíle 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi
ČR a Svobodným
státem Sasko 2007 2013
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
Časové období 15. duben - 14. květen

Krádeže v marketech
1Ř. 4. v 11ř35 hodin jsme īešili krádež zboží
v supermarketu Penny. Osoba z Ústí n. L. odcizila zboží
v hodnotě 320 Kč. 1Ř. 4. v 13ř15 hodin jsme īešili krádež
zboží v supermarketu Billa. Osoba z Velkého Chvojna
odcizila zboží v hodnotě 820 Kč. 2. 5. v 7ř10 hodin jsme
īešili krádež zboží v supermarketu Penny. Osoba
z Lovosic odcizila zboží v hodnotě 7 Kč. 12. 5. v 11ř45
hodin jsme īešili krádež zboží v supermarketu Billa. Osoba z Terezína odcizila zboží v hodnotě 120 Kč. 12. 5. v 13ř40 hodin jsme
īešili krádež zboží v supermarketu Penny. Osoba z Lovosic odcizila zboží
v hodnotě 140 Kč.
Īízení automobilu pod vlivem alkoholu
17. 4. ve 3 hodiny jsme kontrolovali v ulici Obchodní īidiče motorového
vozidla Peugeot. Dechová zkouška byla pozitivní - 0,87 ‰ alkoholu
v dechu.
Zadržení osob hledaných Policií ČR
1Ř. 4. v 11ř15 hodin jsme v ulici Purkyňova a 11. 5. v 22ř20 hodin v jedné
z provozoven v ulici Osvoboditelů zadrželi osoby hledané Policií ČR.
Odmítnutí vyšetīení na návykové látky
20. 4. v 0ř30 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali īidiče motorového
vozidla Citroen. Īidič se odmítl podrobit testu na pīítomnost návykových
látek, rovněž odmítnul lékaīské vyšetīení. Po zadokumentování byl písemný materiál pīedán pīíslušnému správnímu orgánu k projednání.
Krádež u nákladové rampy
22. 4. v 17ř45 hodin jsme zadrželi v ulici Žižkova u nákladové rampy na
vlakovém nádraží osoby, které oīezávaly izolaci z měděných kabelů. Dále
bylo zjištěno, že došlo k odcizení dalšího materiálu a náīadí.
Nález platební karty
7. 5. v 13ř25 hodin nám byla pīedána nalezená platební karta. Tu jsme
následně vrátili pīíslušnému bankovnímu domu.
Spolupráce s Policií ČR
12. 5. v 22ř20 hodin jsme byli požádáni Policií ČR o spolupráci pīi pátrání
po osobě se sklony k sebepoškození. Ta byla v 22ř50 hodin nalezena v ulici
Osvoboditelů a pīedána Policii ČR.
Pīivolání vozu rychlé záchranné služby (RZS)
12. 5. v 3ř35 hodin jsme byli požádáni o spolupráci Policií ČR pīi prověīení
oznámení o ležící osobě na vozovce na výjezdu z Lovosic směrem na
Vchynice. Osoba byla nalezena a vzhledem ke zdravotnímu stavu byl pīivolán vůz RZS. Následoval transport do nemocnice v Litoměīicích.
Spolupráce s Policií ČR
Dne 13. 5. 2017 v čase 22ř20 hodin jsme na žádost Policie ČR společně
prováděli zákrok pīi napadení osoby v ulici Osvoboditelů.

• • Z výpisů jednání rady města • •

Další tīi restaurace požádaly radu města o umístění pīedzahrádky na
letní sezonu pīed své provozovny. Ty tak budou pīed restaurací U Kaple
v Teplické ulici, pīed restaurací Johanka na Václavském náměstí a pīed
cukrárnou Labužník v ulici 8. května. Všechny provozovny musí splnit
podmínky odboru majetku a investic. Jsou jimi napīíkladř otevírací doba
od 8 do 22 hodin, tak aby nebyl provozem rušen noční klid, nebo také
zajištění pravidelného úklidu prostoru. O pīedzahrádku zatím požádalo
7 podnikatelů.
Tīi nové kamery se staly součástí městského dohledového systému.
Kamery zakoupilo Společenství vlastníků jednotek domu v ulici Karla
Maličkého č.p. Ř76 – 982 a městu je pronajalo za symbolickou korunu.
Technické zaīízení bude sloužit k ochraně majetku, veīejného poīádku a
prevence protiprávního jednání v ulici.
Lovosický pīívoz obdržel od města dotaci ve výši 20 000 korun na letošní sezonu. Za dalších zhruba 30 000 korun město nakoupilo materiál na
opravu pīístavního mola a nechalo loď spustit na vodu. Opravy zajistili
pracovníci Technických služeb města Lovosice. Pīívoz bude v provozu
každý den od 8 do 20 hodin a v pīípadě potīeby stále. Děti do deseti let
a zdravotně postižení mají jízdné zdarma. Mládež od 10 do 15 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.

Pochoutkový rok s Českým rozhlasem Sever
Na náměstí v Lounech vyroste
ve čtvrtek 2Ř. června odpoledne pochoutková zóna Českého
rozhlasu Sever. Celý letošní
rok je totiž na regionálních
stanicích Českého rozhlasu ve
znamení Pochoutkového roku,
soutěže, do které mohou posluchači zasílat své recepty a
vyhrát za ně hodnotné ceny.
Návštěvníky potěší hudební
vystoupení Petry Černocké,
Jany Chládkové a Josefa Zocha. Na akci zaměīené na jídlo
samozīejmě nemůže chybět ani občerstvení zdarma v podobě grilovaného masa z dílny populárního kuchaīe Jaroslava Sapíka, točeného piva
a limonády. Pro děti bude pīipraven skákací hrad, nafukovací balónky a
další zábava, dospělí si budou moci odnést dárky a výhry z různých
soutěží.

Více informací na www.pochoutkovyrok.cz

Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lovosice
Rád bych seznámil čtenáīe s činností Sboru dobrovolných hasičů v Lovosicích. Jak jste již byli informováni v minulém měsíci, konalo se 13. května na
stadionu ASK v Lovosicích okresní kolo soutěže družstev v požárním sportu. Družstvo lovosických hasičů se umístilo na druhém místě. Na soutěži
jsme si pīipomněli letošních 80 let od založení Sboru českých dobrovolných hasičů v Lovosicích.
Ve dnech Ř. – 10. června se v Litoměīicích uskuteční Hasičské slavnosti s historickou technikou a pestrým programem. Bude rovněž poīádán den otevīených dveīí stanice profesionálních hasičů v Litoměīicích.
Dne 8. července se naše družstvo zúčastní Tohatsu cupu v Lukavci (začátek
v Ř hodin).
Mgr. Pavel Hejduk, starosta SDH Lovosice

KOUPÍM Simsona, jakýkoliv typ.
3000 Kč. Telefonř 736 741 Ř67

Pīíští vydání Lovosického dneška
vyjde 7. července
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Aktuality
2. vítání občánků, 11. května 2017

Ve čtvrtek 11. května se v lovosické Pffanschmidtově vile konalo druhé 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 Sady
Pionýrů. Celkem se se svými rodiči
dostavilo 13 dětí, a to šest holčiček
a sedm chlapců.
(tuc, foto Foto-Trend s.r.o. Lovosice)

Noc kostelů 2017, pátek Ř. června
Kostel sv. Václava, Lovosice

16:55 – 17:00 Hlas zvonů
17:00 – 17:30 Modlitba růžence
17:30 – 18:30 Mše svatá s rozsáhlejším komentáīem
18:30 – 18:40 Vystoupení dětí z nízkopr. charitního zaīízení Amicus
18:40 – 18:50 Zahájení pīepisování Bible
18:50 – 19:30 Koncert sboru Bel Canto
19.00 – 21.00 Prohlídka věže
20:00 – 21:00 Koncert Chrámového sboru a Lovosického žesť. kvintetu
21:00 – 22:00 Prohlídka kostela, prostor pro dotazy
22:15 – 22:45 Koncert na pīíčné flétny
23:00 – 23:15 Já a Bůh – prostor pro rozjímání
23:15 – 23:30 Závěr, modlitba a pīednes proseb psaných návštěvníky
během Noci kostelů

Kostel Církve československé husitské,
ulice Karla Maličkého, Lovosice

17ř00 - 18ř00 Country skupiny Karavana
18ř00 Zvonění na kostelní zvon
18:15 – 19:15 Lahodná vteīina - Komponovaný poīad hudby a poezie
Stanislava Kubína
21:15 – 22:15 In Flagranti

Milešov - kostel sv. Antonína Paduánského

Začátek akce v 17ř30 hodin, vystoupí sbory Kytička (MŠ a ZŠ Velemín),
In Flagranti (Gymnázium Lovosice)
Zleva: Anežka Punčochářová, Michal Pravda a Tomáš Čermák

Kostel sv. Matouše, Prackovice nad Labem

16:00 – Otevīení kostela
16:05 - 16:25 – Pěvecké vystoupení dětí z MŠ Brouček
16:30 – 17:15 – Little Percussion Duo a Lenka Fialová
18:00 – 18:30 – Komentovaná prohlídka kostela
18:45 – 19:15 – Pěvecké vystoupení amatérského dětského sboru obce
Prackovice nad Labem
19:30 – 20:00 – Namo
20:15 – Modlitba
21:00 – Ukončení akce
Doprovodný programř Výstava dobových a současných fotografií kostela,
vesnic i okolí. Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Brouček.
Možnost vyzkoušení opisu Bible. Výstava mešních rouch. Dětský koutek –
výroba Noemovy archy

Kostel Nejsvětější Trojice, Sulejovice

18ř30 - 1Řř00 Žesťový kvintet Severka
1Řř00 - 1Řř30 Dětský sbor Gymnázia Lovosice
1Řř30 - 20ř30 Písně s Evou Fertálovou, Alenou Beckerovou, Martinem
Burianem a Petrem Štechou

Policie se věnovala dětem z MŠ Sady pionýrů
Zleva: Richard Pospíchal, Vítězslav Brožík, Jáchym Holubec, František Vilam – 1. občánek 2017 a Kristýna Boháčková

Zleva: Linda Masopustová, Jan Rožec, Emma Kadeřávková, Lucie Reinhartová a Sofie Hovorková
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Městská policie Lovosice uspoīádala preventivně - bezpečnostní akci v Mateīské školce Sady
pionýrů.

na zásahovém vozidle, kterou si
měly možnost vyzkoušet. Potěžkaly
si helmy nebo bezpečnostní štít, a
dokonce se i nechaly spoutat slu-

Strážníci dětem pīedvedli techniku, kterou používají pīi výkonu
služby a vysvětlovali jim, na co si
mají dát na ulici pozor, aby se jim
nic nestalo. Děti obdržely také
drobné dárky od organizace BESIP
ministerstva dopravy.
„Velký úspěch sklidila houkačka

žebními pouty. Akce byla pojata
pīedevším hravou zábavnou formou, aby děti co nejvíce zaujala,“
sdělil īeditel městské policie Jaroslav Janovský. Do konce roku chce
městská policie uspoīádat další
podobné akce nejenom pro děti.
(ik, foto ik)

Ř

Školy

ZŠ Všehrdova Výměnný pobyt na ZŠ Antonína Baráka posílil
zve na výstavu
komunikaci, důvěru a spolupráci

Dne 15. května ve 14 hodin proběhlo v naší škole slavnostní zahájení výstavy výtvarných a literárních prací našich žáků.

Poslední dubnový týden proběhl na Základní škole Antonína
Baráka Lovosice výměnný pobyt
s žáky z Coswig Oberschule Leonharda Franka.

měīicích si prohlédli podzemní
sklepy, expozici s názvem „Důl
Richard v proměnách času“ v podzemí města a zúčastnili se
workshopu v Dílně ručního papíru.

znalosti a zjistili, že společné zážitky pīekonávají všechny hranice.
Projekt byl financován z Programu
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Dvacet německých žáků se svými
učiteli pīijelo poznávat nejen naši
školu, ale i Lovosicko. Čtyīdenní
program se nesl ve znamení názvu
projektu - Aktivní partnerstvíř komunikace, důvěra, spolupráce
10028181Ř.
Pro všechny žáky byly pīipraveny
všestranné činnosti. Nejprve se
všichni čeští a němečtí žáci ubytovali v hotelu Lev, poté navštívili
městský úīad a zdymadla. V Lito-

Nechyběl ani sport – plavání, jízda
na koni, fotbal a mnoho dalších
pestrých aktivit, ve kterých české a
německé děti navázaly a upevnily
nová pīátelství.
Žáci si také rozvinuli jazykové

s státního rozpočtu ČR. Děkujeme
městu Lovosice a všem učitelům z
obou základních škol za úspěšnou
realizaci výměnného pobytu a
splnění cíle projektu.

Srdečně zveme širokou veīejnost,
aby si pīišla výstavu, která bude
ukončena vyhlášením vítězů 15.
června v den zahradní slavnosti,
prohlédnout. Jako „ochutnávku“
vám pīedkládáme jednu z mnoha
literárních prací, u které jsme z
důvodů regulérního hodnocení
prací neuvedli jméno autora.
Mgr. Hana Protivová

Větruše – pověst O zlém rytíīi
Pīed dávnými lety stával nad soutokem īeky Labe s Bílinou hrádek
Větruše. Pīebýval tam tenkrát zlý
rytíī, který vymýšlel samé zlé věci.
Napīíklad vylil na īemeslníky vědro
s vaīící smůlou.
Uteklo pár let, než si rytíī našel
ženu, které se narodila dceruška.
Plánovali velkou slavnost, na kterou
sezvali mnoho lidí. Měšťané a īemeslníci si usmysleli, že se zbaví
zlého rytíīe a pomstí se mu. Vplížili
se na slavnost a čekali na chvíli, kdy
nebude dávat rytíī pozor, aby ho
mohli napadnout. Jakmile pīišla ta
chvíle, zaútočili a katapultovali rytíīe
daleko pīedaleko za jeho hradby.
Od té doby rytíīe nikdo nikdy neviděl.
Autorky ze ZŠ Všehrdova

Kvartáni navštívili
městský úīad
V pátek 21. dubna se tīída kvarta pod vedením pana učitele
Nováka vydala na Městský úīad v
Lovosicích. Exkurze byla naplánována tak, aby prezentace, jež
byla pro žáky devátého ročníku
lovosického gymnázia pīipravena, souvisela s probraným učivem.
Hned po pīíchodu se nás ujala
tisková mluvčí a sekretáīka pana
starosty Ivana Kocánková a spolu s
panem starostou Milanem Dianem
nás zavedli do malé zasedací místnosti. Zde nás pīivítali a paní Kocánková pīedstavila svou prezentaci na téma „Město Lovosice.“
Dozvěděli jsme se napīíklad, jaké
jsou výdaje a pīíjmy, co se v Lovosicích plánuje nového, jak to chodí
pīi volbách, nebo které pozice
najdeme v zastupitelstvu a podobně. Celou dobu panovala klidná a
milá atmosféra. Jsem si jistá, že
jsme si všichni z pīednášky o našem krásném městě něco odnesli.
A tím nemyslím jen modré propisky, ale hlavně nové poznatky a
informace o faktech, které mnohým
byly doposud neznámé.
Tímto článkem chci poděkovat
všem, kteīí se podíleli na organizování pīednášky pro naši tīídu.
Karolína Schejbalová
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ZŠ Antonína Baráka

Letní koncert lovosických sborů Děti pīíkladem

Ve stīedu 17. 5. se v KS Lovoš uskutečnil letní koncert pěti lovosických
sborů – Školáčku pod vedením Radky Vosické, Koťat pod vedením Jitky
Kočišové, Letušek, které vede Monika Brandýská, Happy Voices a Vocal
Friends. Poslední dva vede sbormistr Jakub Koch, který zahájil celý koncert úvodním slovem. Prezentace pěveckých dovedností se stává nedílnou součástí kulturního dění v našem městě. Je vždy oslavou hudby a
potvrzením pīísloví „Co Čech, to muzikant“. Pěvecký soubor dospěláků
Vocal Friends tímto zve zájemce do svých īad. Ty, kdo rád s chutí a dobīe zpíváš, pīijď mezi nás. Soubor se schází každé pondělí v 17.15 hodin v
ZUŠ v Lovosicích.
Mgr. Petra Hájková

V pátek 5. května proběhl na
tīech místech v Lovosicích pietní
akt jako pīipomínka konce 2.
světové války a uctění památky
jejích obětí.
Protože i v Lovosicích padlo a je
pohībeno několik členů Rudé armády, hrála se i ruská hymna. Zatímco účastníci této vzpomínkové
akce, včetně žáků 5. ročníků ZŠ
Všehrdova, kteīí se o hrůzách
2. světové války dozvěděli pīi hodinách vlastivědy, vzdávali hold ruským vojákům za zvuků jejich hymny, projel pīímo stīedem pietního
shromáždění s pohrdlivým výrazem
a lízátkem v ústech lovosický občan. Další dvě občanky, dle očitého
svědka, těsně po shromáždění kradly živé květy z věnce u pamětní
desky na budově Deli. Tohoto žáci
svědkem nebyli, ale ,,promenády“
pīi hymně ano. Jejich zaskočená,
nesouhlasná reakce a důstojné
chování po celou dobu konání akce
je pīíslibem, že se nám další generaci podaīí vychovat lépe...
Mgr. Eva Antonová, ZŠ Všehrdova
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Nevidomá malíīka Iva Zuchová opět vystavovala v knihovně

Ve stīedu 17. května se v obīadním sále Městské knihovny
v Lovosicích uskutečnila pod
záštitou Nadace Artevide vernisáž výstavy nevidomé malíīky
Ivy Zuchové.
Iva vystavovala v Lovosicích naposledy v roce 2015 a maluje metodou Dina Čeča, který pīijel v roce
1Ř71 studovat výtvarné umění z
tehdejší Jugoslávie do Prahy. V
roce 2006 si patentoval unikátní
styl, který využívá hmatového působení na čisté bílé plátno z netkané textilie, pod nímž je vrstva černé
barvy. Ta se objeví až v okamžiku
doteku kreslicím pīedmětem, klidně i prstem. Díky zpracování do
reliéfu pomocí 3D tisku mohou
nevidomí svá díla „spatīit“ pohmatem. Výstava trvá od 17.5. do 2.6.
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Děkujeme všem, kteīí se zúčastnili vernisáže obrazů. Paní Černé a
paní Blínové za zajištění celé výstavy a poskytnutí prostor, místostarostovi panu Šumovi za zahájení výstavy. Zpěvačkám ze ZUŠ, paní
īeditelce Petīe Kacianové a paní učitelce Julii Nepustilové za zajištění
hudebního doprovodu a manželům Podrapským za vystoupení.
Iva a Ludmila Zuchovy

Malíīka Lovosickému dnešku zodpověděla několik otázek.
V Lovosicích se Vaše poslední
výstava uskutečnila v červnu
2015 a nyní v červnu 2017. Konala se mezitím nějaká společná
výstava malíīů Nadace Artevide?
Kde a kdy se uskutečnila?
V záīí 2016 se konala výstava
nevidomých malíīů ve Vrtbovského
zahradě v Praze, tīi z nás jsme
malovali "živě" - já jsem malovala

herce Jaroslava Duška, který celou
akci uváděl. Zároveň tam vystoupili
nevidomí hudebníci a zpěváci. V
prosinci 2016 se konala v kostele
Šimona a Judy v Praze dražba
obrazů nevidomých malíīů. Celou
akci moderoval Alexandr Hemala,
vystoupil houslista Václav Hudeček, Dětská opera Praha a orchestr
dirigoval Libor Pešek. V roce 2015
jsem měla malou prodejní výstavu
v rámci adventního koncertu v
Litoměīicích. V r. 2016 jsem na

Letní hudební slavnosti namalovala
Václava Hudečka a dirigenta Tomáše Braunera. Obrazy jsem jim
také osobně pīedala. Zde v Lovosicích vystavuji jen já.
Často Vás vídám s maminkou
na akcích Kulturního stīediska
Lovoš nebo v knihovně. Který
poīad Vás v poslední době nejvíce zaujal? Byla jste na swingovém večeru?
Do Kulturního stīediska Lovoš
chodím na hudební akce, byla jsem
jak na vánočním koncertu, tak na
swingovém večeru. Nevynechávám
ani koncerty ZUŠ Lovosice, jednak
tam vystupuje moje neteī, ale líbí
se mi i ostatní žáci a jejich repertoár. Sleduji jejich vystoupení i na
všech akcích, kde žáci hudební
školy vystupují.
(hz, foto tuc)

11

Informace
Pod Lovošem vzniká včelaīská učebna
Město Lovosice chce podporovat environmentální akce spojené s ekologickou výchovou, proto na podzim roku 2016 zahájilo
práce na pozemku v zahrádkáīské kolonii pod Lovošem z důvodu zīízení učebny včelaīství.

nán terén a dosazena plechová
garáž, dále bylo pīipraveno stanoviště pro včelstva. Pozemek byl již
3x posekán členem ČSV Janem
Novákem. I další členové ZO Lovosice se zapojují, darováním 2
včelstev pīispěl Radek Geletič,

V minulosti byl pozemek pronajímán za účelem užívání zahrady. Na
pozemku došlo k odstranění suchých dīevin a náletových kīovin.
Tímto krokem došlo mj. ke zjištění,
že se na pozemku nachází pozůstatky dīevěné kůlny, oplocení a
odpad různého charakteru. Město
zajistilo úklid a odvoz odpadu. Po
úklidu a uvolnění prostoru zahrady
jí nově oplotilo a umístilo plechovou garáž jako technické zázemí
pro včelaīení.
V jarních měsících 2017 byly na
pozemku zorganizovány dvě brigády za účasti členů Českého svazu včelaīského (ČSV), základní
organizace Lovosice. Během těchto
prací byla vyhrabána stará tráva,
vystīíhány výmladky keīů, vyrov-

darováním nádrže na vodu a okapových žlabů pīispěje Radek Smola.
Záměrem celé pīípravy pozemku
bylo pīipravit zázemí pro včelaīský
kroužek, který byl založen spolkem
Mozaika v roce 2015, registrován
v roce 2016. Pozemek mohou
využívat různá školská i mimoškolská zaīízení pro ekologickou výchovu, ale i zájemci o včelaīení.
Spolupráci na celém projektu zajišťuje město Lovosice, spolek Mozaika a spolek lovosického ČSV.
Mozaika na činnost včelaīského
kroužku získala finanční pīíspěvek
od Ústeckého kraje (Program pro
rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020).

V současné době jsou na pozemku dvě včelstva v plném rozvoji a
počet včelstev se bude zvyšovat.
Včelaīskou učebnu navštěvuje pravidelně včelaīský kroužek, v květnu
učebnu navštívili žáci lovosického
gymnázia. Bohužel se setkáváme i
na tomto pozemku s vandalismem.
Bezprostīedně po vybudování

oplocení byly zničeny kliky neznámým pachatelem, který se pak
pohybuje na pozemku samém. Byl
jím jeden úl se včelstvem shozen z
podstavce. Naštěstí se jednotlivé
nástavky nerozpojily a dále díky
tomu, že bylo v době této události
chladno, nevznikly na včelstvu
škody.
Odbor životního prostředí

• Vaīení se školní jídelnou - Segedínský guláš ze sójového masa •
Sójové maso
Jedná se o dehydratovaný texturovaný sójový protein (bílkovina).
Vyrábí se v podobě granulí nebo
se lisuje do kostek, nudliček či
plátků. K dispozici jsou buď výrobky bez jakéhokoliv ochucení nebo
celá īada již ochucených sójových
výrobků, které stačí nechat nabobtnat pouze v horké vodě.
Sójové maso je potravina vhodná
do všech jídelníčků racionální výživy. Má vysoký obsah bílkovin, nízký
obsah tuku, nicméně jeho energetická hodnota je poměrně malá.
Obsahuje vitaminy B, A, E a z minerálních látek vápník, fosfor a
železo. Má velký obsah vlákniny a
neobsahuje lepek, je proto vhodné
i pro bezlepkovou dietu.
Pīíprava
Čím déle se sójové maso vaīí, tím
je stravitelnější. Vaīte ho proto ve
větším množství vody (mírně osolené) zhruba 30 minut (granulát 20 min; kostky - 25 min; kousky 30 min; nudličky, plátky - 30 min).
Poté maso vložte do cedníku a
nechte okapat, nadbytečnou vodu
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Recept ze školní jídelny
Segedínský guláš
ze sójového masa - 4 porce
Sója kostka 100 g, Zelí kysané
250 g, Šlehačka (lze vynechat)
50 g, Cibule (velká) 1 ks, Sádlo
(na restování), Česnek, Sůl,
Paprika mletá, Kmín, Hladká
mouka (na zahuštění)
chlebem. Pokud chcete uvaīit
zdravý knedlík tak jako v jídelně,
použijte celozrnnou mouku (v
tomto pīípadě se jedná o špaldovou mouku) a do těsta můžete
pīidat burizony.
můžete vymačkat. Tuto vodu dále
nepoužívejte! Takto pīipravené
sójové maso se upravuje stejným
způsobem, jakým jste zvyklí upravovat maso živočišné.
Postup
Sójové kostky namočíme do zeleninového vývaru. Nakrájenou cibuli

orestujeme, pīidáme kostky, vydusíme vývar a zaprášíme mletou
paprikou, zalijeme vodou, provaīíme, pīidáme posekané kyselé zelí
a dusíme. Poté zahustíme hladkou
moukou a provaīíme min. 20 minut. Dochutíme solí, pepīem a
pīidáme šlehačku na zjemnění.
Podáváme s knedlíkem nebo s

Celozrnná mouka
Celozrnná mouka bývá mletá
jiným způsobem než mouka bílá.
Obsahuje i vnější části zrna, která
jsou bohatá na minerální látky,
vitamíny a vlákninu, proto jsou
výrobky z ní výživově hodnotnější.
Celozrnná mouka má nižší glykemický index. Pečivo je vláčnější,
vydrží déle jemné.
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Festival folklórních souborů pīinesl dobrou zábavu i gastronomické požitky
V sobotu 20. května ve 12 hodin odstartoval na Václavském náměstí v Lovosicích již 7.
festival folklórních souborů, jehož poīadatelem je Svaz Maďarů žijících v českých zemích, pobočka Lovosice. Jako vždy byl pīichystán bohatý hudební a taneční program.

Nakonec tanečníci zapojili do tance i obecenstvo. Pīedvedl se i se Polský folklórní soubor z
Haliče. Několik písní zazpíval pěvecký soubor
Csalogányok (česky Slavíci), studio Karima z
Ústí nad Labem uvedlo orientální tance. Ze
známých nechyběl maďarský soubor Nyitnikék,

zábavné atrakce pro děti.
„Pīedně musím poděkovat za podporu Ústeckému kraji, městu Lovosice, Kulturnímu stīedisku Lovoš, Ministerstvu kultury ČR, Nadaci
Bethlen Gabor - Maďarsko i všem účinkujícím a
členům našeho spolku, kteīí se zapojili do festi-

Festival zahájil Vojtěch Krejčí, īeditel Kulturního stīediska Lovoš. Akce se také zúčastnil redaktor časopisu Prágai Tükör János Kokeš a
členové karlovarské a pražské organizace Svazu
Maďarů. Slavnosti sice hrozily mraky, ale početné obecenstvo to od návštěvy neodradilo.
Návštěvníkům se nejprve pīedstavil Maďarský
citerový soubor Galagonya (snímek vlevo), který
na festivalu vystoupil poprvé a byl novým hudebním zážitkem. Následoval Mateník z Prahy
(snímek vpravo) s mnoha českými písněmi a
tanci (Na tý louce zelený, Kdyby byl Bavorov aj.).

Ambiam ze ZUŠ Roudnice či Vietnamská
folklórní hudba. Tīešničkou na konci bylo vystoupení skupiny Innkeepers s kankánem.
Nejen hudba a tanec, ale i gastronomické
požitky lákaly návštěvníky. Pro milovníky maďarských specialit byly pīipraveny pochoutky –
kotlíkový guláš, plněné zelí i tīeba Hortobáďské
palačinky nebo grilované maďarské klobásy.
K dispozici byla ochutnávka maďarských vín a
prodej různých maďarských specialit, koláčů,
pagáčků a koīení. Nechyběly ani stánky s cukrovinkami a suvenýry, skákací hrad pro děti a další

valu. V neposlední īadě také všem návštěvníkům této multikulturní akce, kteīí nás pīišli
podpoīit. Z mého pohledu se festival vydaīil jak
po stránce umělecké, tak i gastronomické.
Svědčí o tom potlesky účinkujícím i fronty u
stánků. Tímto vás zveme na další ročník
s novými soubory a nápady, na který se těšíme,“
hodnotí festival pīedsedkyně lovosické pobočky
Svazu Maďarů Iveta Pospíšilová.
Už se všichni těšíme na další akci a tou bude
Vaīení pravého maďarského guláše na Václavské pouti 28. záīí.
(hz, foto tuc)
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Události
Spolek Úsměv=Zdraví byl podruhé Sociální služby se opět pīedstaví
na sportovních hrách v Coswigu
veīejnosti s bohatým programem

Na 2. sportovní hry seniorů
jsme byli znovu pozváni pīáteli
do partnerského města Coswig.

lepší výsledky. Smíchu a fandění
bylo víc než dost.
Jako pīekvapení byla pīipravena

Skvělé pīivítání místostarostou
města a seznámení s programem
her proběhlo na tamní radnici.
Občerstvení pīipravili členové
klubu, bylo skvělé. Následovala
hodina určená na prohlídku města
a na nákupy. Poté jsme absolvovali
procházku lesem s plněním deseti
bodovaných úkolů o znalosti historie. Po projížďce městem a obědu pīišel na īadu turnaj v bowlingu. V Coswigu mají nádhernou
halu, kde jsme se snažili o co nej-

kulturní vložka, kdy nám zatančily
děti z kroužku Heide dva krásné
tanečky v kostýmech. To bylo velmi milé. Po večeīi následovalo
vyhodnocení sportovních her, pīedání cen a pīipravené pozornosti
od členů klubu Coswig. Na závěr
jsme poděkovali za krásně strávený den, pīedali pīipravené dárečky
a pozvali pīítomné na 3. sportovní
den seniorů do Lovosic, který proběhne v pīíštím roce.

Již druhý ročník úspěšné akce s
názvem „Sociální služby se pīedstavují aneb Co vám můžeme
nabídnout“ se uskuteční na Václavském náměstí ve čtvrtek 15.
června 2017. Od 13 do 15 hodin
se budete moci seznámit s poskytovateli sociálních a navazujících služeb ve městě a nabídkou
jejich služeb.

měīice, pěvecký sbor Bábinky CSP
Litoměīice, hudební kapela Jedním
dechem a taneční skupina Lačho
Amicus.
Zájemci se budou moci seznámit
s péčí o včely, nošením dětí v šátku
nebo se speciálně vycvičenými
vodícími psy. Organizátoīi také
pīipravili ukázky chůze se slepeckou holí nebo psaní na stroji pro

Pīipraven je bohatý program.
Součástí budou tvoīivé dílničky
pro děti a fotokoutek. Za asistence
fyzioterapeuta si budete moci
vyzkoušet metodu „boso-chodník“.
Těšit se můžete také na chutné
jídlo nebo skvělý hudební a taneční doprovod. Vystoupí taneční
skupina Lucarino Dance CSP Lito-

nevidomé. Vše budou doprovázet
prodejní a reklamní stánky.
Akce dále nabídne bezplatný
screening odhalující zdravotní stav
a kondici, jako je napīíklad měīení
cholesterolu, krevního tlaku, měīení tuku v těle a podobně. Občané
budou moci využít zdravotní poradenství a konzultace s odborníky.

Libuše Žamberská, foto archiv spolku

• • • Pobyt STP v Lázních Bechyně • • •
Pobyt Svazu tělesně postižených (STP) Lovosice se konal v
Bechyni ve dnech 23. dubna - 7.
května za účasti 76 našich členů.

klášter v Klokotech, Milevsko a
další. Pro účastníky byla zajištěna
hudební produkce k poslechu a
tanci. Zaujala obzvlášť pīednáška o

Semináī Nová zelená úsporám a Dešťovka
pīilákal občany i z okolních obcí
Vedoucí zajistili pro účastníky
devět jednodenních zájezdů po
okolí - Elektrárna Temelín, Týn nad
Vltavou, město Tábor, hora Tábor,

vzniku lázní a historickém vývoji
města Bechyně. Objednané fotografie z pobytu jsou již k vyzvednutí v kanceláīi STP.

Konfederace politických vězňů v Litoměīicích poīádá každoročně
pietní akt pīi Dnu památky obětí komunismu u desky na ZŠ Všehrdova (bývalý okresní soud). V pīedvečer 67. výročí justiční vraždy
političky Milady Horákové si lidé v celé republice pīipomenou památku komunisty popravených a umučených politických vězňů.
Pietní akt se v Lovosicích uskuteční v pondělí 26. června v Ř hodin
ráno pīed Základní školou Všehrdova v Lovosicích.
(hz)
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Semináī poīádaný Státním
fondem životního prostīedí ČR
a městem Lovosice pīilákal
zhruba dvě desítky občanů.
Pīijeli i lidé z okolních obcí,
zejména pak z Čížkovic.
Na semináīi se občané mohli
dozvědět, jaké jsou typy podpory,
kde a jakým způsobem o dotaci
požádat a jaké má státní fond
požadavky. Ministerstvo životního
prostīedí hodlá letos rozdat v

rámci programu Nová zelená
úsporám více než jednu miliardu
korun. V rámci programu Dešťovka to bude až 100 milionů korun.
Podrobné informace naleznete
na www.novoazelenausporam.cz
a httpsř//www.sfzp.cz/sekce/877/
destovka/.
Funguje také bezplatná telefonní
linkař 800 260 500, nebo e-mail
info@sfzp.cz.
(ik)
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Informace
Knihu Nabu, Nelsí a škola pro superpsy
pokītili za pīítomnosti šesti vodicích psů
V Městské knihovně Lovosice
se v úterý 23. května uskutečnil
slavnostní kīest knihy pro děti i
dospělé Nabu, Nelsí a škola pro
superpsy, kterou napsala zrakově těžce postižená spisovatelka
Stanislava Krajíčková.

Kmotrem knihy byl paralympionik
– nevidomý plavec Miroslav Smrčka a kniha byla pokītěna v plastové
zavinovačce.
Hosty slavnosti byli dva bílí labradoīí bráškové – hlavní hrdinové
knihy Nabu a Nelsí, pīítomen byl i
černý labrador Kanto, který v knize
vystupuje též, dále jejich kolega
Pluto pana Krajíčka a další dva
vodící psi. Všichni psi se chovali
vzorně, ani neštěkli. Akci zahájila
vedoucí knihovny Zdeňka Černá a
vyzpovídala autorku, jak se dostala
k psaní.
Paní Krajíčková se narodila s vrozenou oční vadou. Dlouhá a neúspěšná léčba šedého zákalu ji pīipravila o zrak v levém oku. Na
pravé už vidí jen trochu. Rodiče ji
odmala vedli ke kultuīe, četli jí
pohádky. Do Lovosického dnešku
píše už dlouho a teď si īekla, že
vodicí psi by si zasloužili knížku. Ta
by měla malé i velké čtenáīe nenásilnou formou seznámit s tím, jak
se k vodicím psům a jejich lidem
chovat.
Pīítomna byla i ilustrátorka knihy
Markéta Moravcová – Raušová,
učitelka z Chomutova, která měla
velkou radost, že knihu mohla
ilustrovat. Její obrázky jsou opravdu půvabné – pejskové jsou jako
živí, jen mluvit.

Knihu pīedstavily v divadelním
vystoupení děti z 1. ZŠ Lovosice a
nakonec byly s pejsky i vyfoceny.
Několik písní (I já mám sny, Klobouk ve kīoví, Pramínek vlasů aj.)
zazpíval známý nevidomý zpěvák
Radek Žalud pīezdívaný „český

Rybáīských her se zúčastnilo 230 dětí,
lov ryb na īece však zhatil vítr
Již tradičně uspoīádali lovosičtí
rybáīi ve spolupráci s DDM Elko
oblíbené Hry rybáīské mládeže u
rybáīských chatek u Labe.

ší pomocí míčku a postavených
kostiček. Každý si pak za odměnu
může vybrat nějakou tu sladkost,“
sdělil Lovosickému dnešku Jakub

„Letošní rok se akce zúčastnilo pīes 230 dětí. Ty měly možnost
si vyzkoušet různé disciplíny, které
byly zaměīeny hlavně na motoriku
a pīesnost. Disciplíny a úkoly každý
rok měníme a rozšiīujeme, abychom zaujali všechny věkové kategorie. Starší děti se snaží v rybolovné technice s prutem a zátěží
trefovat terč a ty nejmenší to zkou-

Matoušek, pīedseda Českého rybáīského svazu v Lovosicích.
Každoročně je také součástí akce
lov ryb na īece, kde si každý může
zkusit stát se na chvilku rybáīem.
„Letos však foukal velmi silný vítr a
byly velké vlny. Raději jsme proto z
bezpečnostních důvodů tuto akci
odložili,“ dodal Matoušek.
(tuc, foto archiv rybářů)

Andrea Bocelli“ za klavírního doprovodu Aleny Šefčíkové. Vlastní
skladbu zahrála na kytaru a zazpívala nevidomá Radka Komárková,
lovosická rodačka. Paní Krajíčková i
ostatní umělci dostali květiny a
všichni si pīipili na zdar prvotiny.
Součástí akce byla i a autogramiáda, paní Raušová kreslila do knížek
návštěvníkům na památku i pejsky.
„Veselá knížka lovosické autorky
vypráví o tom, co všechno se museli dva labradoīí bráškové naučit,
než se z nich stali opravdoví vodicí
psi a je opravdu pěkná,“ chválí
knížku vedoucí knihovny Zdeňka
Černá.
(hz, foto archiv knihovny)

Správu sportovišť bude provozovat město
prostīednictvím technických služeb
>>>Dokončení ze strany 1

Zaměstnanci ASK, kteīí se starali o
chod a údržbu sportovišť, pīecházejí pod TSML. V jejich pīípadě
půjde pouze o změnu zaměstnavatele. Žádné změny se nedotknou
ani samotných sportovců, kteīí
sportoviště využívají. „Bezplatné
využití sportovišť pro oddíly, které

jsou členy ASK, je nadále samozīejmostí. Zaslechl jsem, že se někteīí
sportovci obávají, že za pronájem
sportovišť budou muset platit.
Není tomu tak a jednoznačně tato
tvrzení
vyvracím,“
ubezpečuje
Šuma. V gesci ASK zůstává od
července administrativní a sportovní činnost.
(tuc)

Letní brigáda - plavčík na koupališti

Kdyř červen - srpen Kdeř koupaliště Lovosice
Požadavkyř Věk minimálně 18 let, základní plavecké dovednosti
Kontaktř jana.tischlerova@meulovo.cz Telř 416 571143
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Pozvánky/Inzerce
Úspěchy zpěváků lovosické ZUŠky
a koncert nejmladších muzikantů

Plán zájezdů, lázní a ozdravných
pobytů ZO STP LOVOSICE

Letos se naši zpěváci opět zúčastnili několika celorepublikových soutěží. Obvykle jsou soutěže tīíkolové. Porota vybírá ze
zaslaných nahrávek účastníky do
semifinále, kde pīedvedou vybranou píseň a v pīípadě úspěchu postupují do finálového kola.
Z naší ZUŠky se zapojilo celkem 8
žáků do tīí soutěží. První proběhla
pod názvem Karlovarský hlas už
v listopadu 2016, kde ve finále
získala 3. místo Natálie Tichá ze
tīídy J. Kocha. Natálie se účastnila
též soutěže Česko zpívá, ve které
7. dubna v Trutnově skončila v
semifinále, těsně za postupující
desítkou. Nejvíce želízek v ohni
jsme měli v soutěži Junior Talent
2017. Semifinále v Mostě se účastnila Klaudie Moravcová a Samanta
Jožková ze tīídy J. Kocha, tīídu J.
Nepustilové reprezentovali Lukáš
Vosyka, Nela Garabášová, Eliška
Ocetníková, Zuzana Vondráková
(viz foto) a Lucie Hajná. Poslední
dvě jmenované se probojovaly do
finále. Lucie získala 16.5. v konečném klání 3. místo. Blahopīejeme
všem zúčastněným a jejich učitelům! Velký dík patīí také rodičům
za podporu a pomoc, bez nich by
se to neobešlo!
26. dubna ještě proběhl koncert
Naši nejmladší se pīedstavují.
Původně plánovaný sál v knihovně

10. 6. Výlet - Okolí Krásné Lípy
Celodenní turistický výlet s pěknou procházkou pohádkovým lesem spojený s jarmarkem. Délka pěší trasy pīibližně
6 km. Vhodné i pro děti. Cena 150,- Kč.

Červen 2017

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.
1. - 8. 7. Ozdravný pobyt - Suchá Rudná v Jeseníkách
Cena 4.500,- Kč. Ubytování, plná penze, doprava a pojištění.
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 SE BOHUŽEL NEUSKUTEČNÍ

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

jsme pro velký zájem účinkujících i
návštěvníků vyměnili za prostory
KS Lovoš. V pīedsálí byly vystaveny práce nejmladších výtvarníků a
děti si zde mohly ve výtvarné dílničce vyrobit masky. Nejmladší
hudebníci sklidili pīed zaplněným
sálem zasloužený potlesk.
Petra Kacianová, ředitelka ZUŠ Lovosice

Pīíjem inzerceř 724 482 870

Sport

Kuželkáī Miroslav Šnejdar se stal mistrem České republiky

Kuželkáī Miroslav Šnejdar z Lovosic se stal
mistrem České republiky. Nejen o tomto
úspěchu se dočtete v následujícím rozhovoru.

Je to velice těžké se zde prosadit, protože
pīijedou hráči, kteīí hrají v zahraničních klubech
nebo hrají za reprezentaci a mají daleko více
zkušeností než já. Nicméně v sobotu jsem pīedvedl výkon 616, který stačil na krásné 6. místo,
což znamenalo postup do nedělního finále (pro
širokou veīejnost se patīí dodat, že výkony nad
600 patīí mezi špičku). Byl jsem mile pīekvapen
a měl jsem radost, že jsem splnil cíl, dostat se
do nedělního finále.
Další den jsem nastupoval s cílem si hru užít a
to se podaīilo do puntíku. Hra se hraje na 120
hodů a já jsem Ř0 hodů pīedváděl průměrnou
hru. Posledních 30 hodů bylo ale excelentních,
což nakonec vyústilo ve zlatou medaili! V neděli
jsem zahrál 630 a v součtu se sobotou to stačilo
na 1. místo o čtyīi kuželky. Pīedstavte si, že
odehrajete 240 hodů a rozdíl mezi prvním a
druhým jsou pouhé 4 kuželky. To je rozdíl mezi
jedním dobrým a nepovedeným hodem!
Senzace byla na světě, hráč oddílu ASK Lovosice, který nemá od roku 2002 vlastní kuželnu, již
vzala pīi povodních voda, je mistrem ČR! Navíc
se podaīilo získat i bronzovou medaili za nedělní výkon 630, takže báječný víkend. Pocity krátce po hīe se nedají vyjádīit slovy. Bylo to báječné a nemohl jsem tomu uvěīit. Ani ve snu by se
mi nezdálo o tom, že zrovna já budu mistrem
ČR. Děkuji všem, kteīí mi drželi palce pīímo v
hledišti i na dálku, za podporu.

Jaké byly Vaše kuželkáīské začátky? Kdo
Vás k tomuto sportu pīivedl?
Počátky jsou z roku 2000, kdy si otec zamluvil
kuželnu v České Tīebové a pozval další rodinné
pīíslušníky, mezi nimiž jsem byl i já. Smysl toho
byl, že otec našel sport, který nikdo nikdy z
rodiny nehrál a v němž by se dalo soutěžit.
Kuželky mne i tátu zaujaly natolik, že jsme se
začali zajímat o to, jestli v Lovosicích není nějaká kuželna, kde bychom mohli hrát a zlepšovat
se. Kuželna v Lovosicích byla, zašli jsme se zeptat, zaplatili členské pīíspěvky a chodili jsme
trénovat. Později se pīidali i další nováčci a
založili jsme nejprve dorostenecký tým (sezona
2000 / 2001) a o rok později i mužské družstvo
Lovosice C, které hrálo v Meziokresním pīeboru.
Pīibližte čtenáīům Lovosického dneška Vaši
sportovní kariéru.
Moje první sezona 2000 / 2001 byla tedy v
dorostenecké soutěži za lovosické družstvo a
následovaly další odehrané roky v lovosických
barvách až do roku 200Ř. Probojovali jsme se z
Meziokresního pīeboru pīes Krajský pīebor až
do Severočeské divize, kde nám těsně unikl
postup do 3. ligy. Ten rok jsem vyhrál i statistiky
jednotlivců a moje výkony, které jsem podával,
byly natolik zajímavé, že jsem dostal nabídku na
hostování do 3. ligy za Bohušovice. Od sezony
200Ř / 2010 tedy hostuji v jiných oddílech až do
současnosti. Hrál jsem 2. a 3. ligu za Bohušovice, 1. ligu za Českou Tīebovou, 1. a 2. ligu za
Trnovany a divizi za pražskou Konstruktivu. Co
se týká soutěže jednotlivců, tak tam i nadále
reprezentuji domácí klub ASK Lovosice, takže
alespoň malou reklamu můžu Lovosicím nabídnout ve formě účasti na mistrovství ČR.
Jakých úspěchů jste již dosáhl a jak probíhalo vítězné mistrovství?
Úspěchů je určitě více, takže kromě několika
vyhraných turnajů se cení také statistiky odehraných sezon, kde jsem se umístil v tabulce

jednotlivců dle průměru (viz tabulka). Za zmínku
stojí i skvělý výkon 684, který je 6. nejlepší za
celou historii 1. ligy, který jsem hodil letos v Ústí
nad Labem.
Největší úspěch je bezesporu titul mistra ČR z
letošního roku, který jsem nečekaně pīivezl z
Pīerova. Původně jsem na MČR ani neměl jet,
jelikož jsem na Krajských pīeborech v Teplicích
obsadil až šesté místo (na republiku postupovalo 5 hráčů). Jeden však svou účast odmítl a já
dostal druhou šanci. Pīíležitost jsem uchopil za
pačesy a vydal jsem se bojovat a pīedvést nějaký slušný výsledek do Pīerova. Doposud nejlepší výsledek na MČR byl z roku 2015, kde jsem se
umístil na Ř. místě, ale cíl pro letošní rok jsem si
dával skromný - postoupit do finálového dne
mezi 24 nejlepších.

(tuc, foto archiv M. Šnejdara)

Úspěchy Miroslava Šnejdara
2001 / 2002 - 1. místo v Obl. pīeboru dorostu
2002 / 2003 - 1. místo ve 2. lize dorostu
2002 / 2003 - 1. místo v Meziokresním pīeboru
mužů
2003 / 2004 - 3. místo v 1. lize dorostu
2005 / 2006 - 1. místo v Krajském pīeboru
mužů
2006 / 2007 + 2008 / 200Ř 1. místo
v Severočeské divizi
2012 / 2013 - 1. místo v Pražské divizi
2013 / 2014 - 1. místo ve 3. lize
2015 / 2016 - 8. místo ve 2. lize
2016 / 2017 - 7. místo v 1. lize

Na Memoriálu Jirky Puchara vzpomínali na zakladatele turnaje
I letos se 13. května do lovosické haly „u
pīívozu“ sjeli dīíve narození hráči basketbalu
na turnaj. Tradici veteránských klání založil
dlouholetý bývalý pīedseda Jiīí Puchar. Zatím se uskutečnilo devět ročníků.
Organizace jubilejního desátého se bohužel již
museli ujmout spoluhráči a kamarádi z klubu,
protože Jiīí Puchar nás všechny navždy opustil v
īíjnu loňského roku. Na jeho počest byl proto
turnaj nazván Memoriál Jirky Puchara. Zúčastnili
se ho kromě domácích hráčů tradiční soupeīi z
Kravaī a družstvo reprezentace ČR veteránů. K
nim se pīidal tým Sokola Zlíchov.
V úvodním zápase na sebe narazili domácí a
hráči blízkých Kravaī (21ř34). Pīed zápasem
Zlíchova a reprezentace ČR (16ř54) proběhlo
krátké slavnostní zahájení, kde poīadatelé i
zástupce města, místostarosta Vladimír Šuma
vzpomněli na Jiīího Puchara jako na sportovce,
na dlouholetého člena zastupitelstva i jako na
člověka, který slovy pana Šumy prohrál svůj
zápas se zákeīným soupeīem.
Zápas Lovosic s reprezentací byl v úvodu vyrovnaný, a domácí dokonce vedli, pīesto jim
nakonec pīinesl nejvyšší porážku (27ř56). Ještě
vyrovnanější byl zápas Zlíchova s Kravaīemi,
který nakonec skončil oproti očekávání remízou
(20ř20). Tím se rozhodlo o osudu Lovosic, které
skončily čtvrté i vinou porážky se Zlíchovem
(26ř40).
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Enkláva oslavila 15 let existence

Poslední zápas mezi reprezentací a Kravaīemi
mohl pěkně zamíchat závěrečným poīadím
zejména u Kravaī, které mohly v pīípadě výhry
skončit první, ale vysoká porážka by je odsoudila i na místo tīetí. Porážka 3Řř27 nakonec určila,
že skončily druhé. Vítězem turnaje se tak bez
jediné porážky stala česká reprezentace veterá-

nů, Zlíchov byl o skóre tīetí a domácí Lovosice
čtvrté.
Po vyhlášení výsledků a (díky pīíspěvku městské rady) pīedání pohárů následovala společenská část turnaje, kde většina pīítomných pīi
posezení konstatovala, že memoriál byl důstojnou vzpomínkou na Jirku Puchara.
Petr Soldon

Červen 2017

Sport

Mistry republiky ve street dance jsou i děti z Lovosic

V sobotu 20. května proběhlo
Mistrovství České republiky ve
street dance, finální kolo soutěže
organizace Czech Dance Tour,
kde mezi jinými zazáīilo také
litoměīicko - lovosické DMC Revolution.
Tato taneční a pohybová škola
měla ve finálovém kole hned dvě
želízka. V dětské kategorii si tanečníci vytančili skvělé 5. místo v ČR a
juniorská sestava dosáhla na metu
nejvyšší a dovezla domů titul mis-
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trů ČR pro rok 2017. Juniorský tým
JDMC tak navázal na úspěch ze
začátku května, kdy vybojoval
bronz na dalším Mistrovství ČR
organizace SUT.
O tom, že cesta až sem nebyla
vůbec jednoduchá, není pochyb.
Oba závodní týmy musely projít
několika koly. Nejprve regionálním,
kde se umístily na pīedních pozicích. To jim zabezpečilo postup na
Mistrovství Čech, kde oba týmy
opět zabodovaly a dostaly se tak

do TOP 5 z Čech a ušly další krůček
k vysněnému finále. V tom se utkaly s tím nejlepším jak z Čech, tak i
Moravy. Soutěž byla plná kvalitních
choreografií a všichni jeli „naplno“,
o to větší radost a pīekvapení
nastalo pīi vyhlášení výsledků.
Dle slov trenérky Lenky Janečkové
si všichni celou Tour užili, ať již
v samotném centru dění, tedy na
ploše, ale také kousek od ní, kde
rodiče a fanoušci kolo od kola
povzbuzovali nejen svá dítka, ale

celou atmosféru a každý výkon
ocenili bouīlivým potleskem.
Taneční „mazec“ pro DMC Revolution ale ještě nekončí, oba závodní týmy pīed sebou mají ještě
velké finále v tour Taneční skupina
roku, kde startují s malou formací.
Tīešinkou na dortu pak bude závěrečná show 16. června s názvem
Jednou v roce zlom se v boce. Tam
zatančí všechny závodní i nezávodní složky a zakončí tak sezonu jak
se sluší a patīí.
DMC Revolution
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