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Ůktuality

Město Lovosice rozdělilo
zájemcĳm granty
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Osobnost

Profesor V. Frühauf
oslavil 80. narozeniny
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Kīížovka

Poprvé vám pīinášíme
kīížovku, zaluštěte si!

Ř|

Českým hokejbalistĳm zacinkalo
v Lovosicích tīikrát stīíbro
Tīi finále, tīi prohry, tīi stīíbrné medaile. Taková je bilance
českých reprezentací na hokejbalovém mistrovství světa asociace WůHF, které od 1Ř. do 25.
června probíhalo v Lovosicích a
Litoměīicích.

vedli 2ř0. ůohužel několik vteīin
pīed koncem druhého dějství
pīišel kontaktní gól a čtyīi minuty
pīed koncem zápasu pak Kanada
srovnala a ještě stihla vstīelit vítěznou branku.
Největší návštěvnost byla na

za podporu této akce, samotným
hráčĳm za kvalitní výkony a divákĳm za bouīlivou podporu,“ sdělil
místostarosta Lovosic Vladimír Šuma, jenž se zúčastnil jak zahajovacího ceremoniálu, tak pīedávání
medailí.
(tuc, foto tuc)

V kategorii Masters nestačili Češi
na výběr Československa (2ř3),
dívky podlehly Kanadě 1ř4 a muži
stejné reprezentaci těsně 2ř3.
Účast všech českých zástupcĳ ve
finále je ovšem skvělým výsledkem.
Zejména porážka mužĳ (na snímku) velmi zamrzela, neboť ti byli
po dvě tīetiny lepším mužstvem a

zahajovacím ceremoniálu a následném úvodním utkání českých
mužĳ s Ruskem (2ř0), kdy podle
odhadĳ bylo v ochozech kolem
1500 fanouškĳ, a pak na finálovém
zápasu mužĳ s Kanadou, pīi němž
byly chvíle, kdy fandila celá hala a
atmosféra byla pīímo elektrizující.
„Rád bych poděkoval organizátorĳm, sponzorĳm a partnerĳm MS

MS v hokejbalu WůHFř
Finálové výsledkyř
Mastersř ČR - Československo 2ř3
Ženyř ČR - Kanada 1ř4
Mužiř ČR - Kanada 2ř3

Ůutobusové nádraží je z dĳvodu opravy uzavīeno
Od 1Ř. června je uzavīeno autobusové nádraží v Lovosicích.
Uzavírka potrvá pravděpodobně
do konce roku 2017. Ůutobusové zastávky jsou pīesunuty do
ulice Žižkova, co nejblíže k nádraží ČD.
Vzhledem k tomu, že se celé
autobusové nádraží stalo staveništěm, byl odkloněn i pěší provoz.
Cestující se na nádraží ČD nyní
dostanou okolo budovy tepelného
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hospodáīství, podél domu čp. Ř14
(vysoký panelák).
„Uzavírka autobusového nádraží
celkově omezila parkovací možnosti v okolí nádraží. Jako částečnou kompenzaci tomuto omezení
jsme po dobu uzavírky nádraží
zrušili zpoplatněné parkování
vedle společnosti Mondelēz. Īidiči tak zde mohou parkovat bezplatně,“ dodává k dopravním
omezením Milan Dian, starosta

města.
Spoje linek ze směru Litoměīice
budou vedeny z ulice Terezínská
do ulice Žižkova na provizorní
zastávky autobusĳ, pokračovat
budou do ulice Husova a na Terezínskou ulici. Tam se již napojí na
stávající trasu. Spoje linek ze směru od ÚNZ budou vedeny po stávající trase ulic 8. května a Žižkova,
odtud ulicí Terezínská a dále po
stávající trase.
(ik)

Sport

Ůtleti a tenisté hodnotí
probíhající sezonu

14|

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na prahu léta v Lovosicích začínají mnohé
kulturní akce, některé
vzpomínané v minulém čísle, jiné zcela
nové. Takovou je napīíklad hudební večer
z Václaváku, který bude každý
týden zpīíjemňovat prázdninovou
atmosféru na náměstí. V prĳběhu
měsíce také proběhla na roudnickém zámku velmi zdaīilá výstava
myslivosti a ochrany pīírody, na níž
spolupracuje trojměstí Lovosice,
Roudnice, Litoměīice. Korunovala ji
jako loni v Lovosicích Svatohubertská mše, kterou mimoīádně celebroval lovosický faráī pan Roman
Depa, za což bych mu touto formou rád poděkoval.
Dále také proběhlo jednání zastupitelstva města, jež schválilo dĳležité dotační tituly a programy. Do
popīedí zájmu se nyní dostává
zahájení realizace projektu autobusového nádraží, což bude vyžadovat trpělivost pīi ztížení parkování
a prĳjezdu v této lokalitě. Odměnou však bude moderní a funkční
dopravní terminál, pohodlnější pro
občany i návštěvníky Lovosic.
Dále byl spuštěn provoz venkovního koupaliště se zcela novým
beachvolejbalovým
hīištěm
a
konečně došlo k pīevedení provozu a organizace sportovišť pod
Technické služby města Lovosice.
Tímto krokem se vyīešilo dlouhodobě neuspokojivé fungování ŮSK
jako správce. Sportovcĳ se tyto
organizační
změny
významně
nedotknou.
Velmi zajímavou akcí pod názvem
„Sociální služby se pīedstavují“ byl
již druhý ročník pīipravený odborem sociálních věcí a zdravotnictví
ve spolupráci s městským úīadem
a KS Lovoš. Ůkce mající popularizačně-osvětovou náplň byla nadmíru zdaīilá.
Závěrem vám pīeji slunné, pohodové a kulturní léto, ať ho budete
trávit v Lovosicích či kdekoli jinde.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Ůktuality

• • Potīebujete cestovní pas? Neotálejte, ušetīíte tisíce korun • •

Cestovní pasy se již od roku 2016 vydávají
pouze se strojově čitelnými údaji a s nosiči
dat s biometrickými údaji. Z toho dĳvodu
trvá vyīízení dokladu 30 dnĳ.
Ten, kdo potīebuje urychleně vycestovat, mĳže požádat o vydání pasu ve zkrácené lhĳtě.
Vydání pasu i tak úīadu zabere 6 dnĳ a žadatel
zaplatí 4 000 korun, u dítěte pak 2 000 korun.
Pokud vyīizujete cestovní pas pro mladistvého
ve věku od 15 do 18 let a vyšlete ho na úīad
samotného, pīiložte k jeho žádosti váš písemný
souhlas s úīedně ověīeným podpisem. Cestovní
pas si pak již mĳže dítě vyzvednout samo. Pas si
mĳžete vyzvednout i na jiném úīadě, tuto skutečnost musíte ale do žádosti uvést. Tato možnost ovšem není, pokud o doklad žádáte ve
zkrácené lhĳtě.
K žádosti o vydání cestovního dokladu musíte
pīedložit občanský prĳkaz, u dítěte rodný list
nebo občanský prĳkaz rodiče, v němž je dítě
zapsáno. Žádost samotnou s vámi vyplní úīedník, dopīedu tedy nevyplňuje žadatel nic. Fotografie již také není potīeba. Úīedník žadatele
vyfotografuje na místě (viz. snímek) a zaznamená biometrické údaje. Za vydání cestovního
pasu pro dospělého zaplatíte v nezkráceném
īízení 600 korun, za dítě do 15 let 100 korun.
Je dobré také vědět, že i nově narozené dítě
musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní
doklad. Je jím buď občanský prĳkaz, nebo cestovní pas. Rodný list není platný cestovní doklad.
Na „dětský“ občanský prĳkaz lze s dítětem
vycestovat do zemí Evropské unie, ale i do dal-

ších státĳ tak jako s běžným občanským prĳkazem. Zaplatíte za něj 50 korun a platí 5 let, vydá
vám ho kterýkoli obecní úīad s rozšíīenou pĳsobností po celé České republice.
Za měsíc květen vydal odbor správních čin-

• • Město rozdělilo granty • •

ností Městského úīadu Lovosice 145 cestovních
dokladĳ pro děti a mladistvé. Dospělým osobám bylo vydáno celkem 181 pasĳ a na správních poplatcích se vybralo 127 300 korun.
(ik, foto tuc)

sové aktivity pīiděleno o 30 000
korun více než v roce 2016. Podpoīeno bylo celkem 46 projektĳ.
Podpora sociálních služeb pro rok
2017 se vztahuje na základní činnosti pīi poskytování sociálních
služeb definovaných zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Podpora souvisejících služeb
je určena pro organizace zapojené
v komunitním plánování města
Lovosice na podporu volnočasových aktivit v souladu s komunitním plánem péče města Lovosice.
O grant na Podporu sociálních
služeb pro rok 2017 projevilo zájem celkem Ř organizací. Podpoīeny byly všechny a celková částka,
která jim byla poskytnuta, činila

762 000 korun. Projektĳ bude
realizováno 17. Do grantu Podpora
souvisejících služeb se pīihlásily 4
subjekty se čtyīmi projekty. Celkově z rozpočtu města získají
188 000 korun. V letošním roce
bylo do těchto grantĳ investováno
o 100 000 korun víc než v roce
2016.
„Město se v komunitním plánu
zavázalo ročně zvyšovat podporu
sociální oblasti o 100 000 korun.
Tento závazek plníme navyšováním financí na sociální granty. Do
služeb jsme ale investovali i jiným
zpĳsobem. Začátkem roku byla
napīíklad dokončena rekonstrukce
bytĳ ve starém pečovatelském
domě,“ uvedl starosta.
(ik)

Zastupitelé schválili stīednědobý výhled rozpočtu

V sobotu dopoledne
raději neparkujte pīed
Pfannschmidtovou vilou

Granty města znají své pīíjemce. Na sport a volný čas bylo
rozděleno celkem 720 tisíc korun, podpora sociálních služeb a
služeb souvisejících vyšla město
na Ř50 tisíc korun.
Grant sport a volný čas je zaměīen na podporu subjektĳ poīádajících zájmové aktivity pro děti a
mládež a zaměīujících se na tělovýchovu, sport nebo volnočasové
aktivity. Pīíjemci jsou fyzické a
právnické osoby, nestátní organizace, spolky, nadace nebo sdružení
pĳsobící na území města, pīípadně
poskytující služby Lovosičanĳm.

Ve velkém sále „staré radnice“
se 2Ř. června sešli zastupitelé na
3. jednání v roce 2017. K projednání bylo pīipraveno celkem 28
bodĳ.
Hlavní slovo měl tentokrát ekonomický odbor a jeho vedoucí Miroslav Stehlík. ůylo totiž nutné projednat zákonem stanovené body
jako napīíklad schválení účetní
závěrky a závěrečného účtu města,
stanovit provedení pīezkumu hospodaīení na tento rok a projednat
plnění rozpočtu a rozpočtová
opatīení.
Úplně novým bodem, o kterém
zastupitelé jednali, bylo schválení
stīednědobého výhledu rozpočtu
města na období let 2018 – 2022.
Od roku 2018 do roku 2022 by se
dle pīedpokládaného vývoje mohly
pīíjmy města pozvolna zvyšovat až
na částku 216 200 000 korun. Výdaje by město rádo udrželo
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„Do grantu se letos pīihlásilo 38
organizací. Pīíspěvek na činnost,
konkrétní akci nebo zajímavý projekt dostali od města všichni.
V některých pīípadech jsme podpoīili i několik akcí jednoho žadatele,“ uvedl starosta města Milan
Dian.
Nejvyšší pīíspěvek získal Svaz
vodákĳ ČR - klub DELI Lovosice na
závody 2017 a letní soustīedění
(42 000 korun). Nejnižší pīíspěvek
(2 000 korun) je určen na podporu
dějepisné soutěže studentĳ gymnázií ČR a SR v Chebu. V letošním
roce bylo na sportovní a volnoča-

s rezervou od 30 do 34 milionĳ
korun. Tyto částky budou určeny
na úhradu vytyčených cílĳ daného

období, jako je napīíklad reprodukce majetku, spoluúčast na investičních akcích apod.
(ik)

Obīadní síň města je již od
dubna v Pfannschmidtově vile.
Konají se zde svatby, vítání
občánkĳ nebo pīedávání vysvědčení. Īidiči by si proto měli
dát pozor na zákaz parkování.
Dodatkovou tabulkou je zde
vyhrazeno parkování pro čtyīi
svatební vozidla, a to v sobotu od
8 do 14 hodin. „Tabulku jsme pouze pīesunuli z ulice Školní do
Osvoboditelĳ. Īidičĳm bude asi
chvilku trvat, než si na změnu
zvyknou. Proto všem doporučuji,
aby zde v sobotu dopoledne raději
neparkovali,“ vysvětluje vedoucí
odboru správních činností Pavel
Fux.
Městská policie, sídlící v sousední
budově, pravidelně dostává rozpisy termínĳ svateb a bude špatně
parkující īidiče pokutovat.
(ik)
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Odbory

Odbory informují

Kulturní stīedisko Lovoš Lovosice

Od začátku července 2017 je kanceláī Kulturního stīediska Lovoš dočasně
umístěna v prostorách staré secesní radnice (prostory Centra pro cestovní
Odbor majetku a investic
ruch) na adrese Školní 1. Otevírací doba po dobu prázdnin je od pondělí
do pátku od 8 do 15 hodin, od záīí do konce roku bude stejná jako proOprava zateplení ZŠ Ů. ůaráka
vozní doba městského úīadu. Některé programy a kulturní akce budou
O prázdniny začne realizace zateplení hlavní budovy Základní školy Ůnto- pīeneseny právě do prostor staré radnice, pīípadně do Pfannschmidtovy
nína ůaráka. „Zateplí se železobetonový skelet školy, opraví se vnější scho- vily. Kanceláī KS Lovoš se stěhuje z dĳvodu plánované rekonstrukce sálu,
diště, zábradlí, stīešní krytiny a dojde k výměně klempíīských prvkĳ. Práce nově vznikající kavárny a dalších prostor celé budovy.
potrvají nejméně tīi měsíce od pīedání staveniště. Na letošní topnou sezónu by měla být škola tedy již pīipravena,“ uvedl starosta města Milan Dian.
Opravy bude zajišťovat společnost ůŮUMŮTERM stavební s.r.o.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor životního prostīedí + Technické služby města
Harmonogram údržby zatravněných ploch městské zeleně (rok 2017)
Zatravněné plochy na pozemcích ve vlastnictví města Lovosice jsou sekány
Technickými službami města Lovosice, o. p. Území města bylo pro potīeby
sekání rozděleno do 14 lokalit (které jsou pro potīeby základní orientace
popsány názvy ulic v lokalitách) + Václavské náměstí. Na mapovém serveru města jsou zatravněné plochy určené k sekání ve vrstvě „Plošná zeleň k
údržbě“, jednotlivé lokality jsou barevně sjednoceny a vzájemně odlišeny.

Sociální služby se opět pīedstavily na náměstí
Ve čtvrtek 15. června proběhl na Václavském náměstí druhý ročník akce
Sociální služby se pīedstavují aneb Co vám mĳžeme nabídnout. Ůkci pīipravil odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s níže uvedenými
organizacemi. Moderátorem byl Ondīej Dobrovolný, vystoupila taneční
skupina Lucarino Dance z CSP Litoměīice, zazpíval pěvecký sbor ůábinky
z CSP Litoměīice, zahrála lovosická skupina ůaddy ůand a na závěr vystoupila taneční skupina Lačho Ůmicus. Na pīípravě se podíleli i zaměstnanci
městského úīadu a KS Lovoš.

Jedná se o lokalityř
1. ÚSTECKÁ – LHOTECKÁ – TEPLICKÉ NÁDRŮŽÍ
2. PĪÍČNÁ – ůŮRÁKOVÁ – RESSLOVŮ – VODNÍ
3. WOLKEROVŮ – KRÁTKÁ – KŮRLŮ MŮLIČKÉHO
4. 28. ĪÍJNŮ – DPS – SŮDY PIONÝRĲ - PŮRK
5. TOVÁRNÍ
6. KOSTELNÍ – ŽIŽKOVŮ – HUSOVŮ
7. ŽIŽKOVŮ – PROKOPŮ HOLÉHO
8. CENTRUM – ZÁMECKÁ – SŮUNŮ
Ř. OKRUŽNÍ – NÁDRŮŽNÍ – NŮDJEZD
10. HOLOUůKOV
11. NOVÉ KLŮPÝ
12. HŮLŮ CHEMIK – TENISOVÉ KURTY
13. LESOPŮRK OSMIČKŮ
14. PRĲMYSLOVÁ ZÓNŮ U NOVÉHO KLŮPÝ
V roce 2017 bude provedena seč na lokalitě č. 14 tīikrát, na ostatních
sedmkrát. Některé pozemky v rámci lokalit mají počet sečí menší (napī.ř
pozemky kolem Modly). Tráva se ve většině sekaných ploch sbírá, někde
nechává ležet, někde mulčuje v závislosti na umístění pozemkĳ. Tyto podrobnosti k jednotlivým pozemkĳm lze rovněž dohledat na mapovém
serveru ve vrstvě „Plošná zeleň k údržbě“. Prĳběh sekání města víceméně
odpovídá shora uvedenému poīadí jednotlivých lokalit.
Ukončení jednotlivých sečí, během nichž je vždy posekáno celé město, je
plánováno v roce 2017 k níže uvedeným termínĳmř 18. května, 20. června,
21. července, 21. srpna, 1Ř. záīí, 1Ř. īíjna, 20. listopadu (současně sbírání
listí). Termíny dokončení sečí se mohou nepatrně posunout kvĳli nepīíznivým klimatickým podmínkám.
V rámci každé seče je posekáno bezmála 40 hektarĳ zatravněných ploch.
Václavské náměstí je během sezóny sekáno víceméně každý týden.
Nad rámec uvedených sečí jsou sekány travní porosty ve veīejném prostoru pro pīípravu rĳzných společenských akcí (napī. čarodějnice, Hašmar,
apod.).
V pīípadě reklamací sečí se lze obrátit nař
Roman Haluška, mistr TS města Lovosice, o. p. – 603 891 636
Stanislav Hruza, īeditel TS města Lovosice, o. p. – 739 372 539
Další dotazy k sečímř
Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí – 734 442 259
Týden pīírody a myslivosti
Od 5. do 10. června proběhl na zámku Lobkowicz v Roudnici nad Labem
„Týden pīírody a myslivosti“ spojený s výstavou trofejí Okresního mysliveckého svazu. Spolupoīadateli byla i města Lovosice a Litoměīice. První ročník této putovní výstavy se uskutečnil loni v Pfannschmidtově vile v Lovosicích. Ůkce měla velmi pozitivní ohlas u laické i odborné veīejnosti. Pro
odborníky byla pīipravena īada semináīĳ a školení, kde se mohli seznámit
napīíklad se spornými úseky výkonu práva myslivosti, novinkami ve veterinární oblasti a v dalších bodech dané problematiky. Ůkce se zúčastnily
také školy. Ve školách proběhly i pīednášky. Pro veīejnost byla pīipravena
celá īada zajímavostí související s myslivostí na Litoměīicku. Pīíští rok budou tuto úspěšnou akci hostit Litoměīice.
Úklid komunikací - červenec 2017
11. 7. U Nadjezdu, Prokopa Holého
12. 7. Osvoboditelĳ - parkoviště u sochy
18. 7. Osvoboditelĳ - parkoviště pīed DSL
1Ř. 7. Terezínská, Zahradní
25. 7. Kmochova, Jaroslava Ježka
26. 7. Zvonaīova, Víta Nejedlého
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Ůkce se zúčastnily tyto organizaceř
- Pečovatelská služba města Lovosice (propagace sociální služby formou
letákĳ a prezentace na stánku, informace o nabídce aktivit domu s pečovatelskou službou a ukázka výrobkĳ z činnosti keramického kroužku)
- Centrum sociální pomoci Litoměīice (propagace provozovaných sociálních služeb, prodej výrobkĳ sociálně terapeutické dílny, prodej palačinek)
- Český červený kīíž Litoměīice – Kontaktní centrum Litoměīice
(propagace sociální služby, pīedstavení drogového materiálu, individuální
rozhovory u stánku)
- Diakonie ČCE Litoměīice – Podpora samostatného bydlení (prezentace
sociální služby, prodej výrobkĳ z keramické dílny, prodej koláčkĳ a produktĳ z čajovny)
- Farní charita Lovosice – propagace sociálních služeb, prodej výrobkĳ
klientĳ, malování pro děti
- Hezké domy, s.r.o. (propagace sociální služby, ukázka zdravotních pomĳcek)
- Mgr. Lucie ůrožková - odlehčovací služba (propagace služby formou
letákĳ na stánku – zajištění prezentace zvíīátek)
- Naděje pobočka Lovosice (prezentace sociálních služeb, prezentace pomĳcek k výkonu služby, nabídka polévky)
- Šance Lovosice (prezentace sociálních služeb na stánku, prodej langošĳ,
výrobkĳ od klientĳ)
- Rodinné centrum Mozaika, z.s. (fotokoutek, bosochodník za asistence
fyzioterapeuta, prezentace péče o včely, nošení dětí v šátku)
- SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) oblastní
pobočka Litoměīice, Klub držitelĳ vodících psĳ Stīediska výcviku vodících
psĳ, Tyfloservis (ukázka vodících psĳ a práce s nimi, chĳze se slepeckou
holí, možnost vyzkoušení nalévání tekutin, ukázka psacího stroje pro nevidomé, prodej knihy paní Krajíčkové).
- Úsměv=Zdraví, z.s., Sen Sen (bezplatný screening odhalující zdravotní
stav a kondici občanĳ)
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, p.s. Litoměīice
(prezentace formou nástěnky)
- Úīad práce ČR, kontaktní pracoviště Lovosice (prezentace formou nástěnky)
(foto tuc)
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Ůktuality

Městské jilmy napadla mera
Městské jilmy byly napadeny
merou jilmovou. Postižených
stromĳ je zhruba šest desítek.
Město se část z nich pokusilo
zachránit.

proveden, byla ulice Zámecká (na
snímku). Ošetīeno bylo zhruba 20
stromĳ. Nákazu odhalili pracovníci
odboru v prĳběhu měsíce května.
„Okamžitě jsme požádali ústīed-

„Jedinou možnou obranou proti
tomuto škĳdci je plošný postīik
napadených stromĳ. Použili jsme
širokospektrální insekticid nejenom proti tomuto škĳdci, ale také
proti dalšímu savému a žravému
hmyzu a houbovým chorobám.
Ošetīeny byly stromy na Osmičce
a tam, kde nejsou v bezprostīední
blízkosti domy,“ uvedl Vojtěch
Hamerník, vedoucí odboru životního prostīedí.
Další lokalitou, kde byl postīik

ní, kontrolní a zkušební ústav zemědělský o odborné stanovisko.
Nepīíznivým faktorem je podle
odborníkĳ z ústavu také sucho a
celkový zvýšený výskyt savého a
žravého hmyzu v tomto roce,“
dodává Hamerník. Nákaza postihla
tentokrát pouze jilmy. Jiné stromy
napadeny nejsou. V roce 2015
postihlo smrk pichlavý pīemnožení
mšice smrkové, hlavním dĳvodem
pīemnožení byly pīedcházející dvě
mírné zimy.
(ik, foto tuc)
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Pietní akt pīipomněl popravu M. Horákové
Od roku 2004 je 27. červen
dnem památky obětí komunistického režimu. Tentokrát se
pietní akt konal v Lovosicích u
pamětní desky na ZŠ Všehrdova
v pondělí 26. června v Ř hodin.

stavitelé Milan Dian a Vladimír
Šuma.
„Pīipomínáme si všechny oběti
komunistických zločinĳ, ale i jejich
rodinné pīíslušníky, kteīí se stali
automaticky nevinnými oběťmi

Již šedesáté sedmé výročí politických justičních vražd spáchaných
na Záviši Kalandrovi, Oldīichu
Peclovi, Janu ůuchalovi a Dr. Miladě Horákové si v Lovosicích pīipomněli členové litoměīické organizace
Konfederace
politických
vězňĳ (KPV) Rĳžena Šubrtová,
Stanislav Volný, Věra Volná a Vojtěch Král, skauti, žáci ZŠ Všehrdova, obyvatelé města a jeho pīed-

komunistických zločinĳ proti lidskosti zákazy studia nebo vystěhováním z rodného místa,“ uvedl
ve svém projevu pīedseda litoměīické organizace KPV Stanislav
Volný. Oběti byly poté uctěny
minutou ticha a k pamětní desce
zúčastnění položili věnce. Krátké
pietní setkání doplnilo vystoupení
žesťového souboru KS Lovoš.
(hz, foto ik)
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Lovosicko

Změna dopravního značení v Tīebenicích – īidiči pozor!
Tīebenice se během posledních
dvou let zabývají bezpečností
v ulicích města mnohem intenzivněji než dīíve. Podnětem jsou
písemné a ústní požadavky občanĳ a návštěvníkĳ města spojené s nárĳstem počtu aut a bohužel i s bezohledností některých
īidičĳ.
V letošním roce budeme doplňovat dopravní značení vodorovné i
svislé, takže prosíme īidiče, projíždějící naším městem, aby nejezdili
„jen podle zvyku“. Cizích īidičĳ se
asi nejvíce dotkne úprava značení
na Paīíkově náměstí, kde je největší provoz ve městě. Trápí nás zde
množství projíždějících a parkujících aut podél dvou školních budov, mezi kterými opakovaně oběma směry procházejí žáci. Zapar-

kovaná vozidla tu často blokují
prĳjezd vozidla hasičĳ či lékaīĳ.
Další parkovací místa na náměstí
jsou blokována často téměī 24
hodin denně, což neumožňuje
návštěvníkĳm obchodĳ plně využít
parkování na kratší dobu. Z tohoto
dĳvodu bude horní část náměstí
jednosměrná a parkovací místa na
náměstí budou vyznačena a vyhrazena na celém náměstí během
části dne pouze pro parkování na
délku max. 1 hodiny.
Postupně se také uleví vjezdu do
města od Lovosic, kde bude majitelĳm domkĳ podél komunikace
nabídnuto náhradní parkování na
novém parkovišti, vybudovaném
na místě polorozboīeného domku,
který město odkoupilo právě za
tímto účelem.

Psychomotorické poradenství
a rekondiční cvičení v RC Mozaika

V rodinném centru Mozaika v
Lovosicích je možné využít služeb pod vedením fyzioterapeutky Lenky Tiché. V nabídce je
psychomotorická poradna pro
rodiče s dětmi od 0 do 4 let,
tejpování a rekondiční cvičení.
Na sociální síti
facebook jsme
také v roce
2016
založili
skupinu zabývající se psychomotorickým
vývojem dětí.
Tato skupina má již více než 200
aktivních členĳ. Smyslem skupiny
je seznámení se s vývojem dětí na
pravidelných setkáních, která se
konají v centru zpravidla 1x za
měsíc.
Maminky se tam mohou dozvědět, jaké jsou zákonitosti správného vývoje dětí od narození do
4 let, mohou se podělit o své zkušenosti a poslechnout si názory
ostatních. Vždy je určeno 1 nebo 2

vývoje jejich miminka nebo se
chtějí dozvědět, jak mu popīípadě
pomoci s další fází vývoje. S fyzioterapeutkou se mohou spojit telefonicky, e-mailem, prostīednictvím
facebookové skupiny, nebo se sejít
osobně.
V rámci poradny se v Mozaice
poīádají i semináīe. V loňském, ale
i letošním roce proběhl semináī o
psychomotorickém vývoji a manipulaci s dětmi, semináī Zásady
správného obouvání a semináī
Těhotenství, porod a šestinedělí z
pohledu fyzioterapeuta. Tyto semináīe jsou určeny nejen pro
maminky a tatínky, ale i pro nastávající rodiče, prarodiče a pro
všechny ostatní, které dané téma
zajímá.
Dále v prĳběhu roku poīádáme s
naší fyzioterapeutkou workshopy,
již 2x proběhl workshop Tejpování
a dále workshop Jak ovládat pánevní dno, který měl velký úspěch
a na podzim se bude konat znovu,
již po čtvrté. Dále pīipravujeme

Ulici Sokolskou návštěvníci našeho města znají také. Nachází se
zde budova, kde jsou lékaīi, pošta,
služby, obchĳdek se zdravou výživou. Ulice je již téměī rok jednosměrná. Stále se však objevují
neukáznění īidiči, kteīí nedodržují
jednosměrný provoz a napī. pīi
výjezdu z parkoviště u pošty odbočí do protisměru nebo do ulice
vklouznou směrem od penzionu U
Havlĳ. Věīte, že ti, kteīí značky
respektují, opravdu nečekají zejména v zatáčkách proti sobě vozidlo nebo cyklistu. Sokolskou ulicí
projíždí īada aut a zároveň prochází spousta chodcĳ, kteīí jsou navíc
vystaveni velkému nebezpečí, protože zde chybí chodník. Začátkem
roku 2017 město konečně doīešilo
majetkové vztahy tak, aby bylo

možno chodník vybudovat. V současné době se pracuje na projektu
a potīebných povoleních.
Oīíškem zĳstává vjezd do města
od Mostu, kde nás omezují dopravní pīedpisy a velký nedostatek
místa daný historickou zástavbou.
Zatím je bezpečnost v rukou našich občanĳ, tzn. apelujeme na
využití možnosti parkování ve
dvorech a garážích.
V těchto dnech probíhá provoz
ve městě v nových podmínkách a
situaci budeme „dolaďovat“. Zabývat bezpečností se budeme
muset i dále. Největším dílem
k bezpečnému pohybu po městě
však mohou pīispět lidé sami –
respektováním značek, ohleduplností a opatrností.
Martina Patrovská, starostka

Charitní šatník

Máte doma nepotīebné oblečení, lĳžkoviny, rĳzné domácí
či hygienické potīeby, hračky, knihy nebo kabelky či tašky? Pomozte
potīebným a pīineste je paní Monice, která v Pīíčné ulici č.p. 12
již deset let sbírá všechny tyto věci pro charitu, která vše následně
rozváží do světa. Kontaktř 604 476 276

Kanceláī Svazu tělesné postižených
v Lovosicích bude z dĳvodu dovolených
4. 7., 11. 7., 1. 8. a 8. 8. 2017
UZŮVĪENŮ
Děkujeme za pochopení a pīejeme všem
pohodové léto s krásnými zážitky.

Kontaktyř

httpsř//www.facebook.com/RCMozaika/
www.rcmozaika.cz
témata, která se na daném setkání
proberou, navíc mohou maminky
mít své dítě s sebou a mohou
položit konkrétní dotazy týkající se
jejich dětí, to vše právě pod vedením fyzioterapeutky.
Již jsme probrali témata jako
napī. dětská chĳze, polohování na
bīíško, Vojtova metoda a podobně. O tato setkání je velký zájem,
kapacita setkání je 12 lidí, aby
mohl být zajištěn individuální
pīístup pro každého účastníka.
Z tohoto dĳvodu je nutné se vždy
na setkání dopīedu objednat.
Maminky se mohou napī. dozvědět, jak s dítětem manipulovat, co
na svém miminku v určitém věku
pozorovat, kdy zpozornit a navštívit odborníka a kdy naopak mohou zĳstat v klidu.
Na poradnu se mohou rodiče
obrátit i mimo tato setkání, pokud
mají nějaké pochybnosti ohledně
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workshop věnovaný rodičĳm dětí
s plochýma nohama či vpadlými
kotníky, na kterém se děti naučí
cviky pro zpevnění trupového
svalstva a svalstva nohy a kotníkĳ.
O aktuální nabídce workshopĳ a
semináīĳ je možné se dozvědět na
našich stránkách či pīímo v rodinném centru.
Psychomotorickou poradnu v
Mozaice lze brát i jako mezistupeň
v péči o dítě, kdy pediatr posílá
dítě do ordinací neurologa, ortopeda nebo fyzioterapeuta (ve
většině pīípadĳ cvičit Vojtovu
metodu).
Nově nabízíme i Rekondiční
služby s fyzioterapeutkou. Ty jsou
vhodné pro všechny, kteīí mají
problémy s pohybovým aparátem,
zejména s bolestmi zad a kloubĳ a
chtějí na svém těle pracovat pod
vedením odborníka pomocí cvikĳ
sestavených na míru.
RC Mozaika

5

Pīíroda
Tip na výletř Kamenná slunce

Národní pīírodní památka a geologická lokalita světového významu se skrývá v mělkém údolí nad levým bīehem Hnojnického potoka asi 1 km jihovýchodně od obce Hnojnice. Do obce Hnojnice se nejlépe dostanete vozem směrem na Louny, v Lenešicích odbočíte doleva a za Hnojnicemi je již
stěna vidět pīímo z vozovky. Jedná se o nevýrazné návrší částečně narušené lomovou stěnou, v níž jsou patrné pīírodní kresby sluncí vzniklé v dĳsledku dávné sopečné činnosti. Místo bylo v minulosti využíváno jako lom, a tak díky tomu byla odkryta samotná stěna s kamennými slunci. Kamenná slunce se skládají z tmavého zaobleného jádra obklopeného paprsčitě rozpraskanou horninou. Velikost jader dosahuje až ke 30 cm, s paprsky se
pak rozměr těch největších sluncí blíží jednomu metru. K vidění je zde okolo patnácti větších sluncí, počet malých sluníček jsou desítky. Ů jak tento
úkaz vznikl? Podle geologĳ zde v době pīed více než dvaceti miliony lety došlo k explozi žhavého magmatu, která prolomila výše položenou vrstvu
vápenitých usazenin. Tím vzniklo na zemském povrchu jakési trychtýīovité hrdlo zaplněné magmatem s pīíměsí jílovitých hornin pĳvodního nadloží.
Zatavené kusy jílu se pak staly pīirozeným centrem chladnutí pro své nejbližší okolí tvoīené horkým magmatem. Magma se v dĳsledku tuhnutí a
smršťování okolo jílových jader paprskovitě rozpraskalo, čímž vznikl krásný úkaz pīipomínající kresbu slunce.
Tato slunce ovšem nenechavci berou jako dobrý talisman, a tak je již mnoho sluncí bez své pīirozené výplně a jednoduše chybí. Z tohoto dĳvodu
buďte ke skále velmi citliví a snažte se na slunce nesahat. Vinou eroze jsou rozpraskána a dlouho již ve skále nevydrží.
Miroslav Vintrich
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Osobnost

Profesor Vladimír Frühauf oslavil v červnu 80. narozeniny

Nedávno si Lovosice pīipomněly 110. výročí narozenin prof.
Františka Frühaufa koncertem
sboru Cantica ůohemica jeho
syna Vladimíra. Ten oslavil kulaté jubileum nyní.

Profesor Vladimír Frühauf z Lovosic pochází, narodil se 22. 6.
1Ř37 (a je uveden v Kalendáriu
regionálních výročí Ústeckého
kraje) v malém domečku v Žižkově
ulici čp. 47, na jehož místě vyrostla
v 50. letech novostavba. Od podzimu r. 1Ř38 žil se svými rodiči a
mladším bratrem Miroslavem v
Rokycanech. V červnu 1Ř45 se
rodina do Lovosic vrátila.
Chlapec se od mládí věnoval
intenzivně hudbě, i když po stīední
škole vystudoval nejprve Pedagogický institut v Ústí n. L. - obor

biologie - chemie. Deset let pak
vyučoval tyto pīedměty (a samozīejmě též oblíbenou hudební
výchovu) na 2. OSŠ (později 2.
ZDŠ) Lovosice. Pīi zaměstnání pak
absolvoval ještě Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal kvalifikaci v oboru
hudební výchova + sólový zpěv +
klavír (pro stīední školy a konzervatoīe). Ve studiu sólového zpěvu
ještě několik let pokračoval u prof.
Jitky Švábové v Ústí n. L. Další
odborná studia zakončil obhajobou rigorózní práce na Univerzitě Karlově v Praze a titulem doktor
filozofie.
První sbormistrovské kroky učinil
v r. 1Ř5Ř/60 na 2. osmileté stīední
škole (dále OSŠ) v Lovosicích. Současně procházel četnými sbormistrovskými kurzy a semináīi, organizovanými ÚDLUT (Ústīední dĳm
lidové umělecké tvoīivosti) Praha.
Dostával se do kontaktu s našimi
nejlepšími sbormistry i začínajícími
kolegy.
Už v r. 1Ř61 se s dětským sborem
2. OSŠ "probojovali" pīes okresní
a krajské kolo až do ústīedního
kola v Praze, kde ve své kategorii
dosáhli na stīíbrnou pīíčku. V následujících letech dětský sbor doplňoval dětmi z ostatních lovosických škol, a tak vznikl Lovosický
dětský sbor (LDS).
Když pak byl založen v Litoměīicích Okresní dĳm pionýrĳ a mládeže, rozšíīil LDS i o děti z Litoměīic.
Tím byl vytvoīen základ k špičkovému dětskému pěveckému sboru
Hlásek (název vznikl na základě
dětské ankety v r. 1Ř68). S tímto
sborem Vladimír Frühauf intenziv-

ně pracoval (zkoušky 2x týdně,
letní soustīedění), což se projevilo
i na výborných výsledcích. Sbor
získal mnoho významných úspěchĳ, napīíklad v roce 1Ř6Ř reprezentoval ČR na mezinárodním
festivalu
"Radost
Evropy"
v Jugoslávii. Od r. 1Ř70 vyučoval
prof. Frühauf na gymnáziích
v Litoměīicích a v Lovosicích. V
roce 1Ř75 na žádost školského
odboru KNV pīešel na Stīední
pedagogickou školu. Tam nakonec
setrval až do „prodlouženého"
dĳchodu v r. 2004. Věnoval se také
pīednáškové a hudebně - organi-

zátorské činnosti.
Vladimír Frühauf je duchovním
otcem Mezinárodních sborových
dnĳ, festivalu, který probíhá
v bývalém litoměīickém okrese.
V současné době je sbormistrem
ženského komorního sboru Cantica ůohemica pĳsobícího od roku
2000. I s tímto sborem slaví každoročně velké úspěchy.
Pan profesor oslavil v červnu
kulaté jubileum. Považujeme ho
poīád za svého a pīejeme jemu i
jeho sboru mnoho hezkých vystoupení a mezinárodních úspěchĳ.
(hz, foto archiv V. Frühaufa)

Sbormistrovské úspěchy a oceněníř
1Ř68 1. cena v celostátní soutěži v Chrudimi (Hlásek)
1Ř71 ůronzový vavīín - vyspělé dětské sbory ve Svitavách (Hlásek)
1Ř73 Zlatá palma - Opava (Hlásek)
1ŘŘ0 1. cena cum laude Neerpelt (kategorie školních sborĳ - Máj)
1ŘŘ2 1. cena summa cum laude Neerpelt (kategorie školních sborĳ - Máj)
1ŘŘ4 1. cena summa cum laude Neerpelt (ktg. špičkových sborĳ - Máj)
1ŘŘ8 1. cena soutěž Orlando di Lasso v Īímě (Máj)
1ŘŘŘ Cena Františka Lýska za vynikající celoživotní práci v dětských a
mládežnických sborech
2004 absolutní prvenství v soutěži adventní a vánoční hudby Praha
(Cantica ů.)
2005 Mezinárodní festival „Cori di Europa“ v Itálii (Cantica ů.)
2007 1. cena Musica sacra Olomouc (Cantica ů.)
2007 1. cena a zlatá medaile v mez. soutěži Musica Religiosa Olomouc
2007 Cena ů. Smetany – nejvyšší ocenění v ČR za celoživotní pīínos sborovému zpěvu
2008 Laureát mezinárodního festivalu Musica Sacra Praha 2016, medaile
hejtmana Ústeckého kraje za celoživotní záslužnou činnost v oblasti kultury

Další odborná činnostř

· činnost v okresních, krajských a ústīedních porotách
· moderování sborových koncertĳ
· kompozice drobných vokálních skladeb a úpravy lidových písní

S Úsměvem na výlet do husitského Tábora a Sezimova Ústí

Činorodý spolek Úsměv=Zdraví
uspoīádal koncem května zájezd
do Tábora a Sezimova Ústí.
Ůutobus pana Prĳši spolehlivě
dovezl cestovatele kolem 10. hodiny do bývalého centra husitství.
Nejdīíve výletníky očekávalo Muzeum čokolády a marcipánu. Naši
senioīi uvítali nabídku horké čokolády ze 4 druhĳ (hoīká, bílá, mléčná a mix) – venku bylo nevlídně.
Někteīí se věnovali modelování
s marcipánem a vytvoīili si vlastní
marcipánovou figurku v tvoīivé
herně. Ve vlastním muzeu je mno-
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ho marcipánových exponátĳ, čokoládová socha Jaromíra Jágra,
čokoládová fontána a podrobná
historie pěstování a zpracování
kakaa nebo model pīevozu bobĳ
do Evropy.
Pro děti nechybí pohádkový sklep
- čertovské peklo, perníková chaloupka a permoníci, pro dospělé je
k dispozici marcipánový model
Žižkova náměstí, kulturního domu
Stīelnice a hradu Kotnova a k vidění jsou i historické obaly a servisy
na pití čokolády. Po obhlídce města zavítali účastníci zájezdu v Tábo-

īe do Husitského muzea, kde je
druhý největší sál v ČR a v něm
ůrožíkĳv obraz Mistr Jan Hus pīed
koncilem kostnickým.
Pīízemí pĳvodní městské radnice
nabídlo expozici věnovanou husitství, kde se v deseti sálech odehrává pīíběh husitství, nechybí ani
film, videosnímky, rytiny a modely
bitev nebo zbraně – īemdihy, cepy,
sudlice, vozová hradba… Poté si
všichni prohlédli věž Kotnov a
potěšili se pohledem na starý Tábor, Klokoty a lesy kolem īeky
Lužnice.

Poslední zastávkou byl park u
hrobky manželĳ ůenešových v
Sezimově Ústí - Památník dr. E.
ůeneše je bohužel otevīen jen v
sobotu a neděli. „Nemile nás pīekvapilo, že na hrobě nebyly květiny
nebo alespoň věnec z buxusu.
Majitel vily a parku (pravděpodobně Úīad vlády ČR) by o to
měl dbát,“ uvedla jedna ze seniorek.
Zájezd účastníky nezklamal, patīil
k těm nejlepším, co letos spolek
Úsměv=Zdraví poīádal.
(hz, foto archiv spolku)
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
Časové období 15. květen - 14. červen

Krádeže v marketech
I v tomto časovém období jsme īešili krádeže
v lovosických marketech. 16. 5. v 11ř50 hodin kradla
osoba z Lovosic v Penny marketu, 17. 5. v 10ř30 hodin v supermarketu Lidl osoba z Ústí n.L., 2. 6. v
13ř05 hodin v ůille osoba z Litoměīic a tamtéž 5. 6. v
14ř30 hodin osoba z Lovosic.
Narušení občanského soužití
17. 5. v 1Řř25 hodin jsme īešili fyzické a verbální
napadání osob na Václavském náměstí a 28. 5.
v 11ř20 hodin verbální napadání osob v ulici Wolkerova.
Poskytnutí pomoci
17. 5. v 23ř50 hodin jsme v ulici Palackého poskytovali pomoc posádce
vozu rychlé záchranné služby (RZS) pīi naložení zraněné osoby, která si
zlomila nohu, pīed transportem k ošetīení do nemocnice v Litoměīicích.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
1Ř. 5. v 8ř05 hodin jsme v ulici Sady pionýrĳ īešili ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa. Strážníkĳm se podaīilo zjistit osobu, která zde odpad
odložila.
Zajištění injekční stīíkačky
1Ř. 5. v Řř50 hodin jsme pīed budovou železniční stanice Lovosice zajistili
použité injekční stīíkačky do sběrné nádoby.
Odcizení mobilního telefonu
20. 5. v 3ř00 hodin jsme pīijali oznámení o odcizení mobilního telefonu
v jedné z provozoven v ulici Osvoboditelĳ. V čase 5ř15 se podaīilo zjistit
osoby podezīelé z krádeže a pro podezīení ze spáchání trestného činu je
pīedat Policii ČR.
Pīivolání vozu RZS
27. 5. v 7ř55 hodin jsme v ulici Husova pīivolali vĳz RZS k muži, který
upadnul na vozovku na pīechodu pro chodce. Následoval pīevoz do nemocnice v Litoměīicích.
Vyhrožování
2. 6. v 22ř10 hodin jsme v ulici Terezínská īešili vyhrožování a obtěžování
osoby v bytovém domu.
Zajištění vozidla
2. 6. v 16ř20 hodin jsme v ulici Wolkerova īešili odemčený osobní automobil značky Škoda. Klíče byly ve dveīích vozidla. Ůutomobil jsme zajistili a
následně kontaktovali majitele, kterému jsme klíče pīedali.
Krádež jízdního kola
8. 6. v 17 hodin jsme īešili krádež jízdního kola v ulici Školní.
Vloupání do objektu
Ř. 6. v 5ř40 hodin jsme īešili vloupání do objektu v ulici Terezínská.

Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

• • • Z výpisĳ jednání rady města • • •
Rada města īešila pīevod správy sportovišť na
pīíspěvkovou organizaci Technické služby města
Lovosice (TSML). Odsouhlasila Generální dohodu o
vypoīádání vzájemných vztahĳ mezi městem a Ůsociací sportovních klubĳ Lovosice. „Jedná se o jeden z
mnoha krokĳ, které musí město a ŮSK učinit pīed
samotným pīedáním správy sportovišť,“ sdělil starosta města Milan Dian. „Generální dohodou se stanovují
podmínky provozu a údržby nemovitostí, inventarizace, protokolární pīedání majetku a další podrobnosti,“ uvedl dále starosta.
Dohodou byly smluvně nastaveny podmínky vzájemné spolupráce. Správa
sportovních zaīízení pīešla od 1. července pod pīíspěvkovou organizaci
TSML.
Rada města dále rozhodla o tom, že firma Pontika s. r. o. z Karlových Varĳ
bude zpracovávat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro
výstavbu lávky pīes Labe. O projektu informoval Lovosický dnešek
v dubnovém vydání. Lávka by mohla stát poblíž lovosického pīívozu. Na
její výstavbu chce město získat dotaci. „Projekt je v začátcích. Doufáme, že
projekční práce poběží rychle a do konce roku bude známa částka, kterou
by město mělo do projektu investovat. Další osud projektu bude záležet
na získání dotace a vĳli zastupitelstva schválit pīípadné kofinancování.
Projekt by mohl výrazně pīispět ke zlepšení cestovního ruchu a zkvalitnit
pěší spojení s obcí Píšťany a Litoměīicemi,“ uvedl starosta města Milan
Dian.
(ik)
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška pro ukrácení volného času •
Na četná pīání čtenáīĳ budeme nově do každého vydání zaīazovat nevýherní kīížovku. Červencovou
kīížovku sponzoruje Kulturní stīedisko Lovoš. Tajenku kīížovky z tohoto vydání najdete v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Na cvičení armády získalo družstvo
Lovosic 1. místo ve stīelecké soutěži
V květnu proběhlo taktické
cvičení Ůrmády České republiky,
integrovaného záchranného systému a orgánĳ státní správy a
samosprávy na stīelnici Policie
ČR v Nečichách u Loun. Součástí
cvičení byla mimo jiné i soutěž
„O ústecký pohár“ ve stīelbě
z pistole.
Soutěžící stīíleli na terč z pistole
vzor 82 ze vzdálenosti 25 metrĳ, a
to v kategoriích Jednotlivci ozbrojených a civilních složek a Tīíčlenná družstva ozbrojených a civilních
složek.
V kategorii družstev se městu
Lovosice podaīilo získat první
místo. Dále se umístilo družstvo
Roudnice nad Labem a tīetí místo

získal Krajský úīad Ústeckého
kraje. Za Lovosice soutěžili František ůudský, Vojtěch Hamerník a
Jaroslav Kīivan.
V kategorii jednotlivcĳ civilních
složek se na druhém místě za
Vladimírem Valáškem z magistrátu
města Ústí nad Labem umístil
Jaroslav Kīivan a tīetí místo vystīílel Vojtěch Hamerník.
Taktické cvičení poīádalo Krajské
vojenské velitelství Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Svaz vojákĳ
v záloze. Īeditelem soutěže byl
plukovník generálního štábu Rostislav Domorák. Kromě stīelecké
soutěže byly k vidění také ukázky
ručních stīelných zbraní používaných Ůrmádou ČR.
(ik)

Poděkování
K výživě trávníku na Václavském náměstí používá město hnojiva vyráběná společností Lovochemie. Pro roční údržbu trávníkĳ na náměstí je zapotīebí 250 kg hnojiva LŮV 27% a GSH NPK a 500 kg prostīedku LOVOGREEN NPK. Hnojivo pro letošní sezonu dodala společnost zcela zdarma
jako sponzorský dar. Vedení města by chtělo prostīednictvím Lovosického dneška za tento dar společnosti poděkovat.

Články, které se do vydání nevešly,
najdete na httpř//dnesek.lovosice.com/
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Ze života lovosických skautĳ

Svojsíkĳv závod
Lovosičtí skauti reprezentovali
nejen lovosické skautské stīedisko,
ale i Lovosice na krajském kole
Svojsíkova závodu (snímek vpravo).
Tento závod je určen skautĳm a
skautkám ve věku Ř-15 let a probíhá ve tīech úrovních – okresní,
krajské a celostátní. Letos se jedna
z našich skautských družin (ůobīi)
probojovala svým druhým místem
v okresním kole do kraje.

Warendorfu a sešlo se na ní bezmála 3500 skautĳ a skautek. Jako
již tradičně se měly naše děti možnost setkat a navázat pīátelství se
skauty z Německa, ůelgie, Nizozemska, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Švýcarska, USŮ, Velké ůritánie a
Francie.
Význam takovýchto skautských
mezinárodních setkání spatīujeme
pīedevším v možnosti vycestovat a
prozkoumat jiné státy, navázat

Krajské kolo se uskutečnilo o
víkendu Ř. - 11. června a poīádali
jej roudničtí a litoměīičtí skauti.
Podle účastníkĳ šlo o jedno z
nejpovedenějších krajských kol za
poslední dobu. Účastníci byli prověīováni v aktivitách, které cvičí
celý rok, napīíklad poznávání pīírody, zdravověda, práce s mapou,
umění pracovat jako tým nebo
prosazení jednotlivcĳ v rámci týmu, ale mohli si vyzkoušet i netradiční věci. Mezi takové patīí napīíklad lanové aktivity, rozdělávání
ohně bez použití sirek a sjíždění
divoké vody na raftech.
V konkurenci devíti chlapeckých
družin obsadili nakonec lovosičtí
ůobīi slušné páté místo a ostudu
tedy rozhodně neudělali. Vítězně
z krajského kola nakonec vzešla
chlapecká družina z Teplic. V dívčí
kategorii pak družina z Děčína.

kontakty, vytvoīit si nová mezinárodní pīátelství, poznat kulturu,
kuchyni a zvyky jiných národností a
pīedevším si užít všechen program, který je pro účastníky pīipravený. Děti si mohly vyzkoušet a
pīípadně prohloubit svoji komunikaci v cizím jazyce (angličtina)
v rámci mezinárodních skupinek,
do kterých byly pro potīeby některých aktivit rozīazeny.
Z mnoha činností, které se na
Intercampu odehrály, uvedu napīíklad výlet do pīírody, pīi němž děti
plnily ve skupinách úkoly rĳzného
druhu, dále pak tzv. Food festival,
pīi kterém každý oddíl navaīil své
typické národní jídlo a pak jej nabízel k ochutnávce všem účastníkĳm
Intercampu. My jsme si letos pīipravili česnekovou pomazánku namazanou na bagetku a ozdobenou
ananasovým plátkem. V konkurenci ostatních pomazánek, které se
na našem stole vyskytovaly, zmizela jako první.
Jelikož je na Intercampu zvykem
vyměňovat si mezi účastníky své
skautské šátky, tak jsme se vybavili

Intercamp v Německu
Počátkem června jsme vyrazili na
další ročník mezinárodní úspěšné
akce Intercamp (snímek vlevo).
Letos se konala v německém

i my našimi novými stīediskovými
šátky, které jsou provedeny v barvách města Lovosice a s nášivkou,
v níž je vyobrazen Lovoš, skautské
logo a hlavně pak GPS souīadnice
naší klubovny. Pravdou je, že o
naše šátky byl poměrně velký zájem, což se odrazilo i na našem
„úlovku“ cizích šátkĳ, za které jsme
je vyměňovali.
Zásadní změnou oproti minulým
ročníkĳm byla velikost našeho
kontingentu. Letos spojil celý
skautský Ústecký kraj síly a vyrazili
jsme jako jedna velká krajská parta.

Nábor nových členĳ
Zaujaly vás tyto z mnoha našich
skautských akcí a aktivit? Od záīí
budeme opět do našich oddílĳ
nabírat děti. Proto pokud se vám
líbí, co děláme, a víte o dětech,
které by mohly naše aktivity zaujmout a být pro ně pīínosem, budeme určitě moc rádi, pokud nás
doporučíte. Rádi v záīí pīivítáme
do našich īad nováčky, kteīí s námi
budou moci tato dobrodružství
podnikat.
Schĳzky budou ve věkové kategorii 10-15 let probíhat tradičně

Kontakty

Oddíl Šipka (pro děti 10-15 let)ř httpř//www.sipka-lovosice.4fan.cz
Oddíl (pro děti 6-Ř let)ř www.vlcata-a-svetlusky-lovosice.webnode.cz
Facebooková skupinař Skauti Lovosice a pīíznivci
Pīes sedmdesát skautĳ a skautek
z Roudnice nad Labem, Lovosic,
Ústí nad Labem, Teplic, Litvínova,
Chomutova, Jirkova a Litoměīic
vyrazilo společně dvoupatrovým
autobusem a krom Intercampu
jsme jeli poznávat i historické německé město Münster a také pīesně na dětský den i zábavní park
plný rĳzných super atrakcí.
Z letošního Intercampu jsme se
všichni vrátili plni zážitkĳ a já
osobně oceňuji i vzájemné poznání
nových skautĳ z Ústeckého kraje.
Ůč se to mĳže zdát divné, tak poīád s každou akcí poznávám nové
mladší, ale i starší skauty a skautky
z kraje. Ono pīeci jen skautĳ celorepublikově pīibývá, a je tedy poīád koho poznávat. Nejen proto
vyrazíme na Intercamp i pīíští rok.
Kam? Pīíště do ůelgie.

v klubovně na Václavském náměstí
každou stīedu od 16 do 18 hodin a
ve věkové kategorii 6-Ř let každý
čtvrtek ve stejném čase.
Na Osmičce 3. záīí
Závěrem se zmíním už jen o akci
Rozloučení s prázdninami, která
proběhne 3. záīí v prostorách lesoparku Osmička. Jako již tradičně
vybudujeme na jeden den na Osmičce lanové centrum pod vedením zkušených instruktorĳ. Letos
se ovšem budete moci těšit i na
další aktivity. Na jaké? Nechte se
pīekvapit, vezměte s sebou děti
jakéhokoliv věku a pīijďte si s námi
užít skvělý den.
S přáním krásného léta všem čtenářům
Lovosického dneška, Vojtěch Hák
„Sesmál“, vedoucí skautského oddílu
Šipka Lovosice

Mapový serverř Lovosice spustily nový informační web pro občany

Parcely, jejich čísla, druhy pozemkĳ, ale
také graficky znázorněné plochy městské
zeleně nebo městský mobiliáī naleznete na
právě spuštěném mapovém serveru města
Lovosice. Vyhledat zde jdou základní údaje
týkající se Lovosicka, vyplývající z katastrální
mapy a pasportu zeleně.
Pasport městské zeleně obsahuje stromy, keīe,
mobiliáī (lavičky, koše, květináče, popelnice) a
travní plochy udržované technickými službami.
Proklikem na jednotlivé objekty se o nich lze
dozvědět více v tabulce pod mapou. U dīevin je
to krom názvu napīíklad i obvod kmene, parcela, kde se nalézají, frekvence údržby a další
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zásahy.
U popelnic jsou to tīeba informace o vývozech
nebo odpadech, které lze do popelnic umisťovat. Pasport zeleně je postupně doplňován a až
na výjimky se zabývá zelení, jejímž vlastníkem je
město. Pokud zde některé stromy či zelené
plochy chybí, nejsou vlastněny městem Lovosice.
„Mapový server by měl občanĳm umožnit
lepší dosažitelnost dat, která nejsou běžně pīístupná, a je tīeba kvĳli nim vážit cestu na městský úīad. Zároveň se lze zde něco dozvědět o
městské zeleni,“ vysvětluje Milan Dian, starosta
města.

Prostīednictvím mapového serveru město dále
plánuje v pīedstihu informovat o plánovaném
kácení městské zeleně nebo o nových výsadbách nebo tīeba o změně vývozu popelnic
či výměně mobiliáīe.
„Data na server budou v budoucnu pīibývat,
plánujeme zveīejnit napīíklad informace týkající
se digitálního povodňového plánu nebo honiteb,“ dodává Dian.
Mapový server naleznete na webové stránce
httpř//mapy.lovosice.com, současně byl v rubrice „Odpady a zeleň“ na internetových stránkách
města zveīejněn také harmonogram sečí travnatých ploch.
(ik)
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Kultura
Eva Havlovcová pīednášela o jediné ženě na českém trĳně - Marii Terezii
V letošním roce jsme oslavili
300. výročí od narození Marie
Terezie, výjimečné ženy na
habsburském trĳnu. V květnu
proběhl v lovosické knihovně
cyklus dvou pīednášek Evy Havlovcové Marie Terezie – Dcera,
manželka, panovnice, matka.
V první pīednášce paní Havlovcová vyprávěla o jejím dětství a dospívání, pīedstavila její rodiče a
manžela Františka Štěpána Lotrinského. V roce 1740 po náhlé smrti
svého otce Karla VI. se ujala vlády,
která hned zpočátku byla komplikována tzv. válkami o dědictví
rakouské, ve kterých pīišla o Slezsko. První pīednášku zakončila
korunovací Marie Terezie českou
korunou v květnu 1743.
Za její vlády došlo k mnohým
reformám státní správy, armády a
školství. ůývá označována také
jako „císaīovna Marie Terezie“, ale
jako žena se nikdy nemohla stát
vládnoucí císaīovnou Svaté īíše
īímské. Císaīem byl 13. záīí 1745
zvolen její manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala císaīovou manželkou. Císaī zemīel
v roce 1765 a po jeho smrti chodila
panovnice jako vdova po zbytek
života jen v černé a nikdy se s
úmrtím Františka Štěpána nevyrovnala.
V druhé pīednášce 30. května
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byly probrány tereziánské patenty
a sňatková politika. Marie Terezie
měla několik skvělých rádcĳ kancléīe Václava Ůntonína Kounice
(zahraniční politika), osobního lékaīe van Swietena, právníka Martiniho a Viléma Haugwitze (hospodáīství). V rámci správní reformy
byla omezena zemská samospráva
a vytvoīena centralizovaná správa
monarchie. Státní správa byla profesionalizována. ůylo sjednoceno
trestní právo v Rakousku a českých
zemích. ůyly vytvoīeny tereziánské
katastry, soupisy pĳdy, domĳ a
obyvatel.
Roku 1775 vydala Marie Terezie
robotní patent, který zmírnil robotní povinnost. ůyla zavedena jednotná měna (1 tolar = 2 zlaté),
první papírové peníze (bankocetle)
a sjednoceny míry a váhy. Roku
1773 byl zrušen jezuitský īád, jezuité tím pīišli i o dohled nad školstvím. 6. prosince 1774 byl vydán
Všeobecný školní īád pro všechny
císaīsko - královské země, který
stanovil mimo jiné všeobecnou
vzdělávací povinnost pro chlapce i
dívky (nikoli povinnou školní docházku, jak se obvykle uvádí). ůyla
zavedena povinná šestiletá školní
docházka a systém škol – prvním
stupněm byly triviální školy
(trivium – čtení, psaní, počty a
náboženství).

V rozmezí 1Ř let porodila Marie
Terezie 16 dětí – 5 chlapcĳ a 11
dívek. Panovnice si na rodinném
životě a výchově svých dětí zakládala. Vypracovávala pokyny pro
jejich denní režim. Určila, kdy se
mají učit, vstávat, jíst, odpočívat i
spát. Základním kamenem výchovy
byla kázeň, poslušnost a zbožnost.
Marie Terezie se celý svĳj život
držela striktně katolických zásad,
což se projevovalo i na její vládě v
otázkách náboženské tolerance.
Nejproslulejšími dětmi se stal

Josef II., budoucí spoluvladaī matky a pokračovatel jejího reformního úsilí, Marie Ůntonie (Ůntoinetta), budoucí manželka francouzského krále Ludvíka XVI., a
Leopold II., císaī v letech 17Ř0 - Ř2.
Syn Maxmilián František se stal
arcibiskupem a kurfiītem kolínským. Svým četným potomstvem a
sňatkovou politikou chtěla Marie
Terezie zajistit moc a posílit v Evropě vliv habsbursko - lotrinské dynastie, kterou se svým manželem
založila. Její pověstná sňatková
diplomacie vedla k tomu, že její
děti ve finále vládly v sedmi rĳzných královstvích.
Několik jejích dětí a manželka
Josefa II. Isabela Parmská zemīely
na černé neštovice. Neštovicemi
onemocněla i Marie Terezie, ale
útok choroby pīežila. Zemīela 2Ř.
listopadu 1780 na zápal plic. Pruský král Fridrich II., celoživotní sok
velké panovnice, o Marii Terezii
prohlásilř „Mezi Habsburky se jednou našel muž, a tím je tato žena."
Pīednáška byla velmi poutavá,
lektorka neopomněla zmínit ani
některé historické „drby“ (pravděpodobně lesbická láska Isabely
Parmské k Marii Kristině). Posluchači byli pīednáškou nadšeni,
byla doplněna i mnoha portréty a
dalšími ilustracemi.
(hz, foto wikipedia)
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Fotostrana

Návštěvníky Hašmaru letos potěšil František Nedvěd
První červnový víkend patīil v Lovosicích již tradičně country festivalu Hašmar. V tomto roce proběhl již 22. ročník. Největším lákadlem byl
tentokrát František Nedvěd s kapelou Tie ůreak, který sklidil největší aplaus. Návštěvníci festivalu si také hodně pochvalovali vystoupení
skupiny Navostro a revivalu Michala Tučného. Počasí Hašmaru pīálo, dá se īíci, že bylo „ideální festivalové“. Celkem si ve tīech dnech našlo
na Osmičku cestu pīes 1500 lidí (čtvrtek cca 300, pátek pīes 700, sobota pīes 600).
(tuc, foto 4x archiv KS Lovoš)

Prvnímu ročníku rodinné akce Špunt bohužel nepīálo počasí
V úterý 27. června proběhl na Osmičce od 14 do 20 hodin první
ročník rodinné akce Špunt. Již od začátku proudily do lesoparku stovky lidí. Mnoho z nich ale po několika hodinách uteklo
pīed deštěm, který bohužel trval několik hodin. Program byl
velice pestrýř divadlo, kouzelník, hrátky se zvíīátky, ledové
království, bublinová show nebo živý medvěd Hugo, který se
proslavil v několika filmech i v zahraničí. Nechyběl samozīejmě
oblíbený skákací hrad, soutěže, stánky ani další pouťové atrakce. Tak snad bude mít akce pīíští rok více štěstí. (tuc, 2x foto tuc)
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Noc kostelĳ v Mírovém kostele
se letos opravdu vydaīila
Slavnost letos zahájila skupina
Karavana (na snímku) koncertem
v 17 hodin. V 18 hodin se pak
rozezněly kostelní zvony.

Mírového kostela chodíme rádi,
když víme, že naše hudba potěší
všechny pīítomné.“
Hned po Sebrancích následoval

Na náměstí se pīipojili k celostátní akci
V úterý 30. května se konal
první ročník celostátního happeningu základních uměleckých
škol ZUŠ Open – největší kulturní akce v historii ČR na podporu
tvĳrčího uměleckého vzdělávání
dětí.
Naše ZUŠka se pīipojila k dalším
354 školám, aby společně rozehrály a roztančily pīes 280 měst a
obcí. Od 14 hodin jste na Václavském náměstí v Lovosicích mohli v
téměī čtyīhodinovém maratonu
vyslechnout skladby v podání
mladých hudebníkĳ, nebo jste se
mohli vyīádit v tvoīivé dílně našeho výtvarného oboru.

Čestným hostem programu byla
paní Iva Kubelková, která si
s našimi žáky společně zazpívala
píseň od skupiny ŮůůŮ Thank You
For The Music. ůěhem programu
rovněž vystoupilo flétnové trio a
žesťový soubor z Musikschule
Coswig. Žáci a učitelé z partnerského města k nám zavítali na
návštěvu a užili si s námi krásný
hudební den.
Všem pīíznivcĳm lovosické ZUŠky děkujeme za podporu v letošním školním roce, pīejeme krásné
léto a těšíme se na setkání s vámi
zase po prázdninách.
Petra Kacianová, ředitelka ZUŠ Lovosice

Den otevīených dveīí v lovosické ZUŠce

Recitálem Lahodná vteīina se
poté pīedstavil básník Stanislav
Kubín. Komponovaný poīad hudby
a slova byl sestaven z několika
sbírek poezie. Ve 20 hodin nastoupili Sebranci a jejich koncert se
nesl v duchu country muziky. Obecenstvo si dokonce vyžádalo pīídavek a došlo i na taneční vložku v
podání děvčat ze sboru In Flagranti. Jak īíkají členové skupinyř „Do

Ve stīedu 21. června se v lovosické ZUŠce konal Den otevīených dveīí.

kých MŠ za doprovodu učitelĳ
ZUŠ. Výtvarný obor prezentoval
svoji činnost ve stínu pīilehlých

V dopoledních hodinách jsme
pīivítali žáky ze ZŠ Tīebívlice, kteīí
si vyslechli krátký koncert a seznámili se s hudebními nástroji. Hlavní
program probíhal od 13.30 hodin
za horkého dne - pīed školou se
konal koncert žákĳ hudebního
oboru. Součástí bylo každoroční
společné vystoupení dětí z lovosic-

stromĳ tvoīivou dílnou, návštěvníci si napī. vyráběli smaltované
šperky, zdobili keramické odlitky či
kreslili kīídami.
ůěhem celého dne se rodiče
mohli informovat o podmínkách
studia a zápisu do výuky, který
probíhal do 27. června.

dalších koncert. Početný sbor In
Flagranti se téměī na pódium nevešel. Měl totiž pro své posluchače
pīipraveno několik pīekvapení.
Kromě klasického repertoáru zazněly i úpravy několika českých
skladeb.
„Šlo o velice povedený koncert,
všem se to moc líblo,“ chválí vystoupení souboru faráīka Libuše
Mikušková.
(hz, foto archiv)

Sbor Vocal Friends získal kamarády v Coswigu
V Coswigu se konala 18. června
zahradní slavnost pod názvem
Musik- und Theatertage Sommerfest, které se zúčastnil
i
lovosický sbor Vocal Friends.
Lovosičtí zpěváci si po pīíjezdu

skladbu Ůntonína Dvoīáka Možnost z cyklu Čtyīi dueta. Po skončení programu si sbory vyměnily
dárky - sbor Vocal Friends pīivezl
do Coswigu talíī s českým granátem a od sboru v Coswigu dostal

Petra Kacianová

V triu si zazpíval i učitel Jakub Koch

prohlédli město Coswig. Odpoledne se konala v parku u Villy Theresa zahradní slavnost, kterou zahájil
ůig band coswigského gymnázia,
poté zahrál žesťový soubor a následoval koncert sborĳ. První vystoupil sbor z Coswigu, který zpíval
tradiční německé písně a jako
perličku si pīipravil českou lidovou
píseň Ůndulko šafáīová. Druhý
vystoupil sbor Vocal Friends, který
si také pīipravil tradiční české lidovky, napīíklad ůodaj by Vás, vy
mládenci, V tom klobúckém háji a
Čerešničky. Německy zazpíval sbor
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každý člen sboru domácí pivo z
pivovaru v Coswigu. Na závěr koncertu zazněla společná píseň Wenn
alle ůrünnlein fließen.
„Po celý den tlumočili zpěvákĳm
manželé Erika a Josef Trefní, kterým za jejich pomoc moc děkujeme,“ uvádí sbormistr Jakub Koch.
„Děkujeme také īediteli KS Lovoš
Vojtěchu Krejčímu a městu Lovosice za zajištění autobusu,“ dodává.
Další společná akce by měla proběhnout na Václavské pouti, kde
by oba sbory měly v programu
vystupovat současně. (hz, foto archiv)

V letošním roce ZUŠ Lovosice pīipravila několik tematicky
zaměīených koncertĳ. V lednu
se poprvé v sále KS Lovoš pīedstavilo pěvecké oddělení školy.
Účinkovala většina z celkového
počtu 77 studentĳ zpěvu ze tīíd
Julie Nepustilové, Jakuba Kocha a
Tomáše Ch. ůrázdy. Ve čtvrtek 15.
června se pīedstavila většina žákĳ
ze tīídy Jakuba Kocha v sále lovosické knihovny. Letos se někteīí
zpěváci zúčastnili několika celorepublikových soutěží. První proběhla pod názvem Karlovarský hlas už
v listopadu 2016, kde ve finále
získala 3. místo Natálie Tichá. Ta se
účastnila též soutěže Česko zpívá,
ve které v Trutnově skončila v
semifinále, těsně za postupující
desítkou. Semifinále soutěže Junior
Talent 2017 v Mostě se účastnila
ze tīídy Jakuba Kocha Klaudie
Moravcová a Samanta Jožková.
Dívky vystoupily i na tomto kon-

certě a Natálie ho dokonce moderovala.
Na koncertu vystupovali žáci od
nejmenších po studenty dospělé.
Vystoupení zahájil nejmladší zpěváček Oliver Hanzal. Poté zazpívaly
Natálie Tichá ze 4. ročníku a Natálie Procházková z 5.ročníku. Následovala vystoupení Samanty Jožkové a Klaudie Moravcové. Výtečně
poté pīedvedl Šlitrĳv hit ůabeta
malý Daniel Zeman, který se ve
zpěvu úplně vyžíval. Vystoupila též
Jitka Platichová (Studium pro dospělé) a jako pīekvapení zazpívalo
trio Natálie Tichá, Natálie Procházková a učitel Jakub Koch Kornĳv
šlágr Jako hīích. Na závěr si všichni
vystupující společně zapěli píseň
Tak my už jdeme do finále.
Na koncertě zpěvaček a zpěvákĳ
z tīídy Jakuba Kocha bylo plno,
někteīí diváci i stáli. Vystoupení
sklidilo velký úspěch, všichni zpívali
skvěle.
(hz)
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Ůtletická sezona je v polovině
První část atletické sezony vyvrcholila dráhovými pīebory
Ústeckého kraje jednotlivcĳ pro
letošní rok. Ůtletĳm lovosického
ŮSK se podaīilo získat celkem 25
cenných kovĳř 8 zlatých, 12 stīíbrných a 5 bronzových, což je
jistě pěkný úspěch. O ten se
kromě závodníkĳ zasloužili i
jejich obětaví trenéīiř Martin
Hrdina, Janové ůeneš a Werner,
Miroslav Pavlík a Drahoslav
Venclíček.
Jako první se pīedstavili starší žáci
a dorostenci 20. května v ůílině.
Tady se nejvíc daīilo Moritzi Mlenskému, který vyhrál vrh koulí a byl
druhý v hodu diskem výkony 14,01
m resp. 32,50 m. Další zlato získala
ve skoku vysokém Viktorie Klepetková za 157 cm, bronzové medaile
si odvezli Šimon Weniger v běhu
na 800 metrĳ časem 2ř0Ř,54 min a
Eva Pojslová ve skoku dalekém
výkonem 482 cm.
V ůílině se 17. června konaly i
pīebory mladšího žactva a elévĳ;
na nich zazáīil mezi elévy Ondīej
Prchlík, který vyhrál běh na 60
metrĳ časem 8.82 s a další prvenství mu patīilo ve skoku dalekém
za výkon 431 cm. Druhá místa a
stīíbrné medaile pīidali do lovosic-

ké sbírky žák Michael Hoftych
v běhu na 60 m časem 8.35 s a ve
stejné disciplíně elévka Ůnna Grun-

2ř44,86 min. O zbylé dvě stīíbrné
medaile se postaraly Elen Pémová
v běhu na 1500 m časem 5ř25,48
min a Viktorie Šimonová ve vrhu
koulí výkonem 10,57 m, obě
v kategorii žákyň.

Úspěšné výškaīky. Zleva druhá Tereza Hellerová, vítězka Kristýna Malíīová a tīetí místo si podělily 3 atletkyř Viktorie Klepetková, Lýdie Moskvitinová z Chomutova a Sára Malá z Mostu.
Foto: Miroslav Pavlík
tová za čas Ř.06 s. V běhu na 800
metrĳ žákyň skončily Terezy Červínová druhá a Ungerová tīetí, když
je v cíli dělila jediná setina sekundy. Dosáhly časĳ 2ř44,85 resp.

Jako poslední se pīedstavili o den
později v Děčíně muži a ženy. Tam
se zástupcĳm lovosické atletiky
velice daīilo, když získali celkem 12
medailí, z toho 4 nejcennější. Nejú-

spěšnější byla Kristýna Malíīová,
která nenašla pīemožitelky ve
skocích do výšky a v trojskoku, její
nejlepší výkony měly hodnoty 170
cm resp. 11,55 m. Navíc pīidala i
stīíbrnou medaili v běhu na 100 m
časem 13.12 s; rychlejší byla jen její
oddílová kolegyně Ůdéla Jirásková
v čase o čtyīi setiny sekundy lepším.
Poslední titul získal ve skoku
vysokém Lukáš Horák výkonem
1Ř5 cm, navíc byl tīetí i v běhu na
110 m pīekážek. Další druhá místa
a stīíbrné medaile si odvezli Šimon
Weniger v běhu na 800 m časem
2ř04,00 min, Klára Vyvialová na 3
km časem 12ř2Ř,40 min, Jiīí Willner
na 110 m pīekážek časem 18.13 s,
Tereza Hellerová ve skoku vysokém výkonem 167 cm a nestárnoucí Jaroslav Smělý v hodu diskem za 42,85 m.
Tīetí místo a bronzovou medaili si
mezi dospělými vybojovala věkem
ještě žákyně Viktorie Klepetková ve
skoku vysokém výkonem 155 cm.
Za zmínku stojí ještě krásná umístění mladých lovosických atletek ve
skoku dalekém, když Eva Pojslová
byla čtvrtá a Ůdéla Jirásková pátá
výkony 507 resp. 504 cm.
Ůtletické soutěže nyní mají pīestávku a pokračují po prázdninách
závěrečnými koly v soutěžích družstev.
Ivan Galia

Činnost tenisového klubu v Lovosicích

Lovosičtí tenisté jsou v plné
sezoně na venkovních dvorcích.
Ty jsou otevīeny ve všední dny
od 15 do 20 hodin a o víkendech
od 14 do 20 hodin.
V současné době nastává klidnější část sezony, neboť po dobu
prázdnin neprobíhají klubem organizované tréninky žákĳ, dorostencĳ a dospělých. Také mistrovská
utkání za účasti našich družstev
dorostu a dospělých byla již ukončena. V době prázdnin proběhne
na dvorcích několik soustīedění a
turnajĳ mládeže.
Náš klub však není zaměīen pouze na závodní tenis. Snažíme se
tuto krásnou hru, kterou mohou
provozovat veškeré věkové kategorie, pīiblížit i široké veīejnosti
z našeho města a okolí. Rok od
roku zaznamenáváme vyšší nárĳst

vytíženosti kurtĳ a větší zapojení
členĳ klubu i veīejnosti do akcí
poīádaných naším klubem. Nicméně rádi pīivítáme další zájemce
z īad mládeže či dospělých.
Je možné stát se členem klubu či
si pīijít pouze zahrát na kvalitních
antukových dvorcích v rámci placeného pronájmu dvorcĳ. Také je
možno po dohodě na dvorcích
uspoīádat soukromý či firemní
turnaj.
V pīípadě potīeby zapĳjčíme i
potīebné vybavení (rakety a míče).
Veškeré potīebné informace získáte u správcové tenisových dvorcĳ
paní ůuškové na telefonním čísle
775 265 063 a na našich webových
www.tenislovosice.cz,
stránkách
kde si mĳžete také zamluvit dvorec
v rezervačním systému.
Výbor tenisového oddílu

Úsměv = Zdraví
Červenecř
- Každé pondělí skupinová relaxace v DDM Elko od 8ř30 hodin
- Hravé čtvrtky na Osmičce - spolupráce s KS Lovoš a RC Mozaika
- Každý čtvrtek cvičení pro všechny generace na Václavském náměstí od
17 hodin ve spolupráci s KS Lovoš a RC Mozaika
27. července - 3. srpna 2017 - Poděbrady - Hotelová škola
Plná penze, semináī, masáže, 3 500 Kč. Pīihláškyř Žamberská
10. - 16. záīí 2017 - ůojnice
Cena 5 ŘŘ0 Kč.
6. - 8. īíjna 2017 - Víkend v Doksech
Cena 800 Kč.
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
ůližší informaceř 603 230 513 Libuše Žamberská
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Pīíští číslo Lovosického dneška
vyjde ve čtvrtek 10. srpna
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Ůkce/Inzerce
Mateīinka Cup potīetí v Lovosicích
Letos již potīetí proběhlo utkání mateīských škol ve fotbalu –
Mateīinka Cup.

svĳj tým. Všichni fandili z plných
plic a měli s sebou i pompony, díky
kterým se fandění ještě stupňova-

Nabídka tvĳrčí, samostatné práce

OPRŮVY VETERÁNĲ
Pīestavby speciálních vozidel, renovace vojenské
techniky, výhodou zkušenosti se sváīením,
lakováním, klempíīinou, soustruhem
Provozovna Encovany (Polepy)
Platř 20 - 40.000 korun měsíčně
www.mortar.cz
737 423 786
práce@mortarinvestments.eu

FŮCILITY MŮNŮGER
Našimi soupeīi byly děti z MŠ
Resslova a MŠ Terezínská. Malé
Žernoseky se tentokrát nezúčastnily. Pīed začátkem zápasu vystoupily naše mažoretky (na snímku).
Všechny týmy hrály opravdu s
velkým nasazením, i když se do
nich od začátku zápasĳ opíralo
slunce.
Teplo nevadilo ani početné skupině divákĳ, která pīišla povzbudit

lo.
Ze sportovního štěstí a zasloužené výhry se tentokrát radovaly děti
z MŠ Resslova. Druhé místo obsadilo družstvo z MŠ Sady pionýrĳ.
Medaili za 3. místo získaly děti
z MŠ Terezínská.
Velkou pochvalu si zaslouží všichni účastníci této krásné sportovní
akce. Těšíme se na další ročník.
MŠ Sady pionýrů

Pīijmeme pracovníka pro īízení správy
komerčních areálĳ v Praze Ř.
Požadujeme SŠ (VŠ) s technickým
zaměīením, praxe minimálně 5 let.
Mzda až do 50 tisíc korun měsíčně.
Životopisy zasílejte na e-mailř
ja.pr@seznam.cz
Velkoobchod s hutním materiálem
v Praze Ř pīijmeř

ĪIDIČE - SKLŮDNÍKŮ

Požadujemeř Profesní ĪP - C,
výhodou VZV, jeī., vazač., palič. prĳkaz.

SKLŮDNÍKŮ

Výhodou VZV, jeī., vazač., palič. prĳkaz
DOPRŮVŮ ZDŮRMŮ
E-mailř knourek@technimat.cz
Telř 731 545 83Ř
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