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Dvořákova ulice je zrekonstruovaná,
práce na Holoubkově pokračují

Rekonstrukce ulic v místní části Holoubkov a Teplická čtvrť
jsou v plném proudu. Opravy za
11,5 milionĳ korun (s DPH)
začaly letos v březnu.

Na základě upozornění obyvatel
bude provedeno seřízení rozptylu
světla na lampách. Opravy této
místní části probíhají dle harmonogramů prací, zatím se zdá, že

strukcí ulic Smetanova a Jabloňová alej. Dále budou ještě opraveny
ulice Fibichova, Škroupova, Smetanova, Teplická a Sukova. Práce
hradí město zcela ze svého roz-

„To nejdůležitější v Dvořákově
ulici je již hotovo (viz snímek).
Dokončeny jsou chodníky, položena byla nová komunikace a vyměněno bylo také veřejné osvětlení.

termín dokončení by měl být dodržen,“ uvedl Milan Dian, starosta
města. Po dokončení všech ulic
stavební firma ještě upraví okolí.
Stavba nyní pokračuje rekon-

počtu. Zhotovitelem je firma Gardenline s.r.o. z Litoměřic. Celá
rekonstrukce Holoubkova a Teplické čtvrťi by měla být dokončena
do Vánoc.
(ik, foto tuc)

Devět dní bude uzavřen železniční přejezd Lovosice město

Od neděle 6. do pondělí 14.
srpna bude pro pěší i automobilovou dopravu zcela uzavřen
železniční přejezd Lovosice město.
Správa železničních dopravních
cest přejezd uzavřela v neděli již
v 8 hodin ráno. Konec prací je
naplánován zhruba na 12. hodinu
14. srpna. Automobilová doprava
bude vedena přes obec Malé Žer-
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noseky. Pěší se do města dostanou podchodem u „teplického“
nádraží, takzvanou myší dírou.
SŽDC plánuje přejezd zabezpečit
pletivem, aby zcela zamezila vniku
do prostoru kolejiště. Důvodem
uzavírky je výměna vnitřní a vnější
výstroje přejezdového zabezpečovacího zařízení a vazby na nové
signalizační zabezpečovací zařízení.

Na trati současně také probíhá
výluka, a to od 31. července nepřetržitě až do 18. srpna. Železniční zastávka Lovosice město není
obslužná. Cestující musejí využít
náhradní autobusovou dopravu,
která má zastávku Lovosice ÚNZ.
Obslužná není ani autobusová
zastávka Lovosice město. Informace o výluce naleznete na webu
města.
(ik)

Sport

Kickboxeři přivezli
z mistrovství 14 medailí

14|

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
příroda nás odměňuje
krásnými letními dny a
Lovosice jako město
se snaží k této atmosféře také aktivně
přispět.
S úspěchem probíhají
po několik pátků koncerty na
Václavském náměstí, využívána
jsou loni zbudovaná hřiště i rekonstruovaný venkovní bazén.
Lovosice jako město ležící v bezprostřední blízkosti významné řeky
Labe by mělo i tento fakt odrážet
ve svém nitru. Potenciál skrytý ve
vodních plochách není bohužel
využit. Rekonstrukce fontány na
náměstí zdržují problémy v realizaci, nicméně v nejbližších dnech by
práce měly začít. V budoucnu se
uvažuje o začlenění dalších vodních prvků do městského prostoru.
Temným tónem se ovšem stává
ničení květinové výzdoby na lávkách či parkování na zeleni, které
ve dnech horka působí vskutku
likvidačně. Lidé si patrně neuvědomují, kolik úsilí a peněz i tyto
„drobnosti“, které nám dělají město přívětivější, stojí. Naopak děkuji
všem, kteří si všímají a pomáhají.
I přes tropická vedra se v Lovosicích pracuje. Dokončena byla rekonstrukce Dvořákovy ulice, probíhá oprava fasády na ZŠ A. Baráka.
Koncem prázdnin si Lovosičané
budou moci užít nebývalý koncert,
který v rámci Litoměřických svátků
hudby (LSH) proběhne v kostele
svatého Václava. Město Lovosice
obecně podporuje kulturu, a tak
bylo po dohodě s hlavními pořadateli LSH dohodnuto jeden z koncertů uskutečnit právě v našem
městě.
Přeji vám příjemné dny a těším se
na shledání na některé z kulturních
akcí.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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Revitalizace autobusového Prohlédněte si město s Ůir View
nádraží je v plném proudu

Revitalizace lovosického autobusového nádraží začala 14.
června. První kroky, které firma
musela učinit, souvisely především s přesunem autobusových
zastávek do ulice Žižkova, omezením dopravy v okolních ulicích, zabezpečením staveniště a
ochranou zeleně.

mohli obyvatelé okolních lokalit a
návštěvníci města zaznamenat,
bylo odfrézování vozovky a odstranění svrchního krytu chodníků.
Zahájeny byly bourací a zemní
práce. Ty jsou prováděny i nadále a
potrvají ještě několik týdnů. Prováděcí firma také zahájila přípravu
pro pokládku nových inženýrských

Panoramatické snímky Lovosic
aplikace Ůir View si mĳžete nyní
prohlédnout na webu města. K
vidění je zde panoramatický pohled na město z výšky 100 metrĳ
a 3 zájmové body: Lovoš, Osmička a Václavské náměstí.
Město bylo nasnímáno v květnu za
krásného
počasí.
Dron vzlétl z levého
břehu Labe, aby jeho
kamera zabrala Lovosice i s kopcem Lovoš. Plynulým
otáčením je možné si z výšky prohlédnout celé město a jeho okolí.
Byly zvoleny tři body, které se dají
přiblížit. Návštěvník si tak může
virtuálně prohlédnout náměstí,
Lovoš a lesopark Osmička.
„Od virtuální prohlídky si slibujeme zvýšení povědomí o Lovosicích
a zejména lepší utvoření obrazu o
městě. Prohlédnout si ho z ptačí

perspektivy bude jistě velmi zajímavé i pro místní občany a rodáky,
kterým se tak nabízí ojedinělý
pohled. Virtuální prohlídka je navíc
ve velmi vysoké kvalitě, takže si lze
přiblížit i jednotlivá vzdálená místa,
aniž by došlo ke snížení kvality
snímku. Z prohlídky plánujeme
vytvořit prezentační videa, která by
mohla posloužit k dalším prezentacím například na veletrzích a výstavách,“ uvedl Vojtěch Krejčí, ředitel
KS Lovoš.
Virtuální prohlídka bude umístěna nejen na stránkách města, ale
také na novém turistickém portálu
www.mestolovosice.cz a postupně
se objeví i na mapách společnosti
Google.
„Zatím se jedná o základní verzi.
Postupně by se měla rozšířit o
další zajímavé body a informace,“
doplnil Milan Dian, starosta Lovosic.
(ik)

Lovosice chtějí zavést energetický
management budov

V prvních dnech zhotovitel vytyčil
podzemní inženýrské sítě a prozkoumal terén pomocí sond. Došlo
k pasportizaci stávajícího stavu
staveniště a okolních pozemků a
vše bylo zdokumentováno. Stromy
v dosahu stavebních prací byly
zakryty dřevěným bedněním. První
velkou stavební úpravu, kterou

sítí.
V průběhu prvních týdnů se vyskytl problém s průjezdem popelářských vozů ke kontejnerovým
stáním v blízkosti stavby. Technický
dozor se zástupcem zhotovitele
tento problém vyřešil a popelářský
vůz již nemá problém s přístupem
k „hnízdům“.
(ik, foto tuc)

Ministr ůrabec se v Lovosicích
sešel se starosty malých obcí

Zhruba dvě desítky starostĳ
malých obcí a zástupcĳ odboru
životního prostředí města přišly
debatovat s ministrem Richardem ůrabcem o problémech životního prostředí. Setkání se
uskutečnilo 22. června ve „staré
radnici“.
Ministr v úvodním slově zmínil
hlavní témata, kterými se ministerstvo aktuálně zabývá. Hovořil o
problémech klimatu z hlediska
hrozícího sucha a následných katastrofálních záplav, odpadech nebo
znečištění ovzduší.
„V mnoha bodech, které zde
ministr nastínil, s ním plně souhlasím. Stát by měl dotovat vybudování kanalizačních a vodovodních
sítí i v malých obcích, ve kterých
není investice do těchto projektů
rentabilní. Novela odpadového zákona, tak jak o ní ministr hovořil, je
také dle mého názoru správná,“
uvedl starosta města Milan Dian.
Novela zákona o nakládání s
odpady je podle ministra připravena pro novou vládu. Důraz bude
kladen hlavně na třídění odpadů a
odklon od skládkování. Důležité
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bude dle názoru ministerstva další
nakládání s vygenerovanými produkty odpadového hospodářství.
Ministr nabídl také pomocnou
ruku několika starostům s konkrétními problémy. Například obec
Liběšice nedosáhne na dotace, aby
vybudovala pro část obce vodovod, Brozany nad Ohří se potýkají s
nedostatečnou kapacitou kanalizace v zahrádkářské kolonii. Obec
Prackovice nad Labem trápí přerušení pramenů tělesem dálnice a s
tím související problémy se spodní vodou v obci.
Ministr předal starostům kontakty
na konkrétní odborníky ve svém
resortu a přislíbil, že se o problémy
bude osobně zajímat. Dalšími tématy, o kterých se hovořilo, byly
například: jezy na Labi, problematika spalování odpadů, udržení vody
v krajině, spotřeba pitné vody a
další. Ministr upozornil také na
dotační programy a čerpání fondů
Evropské unie. Návštěva ministra
Brabce v regionu nebyla první, se
starosty se v průběhu roku sešel i v
Roudnici nad Labem a v obci Raná
na Lounsku.
(ik)

Energetický management budov je online systém kontroly
spotřeby energií a dalších médií
v objektech. Jsou to například
teplo pro vytápění budov, studená voda, užitková voda nebo
elektřina. Systém má pomoci
zamezit haváriím a únikĳm včasným hlášením na dispečink.
Zásadním přínosem by měla být
služba energetického dispečinku,
která nepřetržitým provozem 24
hodin denně zajistí dohled nad
spotřebou energií. Tato služba by
měla reagovat na mimořádné
stavy (nadměrná spotřeba elektrické energie, havárie, úniky apod.).
Především v případě úniků vody
by se tímto způsobem mohlo zabránit škodám, respektive následkům vyplavení budov způsobených havárií vodovodního řadu.
Rovněž by měla odhalit nadměrné
vytápění budov nebo jejich částí v
době pracovního volna. Dalším
přínosem by měla být úspora

energií, která vyplyne z dat.
„Pilotní projekt energetického
managementu by se mohl rozjet
již koncem roku 2017. Pro sledování byly vybrány 4 budovy města.
Jednat se bude o oba domy
s pečovatelskou službou v ulici 28.
října, budovu Centrální školní jídelny ve Všehrdově ulici a budovu
městského úřadu,“ uvedl Milan
Dian, starosta města.
„Doufáme, že se tímto způsobem
podaří předcházet nenadálým
haváriím a očekáváme úsporu
nákladů za energie. Pokud bude
pilotní projekt úspěšný, a já věřím,
že bude, plánujeme rozšířit monitoring i na ostatní budovy města,“
dodal starosta.
V budovách budou nainstalována
měřící zařízení, která budou online
odesílat data na dispečink. Zprávy
o mimořádných stavech se odešlou na mobilní telefon technika,
který zajistí okamžitou reakci na
nenadálou událost.
(ik)

Vše o provozu koupaliště ve městě
Lovosické koupaliště je v sezoně otevřeno denně od 9 do 19
hodin. V případě nepříznivého
počasí se ovšem mĳže stát, že
tomu tak nebude, případně se
otevírací doba posune. Mĳže to
být ale i naopak, za hezkého
počasí se otevírací doba posouvá až do 20 hodin.
Informace o aktuálním stavu
město zveřejňuje na facebooku
Lovosice – profil města. Nicméně
ne vždy je aktualizaci možné provést, například o víkendy a svátky.
V případě, že meteorologové
předpoví bouřky nebo nízké teploty, je pravděpodobné, že bude
zavřeno. Na koupališti nyní přibyla
nová lehátka. Jejich zapůjčení stojí
50 korun na celý den. Jsou plastová a mají polohovatelnou horní
část. Lehátek je zatím deset, do
budoucna však správce počítá

s jejich dokoupením.
Zájemci si mohou objednat také
beachvolejbalové hřiště. Stojí 100
korun na hodinu a zamluvit si ho
můžete od 7 do 21 hodin na telefonu 739 372 539. Rozměry celého
hřiště jsou 22 x 12 m, samotná
hrací plocha na beach volejbal je
16 x 8 m. Hřiště splňuje parametry
pro profesionální hrací plochu.
Sloupky na síť jsou odnímatelné,
díky čemuž se hřiště dá využít i na
jiné sporty, jako je například plážový fotbal nebo házená. Při zařizování objednávky si domluvíte hodinu a jaký sport chcete hrát a obsluha koupaliště vám pak vydá míč
a případně odmontuje sloupky.
Platba bude provedena na místě u
kasy koupaliště. Vstupné pro dospělou osobu na městské koupaliště činí 50 korun, děti a senioři
mají vstupné o polovinu levnější.
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Odbory
Odbor životního prostředí
Ůfrický mor prasat na Lovosicku?
Dĳsledky pro přírodu budou fatální
Dne 26. června byl v České republice potvrzen historicky první výskyt afrického moru divokých prasat (AMP) u dvou kusů zvěře, nalezených v okrese
Zlín 21. a 22. června. Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat, pouze s tím rozdílem,
že v téměř 100 % končí úhynem jedince. Onemocnění se projevuje vysokými horečkami až 42oC, zvíře je malátné, těžce dýchá, nepřijímá potravu,
nepije, trpí krvavým průjmem, zvrací a na kůži a vnitřnostech má zarudlé
skvrny.
AMP se mezi zvířaty přenáší fyzickým kontaktem, nepřenáší se vzduchem,
ani hmyzem, nepřenáší se na člověka. Vakcína doposud neexistuje, a proto
onemocnění nelze léčit. V České republice se AMP nikdy nevyskytoval, byl
typický pouze pro africký kontinent. Teprve v roce 2008 byl potvrzen
v Azerbajdžánu, odkud se přes Rusko a pobaltské státy rozšířil až do Polska a na Ukrajinu. Všechna doposud přijatá opatření k zamezení šíření
onemocnění byla neúspěšná.
Jako opatření proti dalšímu šíření nákazy Státní veterinární správa ČR zavedla tři režimy lovu divokých prasat. V prvním pásmu, ohnisku nákazy, se
prasata lovit nesmí (lov podporuje migraci). V druhém pásmu, cca 30 km
okolo ohniska výskytu, musejí myslivci lovit všechna prasata všemi dostupnými prostředky, např. i za použití nočního vidění, při dosekávání zemědělských plodin, za použití světel z jedoucích vozidel atd., tzn. způsoby,
které jsou jinak zakázány.
Cílem je snížit koncentraci populace pod 4 ks na 1000 ha, což představuje
tak nízkou koncentraci výskytu prasat, kdy se onemocnění přestává
v populaci šířit. V třetím pásmu, zbytku státu, musejí myslivci zvýšit lov
prasat, avšak při dodržování mysliveckého zákona.
Ke dni zpracování tohoto článku (14.7.) bylo na AMP pozitivně vyšetřeno
již 29 ks. AMP se tak na našem území šíří rychlostí cca 2 km za den. Je
zřejmé, že otázka, zda se dostane onemocnění na Lovosicko je bezpředmětná, spíše bychom se měli ptát, kdy se tak stane. Důsledky pro přírodu
však budou fatální. Z naší přírody prakticky zmizí nejpočetnější druh zvěře,
která byla jedněmi označována pro své vlastnosti za zvěř rytířskou, druhými byla zatracována pro škody, které působila na majetku farmářů, aniž
bychom si přiznali, že současným způsobem zemědělského hospodaření
jsme vytvořili podmínky pro její přemnožení.
Pokud kdokoli objeví v přírodě uhynulé divoké prase (ale i usmrcené při
autonehodě nebo nalezené na zahrádce), v žádném případě se ho nesmí
dotýkat, ani s ním jakkoli manipulovat, nesmí dovolit fyzický kontakt ani
psům, nesmí jej zahrabávat, ale musí okamžitě volat krizovou linku státní
veterinární správy 720 995 202.
Ing. Jan Scháno, odbor životního prostředí

Lovosičané za rok ušetřili téměř 467 tun emisí CO2
Díky sběru a recyklaci odpadu ročně ušetříme značné množství emisí a
energie. Za rok 2016 to činilo téměř 467 tun emisí CO2, úspora energií byla
vypočtena na 10 616 137 MJ. Tento výpočet pro město provádí společnost
EKO-KOM, a.s., na základě studie „Posouzení systému sběru a recyklace
obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí“. K úsporám
dochází díky systému třídění, sběru a recyklaci využitelných složek komunálních odpadů, které město ve spolupráci se společností EKO-KOM pro
občany zajišťuje. Za rok 2016 se ve městě vytřídilo celkem 425,5 tun odpadů. „O tom, jak podpořit sběr a třídění odpadů ve městě, přemýšlíme stále.
Podali jsme žádost o dotaci na vybudování podzemních velkoobjemových
kontejnerů, a pokud dotaci získáme, kontejnery budou vybudovány na
osmi místech města ještě v tomto roce. Připravujeme také projekt kompostárny a zapojujeme se do dalších ekologických akcí,“ uvedl místostarosta města Vladimír Šuma. Směsného komunálního odpadu bylo v roce
2016 v Lovosicích vyprodukováno 1 956 tun. Oproti roku 2015 se jedná o
navýšení o 100 tun. Tento odpad končí ve velké většině na komunální
skládce odpadu SONO PLUS v Siřejovicích.

Odbor majetku a investic
Ústecký kraj opravil silnici v Dlouhé a Ústecké ulici
Komunikace v Dlouhé a Ústecké ulici byly dlouhodobě ve špatném stavu.
Bodové opravy již nedostačovaly a vozovka vykazovala značné komunikační závady. Ústecký kraj, vlastník silnic III. třídy, proto rozhodl o velkoplošné
opravě vozovky. Akci realizoval majetkový správce silnice, tedy Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje. Oprava byla provedena v trase průjezdního
úseku silnice III/24713 a zajišťovala ji firma COLAS CZ, a.s. K dokončení
opravy zbývá ještě realizovat vodorovné dopravní značení. (Článek byl
vytvořen 19.7.) Práce probíhaly v období od 7. do 23. června 2017. Foto tuc

Odvážejte odpad do sběrného dvora!
Lovosický sběrný dvůr sídlí na adrese: Terezínská 1123, Lovosice, což je
areál technických služeb vedle Okimu. Sběrný dvůr odpadů je určen ke
sběru, manipulaci, skladování a soustřeďování odpadů vznikajících od
občanů města Lovosice. Nelze zde odevzdat odpad vznikající z podnikatelské činnosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ůez poplatku zde mohou občané odevzdat řadu odpadĳ:
nebezpečné odpady, dřevo, objemný odpad, směsné kovy, biologicky
rozložitelný odpad, textilní materiál, plasty, použité jedlé tuky a oleje z Přehled činnosti ve vybraných úkonech za první pololetí roku 2017
domácností, vyřazené elektronické zařízení, kompozitní obaly
S poplatkem:
pneumatiky: 20 korun/ks (4 ks pneumatik na občana na rok jsou zdarma),
odpady obsahující azbest: 6 korun/kg, směsné stavební a demoliční odpady: 1,50 korun/kg (50 kg na občana na rok zdarma)
Provozní doba:
Pondělí: 8 - 17.30 hodin
Úterý: 8 - 16 hodin
Středa: 7.30 - 15 hodin
Čtvrtek: 8 - 17.30 hodin
Pátek: 8 - 16 hodin
Sobota: 8 - 13 hodin
Polední přestávka: 12 - 12.30 hodin

Co s obaly od mléka a džusĳ?
Tetrapaky patří do plastů! Kompozitní obaly nebo též tetrapaky jsou
v rámci lovosického systému separovaného sběru řazeny mezi odpadní
plasty. V jiných městech se můžete setkat s jinou skutečností. Náš systém
ale umožňuje krabice od mléka vyhazovat do žlutých popelnic. Na třídicí
lince si s nimi pracovníci FCC BEC, s.r.o. snadno poradí.
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Úkon/Počet
Udělených řidičských průkazů - 513
Žádostí o řidičský průkaz - 1418
Profesní školení - 675
Přestupků - 2143
Odnětí nebo pozbytí řidičského průkazu - 62
Vrácení řidičského průkazu řidiči - 50
První evidování vozidla v ČR - 521
Zánik vozidla - 205
Změna vlastníka a provozovatele vozidla - 1177
Vyřazení vozidla z provozu - 175

Technické služby města Lovosice
Úklid ulic v měsíci srpnu (termíny po vydání tohoto čísla)
15.8. Kostelní, Kostelní - sídliště
16.8. Mírová, Nádražní
22.8. Okružní, Tovární
23.8. Příčná, Labská, Hluboká
29.8. U Výtopny, Wolkerova
30.8. Sady pionýrů, Komenského, Všehrdova
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Rozhovor

Dermatoložka ůradová: Dodržujte kontroly u kožního lékaře
24. dubna proběhl již 17. ročník
Evropského dne melanomu. K
této kampani se připojila i kožní
ambulance Evy ůradové (na
snímku) v Lovosicích. ůěhem
předchozích šestnácti ročníkĳ
bylo v České republice vyšetřeno
na 70 tisíc osob a odhaleny dvě
stovky zhoubných kožních nádorĳ. Lovosický dnešek požádal
dermatoložku ůradovou o rozhovor.

záření kromě kosmických letů
nesetkáme. Sluneční světlo tedy
dopraví na zemský povrch převážně UVB a UVA záření. UVA
záření vlnové délky (320-400 n.m.)
proniká do hlubších partií kůže a je
příčinou urychlení stárnutí kůže a

ní velmi efektivně (až 30%, sníh i
více). Děti do 1 roku nevystavujeme ultrafialovému záření vůbec.
ů: Běžná skla v okenních tabulích
a v automobilech jsou velmi dobře
propustná pro viditelné světlo i

Paní doktorko, kolik lidí přišlo
do vaší ambulance na preventivní vyšetření kĳže v rámci tohoto
dne.
Účast pacientů na 17. ročníku
Evropského dne melanomu, který
se konal poprvé v Lovosicích, byla
průměrná.
Co všechno takové vyšetření
kĳže představuje?
Bezplatné vyšetření pigmentových znamének dermatoskopem,
který využívá upravenou osvětlenou lupu na několikanásobné
zvětšení projevů.
Jakým skupinám osob by mohlo hrozit riziko vzniku melanomu?
Rizikových skupin populace je
několik. Respektive faktory, které
predisponují vznik melanomu, jsou
následující: Spálení kůže, především před čtrnáctým rokem; Výskyt
melanomu (nejzhoubnějšího kožního nádoru) u člena rodiny a u
pacienta, kde byl melanom již
diagnostikován. Zde je výrazné
riziko recidivy kožního nádoru;
Více než 50 získaných pigmentových znamének (nárůst pigmentových znamének je dán vyšší expozicí UV záření při pravidelném
trávení dovolené u jižních moří);
Zrzavé vlasy a pihy, fototyp I., kůže,
která nepigmentuje; Přítomnost
více než pěti dysplastických
(atypických nepravidelně zbarvených) znamének; Nově vzniklé
znaménko po 35. roku věku.
Jak se účinně chránit? Jak pečovat o kĳži, aby byla dostatečně chráněná nejenom před vznikem rakoviny kĳže?
Pro vysvětlení, jak se účinně chránit, je nejprve nutné krátce vysvětlit princip UV záření a jeho dopady
na pokožku. Bez základní informace a pochopení principu slunečního záření nemůžeme čekat od
jedinců zodpovědnější chování ke
své pokožce.
Sluneční záření se skládá kromě
viditelného světla z infračervených
paprsků, které zodpovídají za tepelné vlastnosti slunce, a ultrafialového záření, které má významné
biologické účinky. Z hlediska vzniku nádorových onemocnění je
rozhodující záření v ultrafialové
oblasti. Ultrafialové spektrum dělíme na 3 části: UVA, UVB a UVC.
Nejkratší vlnovou délku a největší
riziko pro vznik nádorů má UVC
záření vlnové délky (200-290 n.m.)
Díky své malé energii fotonů je
kompletně pohlcováno v atmosféře, takže se s ním ve slunečním
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E: Opalovací krémy - označovány
jako sunscreeny. Jejich aktivní
složky jsou na chemické (organické) nebo fyzikální (anorganické)
bázi. Fotoprotektivní účinnost je
charakterizována ochranným faktorem SPF (sun protecting factor).
To znamená, že sunsreen s SPF 20
umožní při správné aplikaci 20 x
delší pobyt na slunci, než dojde
k zarudnutí. Při aplikaci sunsreenů
je důležité dodržování určité strategie. V zásadě platí, že prostředek
nanášíme na kůži v dostatečném
množství alespoň 20 minut před
pobytem na slunci a tuto aplikaci
opakujeme každé 2-3 hodiny během dne. Faktor totiž odplavuje
pot a některé chemické faktory při
kontaktu s ultrafialovým zářením
ztrácejí své ochranné vlastnosti. Při
koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water –
resistant každých 40 minut a water
– proof každých 80 minut. Při pobytu v horách se s každými 300
metry zvýší intenzita UV záření o
4 %. Pro malé děti jsou vhodnější
sunscreeny na anorganické bázi,
které nealergizují.
Existuje nějaká statistika výskytu melanomu?
Maligní melanom je jedním z
nejzhoubnějších nádorů vůbec.
Jeho incidence se stále zvyšuje.
Zatímco v roce 1970 bylo v přepočtu na 100 000 obyvatel hlášeno
3,2 nových případů, již v roce 2007
se tento počet zvýšil na 19 nových
případů. Stoupající trend je patrný
ve vývoji hlášených případů melanomu. Muži mají melanom nejčastěji na zádech a horní polovině
trupu, u žen navíc mimo zad na
obličeji a bércích. Melanom u dětí
a dospívajících představuje 1-4 %
všech melanomů.
Jaká jsou nejčastější onemocnění kĳže, která řešíte?
Nejčastější kožní onemocnění,
která řešíme v naší kožní ambulanci Lovosice, jsou především onemocnění pokožky vlasů, padání
vlasů, lupénka, akné, mateřská
znaménka, bradavice, bércové
vředy, infekční onemocnění nehtů
či estetické odstraňování benigních kosmeticky rušivých útvarů
pomocí laseru - Jett plasma Lift
Medical (malý snímek).

tvorby kožních vrásek (Hlavní vlnová délka je v lampách v soláriích).
UVB záření vlnové délky (290-320
n.m.) má oproti UVA záření nižší
průnik do kůže, ale závažnější
biologické účinky. Je nejvýznamnější pro vznik maligního melanomu.
Fotoprotekce kĳže
- ochrana kĳže
Ů: Základem racionální Fotoprotekce kůže je zodpovědné chování
a vyhýbání se přímému slunečnímu záření v době jeho nejvyšší
denní intenzity (11-15 h). Při pobytu ve stínu je třeba zohlednit i
charakter okolí: bílý písek, vodní
hladina, bílé betonové plochy,
čerstvý sníh odrážejí sluneční záře-

pro UVA, které je nejčastější příčinou vyvolání či exacerbace kožních
onemocnění (zarudnutí kůže, tvorba puchýřů).
C: Ochrana oděvem. Účinnost je
závislá na barvě, tloušťce a typu
materiálu. Nejlépe chrání černé
oděvy, ale rychleji se zahřívají.
Specializované oděvy určené pro
letní sezónu mají standardizovaný
ochranný faktor, tzv. UPF (UV protecting factor), jehož hodnota
udává, kolikrát méně ultrafialového
záření pronikne skrze tkaninu na
krytou kůži ve srovnání s odhalenou kůží.
D: Ochrana slunečními brýlemi
s UV filtrem.

Na co byste čtenáře upozornila.
Jaké prohřešky nejčastěji lidé
dělají?
Pacienti často věnují pozornost
znaménkům vyrůstajícím nad okolní kůži, přitom zcela plochá nepravidelně pigmentovaná znaménka
jsou mnohem nebezpečnější a
maligní melanom z nich může
vzniknout snadněji. Pokud lze,
vyvarujte se pobytu na slunci
v době mezi 11. - 15. hodinou.
Ochrana proti slunečnímu záření
by měla být každodenním návykem zejména u lidí s nízkým fototypem a zvýšenou citlivostí na UV
záření. Závěrem bych doporučila
dodržovat kontrolní a preventivní
prohlídky u kožního lékaře.
(ik, foto ik)
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Aktuality

Lovosičtí skauti znovu postaví „Íčko“ láká na knihu Paměť města
Portál má za cíl lákat turisty do
letošní turistickou sezonu
na Osmičce lanové centrum siProlovosické
Lovosic, seznámit je s městem, s
informační středisko

Lovosičtí skauti připravují pro
veřejnost jako každý rok akci s
názvem Rozloučení s prázdninami. Konat se bude v lesoparku
Osmička 3. září od 10 do 15
hodin.

te s sebou v neděli 3. září děti
jakéhokoliv věku a přijďte si s námi
užít skvělý den,“ zve všechny organizátor Vojtěch Hák „Sesmál“.
Děti, ale i dospělí se mohou těšit
na různé lanové aktivity. Zkušení

Pro tyto účely rada města pořadatelům prostor bezplatně zapůjčila. „Jako již tradičně vybudujeme
na jeden den na Osmičce lanové
centrum pod vedením zkušených
instruktorů. Letos se ovšem budete
moci těšit i na další aktivity. Na
jaké? Nechte se překvapit, vezmě-

instruktoři připraví řadu nízkých a
vysokých lanových překážek. Každý, kdo bude chtít projít překážkou, bude mít k dispozici nejméně
jednoho člena pořadatelského
týmu jako průvodce a jističe. Po
překonání lanové cesty děti obdrží
drobné odměny.
(hz)

Škola dostane nové zateplení a fasádu

Rekonstrukce opláštění Základní školy Ůntonína ůaráka v Lovosicích začala na začátku července. Fasáda byla dlouhá léta
ve velmi špatném stavu. Opravy
potrvají zhruba tři měsíce a týkají se hlavní budovy.

se šplhaly do závratných výšek a
její vzhled byl opravdu odstrašující.
Jsem rád, že se věci konečně pohnuly správným směrem a podařilo se na rekonstrukci vyčlenit dostatek finančních prostředků. Financování škol ve městě má

připravilo několik novinek. Kromě webového portálu a nových
informačních letákĳ se návštěvníci „íčka“ mohou těšit na upravené vydání knihy Paměť města
a nové propagační a reklamní
předměty.

nabídkou turistických aktivit, kulturních a sportovních událostí. Na
webu návštěvník najde také odkaz
na letecké snímky města Air View.
Současně byla vydána letáková
edice zaměřená na témata: město
Lovosice, turistika, kultura a cyklo-

„Kniha Paměť města by měla vyjít
zhruba v září. Jedná se o doplněné
vydání, ve kterém se objeví dosud
nezveřejněné historické pohlednice ze sbírky pana Rösslera (na
snímku) a pana Nesvarby. O dotisk
byl velký zájem, původní vydání z
roku 2000 již není k sehnání,“ uvedl Vojtěch Krejčí, ředitel KS Lovoš.
Kniha tentokrát vyjde také v angličtině. K dostání bude pouze v
informačním středisku.
Již od května je spuštěn nový
informační portál o Lovosicích,
který je zaměřen zejména na oblasti kultury, turistiky a sportu.

turistika. Letáky jsou na infocentru
k dostání již nyní. V srpnu si zde
bude moci návštěvník pořídit také
nové turistické předměty a suvenýry.
Další novinkou, kterou centrum
připravuje na příští rok, je půjčovna kol a koloběžek. „Půjčovna se
nyní projektuje a od příští turistické sezony by měla být pro návštěvníky a občany města k dispozici. Na projektu spolupracujeme s
litoměřickým Intersportem,“ uvedl
Krejčí. Znavený turista se v infocentru může osvěžit pitnou vodou
zdarma.
(ik)

Senioři z Lovochemie vyrazili do Prahy

Zateplí se železobetonový skelet
školy, opraví se vnější schodiště,
zábradlí, střešní krytina a dojde k
výměně klempířských prvků a
opravě okenních mříží.
„Na tuto rekonstrukci škola čekala mnoho let. Stav budovy byl
opravdu tristní. Výdaje na vytápění
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nicméně stále své rezervy, budeme
se i nadále snažit finance na školství navyšovat,“ uvedl Vladimír
Šuma, místostarosta města.
Práce městskou pokladnu vyjdou
na 3,5 milionu korun a zajišťuje je
společnost Baumaterm stavební
s.r.o. Ústí nad Labem.
(ik, foto ik)

V den jako stvořený pro výlety
uspořádala Lovochemie pro své
dĳchodce poznávací zájezd do
Prahy.
Nejprve je čekalo muzeum voskových figur Grévin. Všem se líbila
alchymistická laboratoř s golemem
a Rudolfem II., staropražská kavárna s Karlem a Josefem Čapkovými,
Svatyně sportu s Martinou Navrátilovou, Emilem Zátopkem, Jaromírem Jágrem i Dominikem Haškem
nebo významné postavy z historie
a umění – Jan Ámos Komenský,
Franz Kafka či Alfons Mucha.
Někteří byli k nerozeznání od
originálu, jiným přece jen malinko
k dokonalosti chybělo. Masaryka
neznáme v obleku, ale většinou
v uniformě a s „masaryčkou“. Každopádně to bylo velmi zajímavé a
byl tu promítán i film, jak se figury
dělají. Někteří návštěvníci se s
voskovými figurínami fotografovali.
Po absolvování této návštěvy
jsme prošli Staroměstským náměstím plným turistů všech národností

a barev pleti a zamířili jsme na
druhý cíl výletu - nábřeží s loděmi
pro plavbu po Vltavě. Bylo jich tam
nespočet – Šumava, Blaník, Vltava…
Počasí výletu přálo, loď Kalypso
nás provezla pod všemi pražskými
mosty a otočila se až daleko za
Vyšehradem, aby nás odvezla zpět.
Obdivovali jsme krásně opravené
domy lemující naši plavbu, kostely,
budovu Mánesu i Národního divadla a z dálky i Hradčany. Na lodi
nás čekal také oběd ve formě rautu. Ani velmi náročný jedlík si nemohl stěžovat. Výběr byl pestrý,
nechyběly ani zákusky. A paní
Hozáková, předsedkyně ZO OS
ECHO a zároveň organizátorka
zájezdu, zajistila u svatého Petra i
krásné počasí.
Pršet začalo asi dvě minuty potom, co jsme nastoupili do autobusu na zpáteční jízdu. Když jsme
vystoupili v Lovosicích, už bylo
zase hezky. Na akci přispělo dotací
i vedení Lovochemie. Zájezd se
opravdu vydařil, děkujeme.
(hz)
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Příroda
Tip na výlet: Milešovka

V Českém středohoří nenaleznete vyšší horu (837 m n. m.), než je právě "větrná hora" Milešovka. Větrnou horou je nazývána kvůli tomu, že je zde
pouze 8 dní v roce bezvětří. Pro případnou návštěvu proto nezapomeňte přibalit i větrovku, i když je v údolí krásně a vítr nefouká. Na vrcholku vás
čeká nejen meteorologická observatoř s rozhlednou, dvě hospůdky, ve kterých se dá občerstvit, ale samozřejmě také jeden z nejkrásnějších výhledů
do krajiny, které vůbec můžete zažít.
A jak se na Milešovku dostat? Cest je samozřejmě několik. Jako jednu z nejrychlejších a nejlehčích považuji cestu z Bílky (na odbočku narazíte nad
Bořislaví cestou na Teplice), z této strany kopce to lze také z Černčic po modré. Další možností je vydat se z Milešova od fotbalového hřiště a poslední je z Velemína. Na cestě z Velemína a částečně také z Milešova je potřeba se připravit na delší příchod k úpatí kopce (cca 3 - 3,5 km), proto se
v parných a slunečných dnech stává vcelku nepříjemnou kvůli přímému slunci.
Všechny cesty ale spojuje jedno, jsou kamenité a občas i celkem strmé. Kvalitnější obuv je určitě na místě. I když se jedná o vrchol v Českém středohoří nejvyšší, není potřeba se ničeho obávat, i na té nejdelší trase z Velemína se překonává "pouhých" 530 výškových metrů.
Tip pro fotografy:
Vydejte se na Milešovku po silném dešti v parných dnech při východu slunce. Tento pohled vám poté nabídne s největší pravděpodobností hezké
mlhy v údolí a daleký rozhled do krajiny. Nebojte se zaměřit se v krajině na detaily a nevyužívejte pouze široké ohnisko k co nejširšímu záběru.
Text + foto Miroslav Vintrich

ŮNKETŮ!

Hlasujte pro lovosické infocentrum
na webové stránce
www.kampocesku.cz
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Lovosicko

„Země hradĳ“ – šance pro cestovní ruch v Českém středohoří

I přes nemalé úsilí zĳstává Ústecký kraj tou částí naší republiky, která kvĳli svému tradičnímu obrazu o pomyslné „místo na slunci“ na poli
turistiky a cestovního ruchu těžce bojuje. Jednou z nadějných značek, která je v kraji od roku 2009 postupně budována, je „České středohoří –
země hradĳ“ – zážitkový balíček postavený na četnosti výskytu a atraktivitě hradĳ a jejich zřícenin v rozsáhlé oblasti mezi ůudyní, Kostomlatami, Ústím na Labem a Úštěkem. Realizátorem projektu je spolek Hrady Českého středohoří, v jehož členské základně jsou zastoupeny i města a obce: Lovosice, Třebenice, Liběšice, Třebušín, Velemín a Vlastislav.
Autor článku: Hynek Veselý, Hrady Českého středohoří
Samozřejmě, že „hradní zemi“
nevymezuje žádná státní hranice;
její rozsah je volně určen tematickými naučnými stezkami, které
propojují klíčové hradní památky
jak navzájem, tak s městy a obcemi, a kterých dosud bylo – ve verzi
pro pěší turisty – vyznačeno nějakých 120 kilometrů. Páteřová, tzv.
„Zlatá stezka Zemí hradů“ je dlouhá 90 km, vede z Budyně nad Ohří
do Úštěku a propojuje většinu do
projektu zařazených památek.
V letošním roce byl – ve spolu-

představeny na výstavě „České
středohoří – země hradů“, kterou v
červenci 2014 hostilo město Lovosice. Na tuto výstavu navázala
stálá Expozice hradů Českého středohoří, která se od srpna 2014
nachází v prostorách Muzea českého granátu v Třebenicích. Expozice
je postavena na nejnovějších a
stále doplňovaných informacích
z výzkumů, které na jednotlivých
lokalitách od roku 2009 provádí
spolek Hrady Českého středohoří a
mostecký Ústav archeologické

v zahraničí; v roce 2015 si ji mohli
prohlédnout i lovosičtí občané.
Klíčovým, avšak také nejnáročnějším úkolem je postupná obnova
zřícenin vybraných hradů a jejich
osazení stálou službou, jak je tomu
již dnes třeba na Házmburku. Nejvíce se tomuto cíli blíží hrad Kostomlaty, na jehož konzervaci dlouhodobě pracuje za masivní podpory
obce Kostomlaty pod Milešovkou
jeden z kolektivních členů spolku
Hrady Českého středohoří, Spolek
pro záchranu hradu Kostomlaty.

státní společnost je ostatně v oblasti obnovy památek v Ústeckém
kraji skutečně aktivní, jak dokazuje
i v letech 2012 – 2014 s nemalými
náklady provedené stavební zajištění hradu Oltářík. Obyvatele Lovosic patrně nejvíc zaujmou připravované sanační akce na hradech
Oparno a Kamýk, které leží jejich
městu nejblíže.
Ústřední motto dlouhodobého
strategického záměru „České středohoří – země hradů“ zní:
„Památky pro lidi a s lidmi“, což

Snímky nahoře: Stavební zajištění vysunuté zemní bašty hradu Kalicha je mimořádně náročným počinem, prvním svého druhu v Evropě
(vlevo stav před zahájením, vpravo v prĳběhu prací v létě 2017). Snímky dole: Na hradech Oparno (vlevo) a Kamýk (vpravo), které Lovosičtí
dobře znají, se stavební práce aktuálně připravují.
Zdroj: Hrady Českého středohoří

práci s Destinační agenturou České
středohoří – rozšířen rozsah informačních tabulí na východním břehu Labe; zbývá dokončit okruh
s hradem Kostomlaty, zapojit do
soustavy krajské město Ústí a rozšířit systém pro cyklisty.
„Strom“ naučných stezek by však
sám o sobě k přitáhnutí turistů
stačil sotva – k tomu je zapotřebí
jeho oživení pomocí míst, kde
návštěvníci dostanou o památkách
soustředěných ve středohorské
„hradní zemi“ pokud možno vyčerpávající informace. Poprvé byly
ucelené, z moderních vědeckých
výzkumů pocházející informace o
středohorských hradech veřejnosti
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památkové péče severozápadních
Čech; nejatraktivnější částí expozice jsou bezesporu virtuální 3D
modely hradů.
Druhou velkou expozicí s hradní
tematikou je Expozice husitského
fortifikačního umění, která aktuálně vzniká v Úštěku a která pracuje
s mimořádně významným fenoménem husitského opevňování; to je
v Českém středohoří zastoupeno
zejména evropsky významnými
areály Žižkových hradů Kalicha a
Panny. I této expozici předcházela
„Výstava husitského fortifikačního
umění“, která byla putovní a v
letech 2015 – 2017 navštívila řadu
míst v České republice, ale i

Klíčovým projektem nicméně zůstává revitalizace jednoho z nejvýznamnějších českých hradů – Kalicha, postaveného husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Mimořádně
náročné sanační práce byly zahájeny v roce 2015 a jejich klíčová část
bude dokončena do roku 2020,
kdy se již má architektonicky mimořádně hodnotná památka aktivně zapojit do „oficiální“ turistické
nabídky Ústeckého kraje.
Projekt probíhá zcela v režii spolku Hrady Českého středohoří za
finanční podpory zejména Ministerstva kultury ČR a Ústeckého
kraje; spoluinvestorem je státní
podnik Lesy České republiky. Tato

znamená, že si realizátoři plně
uvědomují tu skutečnost, že bez
lidí a široké akceptace projektu
z jejich strany je úspěch záměru
nemyslitelný. Hrady Českého středohoří proto participují na řadě
tzv. „měkkých“ projektů a každoročně pořádají různé akce pro
veřejnost, včetně té nejmladší.
V letošním roce patří k takovým
akcím zejména přeshraniční projekt s městem Grünhain – Beierfeld
(za účasti města Třebenice) a komunitní projekt v rámci oprav
hradu Kalicha, který se uskutečňuje
za podpory Ústecké komunitní
nadace a společností van Eupen
Repair Czech a Schoeller Křešice.
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Informace
Přehled činnosti Městské policie Lovosice • • • Z výpisĳ jednání rady města • • •
v období od 16. června do 15. července
Městská policie Lovosice kromě své běžné agendy řeší i různé případy rušení nočního klidu,
krádeží a dalších okolností, ke kterým je přivolána občany města.
V období od druhé poloviny měsíce června do
poloviny července strážníci nejméně devětkrát
zasahovali u případů rušení nočního klidu
v různých částech města. V některých případech
zasahovali přímo na žádost obyvatel, jednou o
spolupráci požádala Policie ČR. K rušení nočního
klidu došlo v ulicích Jabloňová alej, Resslova,
Václavské náměstí, Ústecká, Jaroslava Ježka,
Osvoboditelů, Sady pionýrů a také u Nádraží ČD
a u zimního stadionu.
V červnu také hlídka dvakrát zajistila použitou injekční stříkačku. V obou
případech se jednalo o lokalitu v blízkosti školských zařízení v ulici Všehrdova. K zajištění došlo ve stejný den jen několik hodin po sobě v 7:30 a
11:30. Strážníci lokalitu pravidelně kontrolují.
Městská policie se také zabývala krádežemi. 23. června obdržela oznámení o krádeži jízdního kola. Pro podezření ze spáchání trestného činu musel
být případ předán Policii ČR. 28. a 29. června byli strážníci přivoláni ke
krádežím v obchodech, v prvním případě se jednalo o provozovnu Penny
marketu a den nato vyjížděli do Billy. V Penny marketu byla zadržena
osoba z Vlastislavi. Po zadokumentování byl písemný materiál k podezření ze spáchání přestupku předán příslušnému správnímu orgánu k projednání. V druhém případě se jednalo o závažnější přečin. Lustrací bylo
zjištěno, že osoba z Čížkovic je podezřelá ze spáchání trestného činu, a to
vzhledem k její minulosti. Věc byla předána Policii ČR.
Podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu řešila městská
policie 2. a 9. července. V obou dvou případech se jednalo o noční hodiny
a stejnou komunikaci v ulici Zámecká. V prvním případě strážníci kontrolovali řidiče motorového vozidla, jehož jízda byla nejistá a pomalá. Dechová zkouška byla u řidiče ze Slatiny pozitivní - 1,5 promile alkoholu
v dechu. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl případ předán
Policii ČR. 9. července kolem půl druhé ráno městská policie kontrolovala
řidiče motorového vozidla značky Mazda. Dechová zkouška byla i u tohoto řidiče z Lovosic pozitivní - 1,8 promile alkoholu v dechu. Pro podezření
ze spáchání trestného činu byl i tento případ předán Policii ČR.

Rada města Lovosice schválila zakázky týkající
se veřejné zeleně a také bezplatně zapĳjčila
lesopark Osmička
Ve středu 19. července se po třinácté v roce 2017
sešla rada města. Jednalo se o 29 bodech programu.

Lovosičtí skauti připravují pro veřejnost akci s
názvem Rozloučení s prázdninami. Konat se bude
v lesoparku Osmička 3. září od 10 do 15 hodin.
Pro tyto účely rada pořadatelům prostor bezplatně zapůjčila. Děti, ale i
dospělí se mohou těšit na různé lanové aktivity. Zkušení instruktoři připraví řadu nízkých a vysokých lanových překážek. Každý, kdo bude chtít
projít překážkou, bude mít k dispozici nejméně jednoho člena pořadatelského týmu jako průvodce a jističe. Po překonání lanovek děti obdrží
drobné odměny.
Rada města se na svém jednání věnovala také městské zeleni. Radní
schválili tři veřejné zakázky, které se týkají zlepšení vzhledu obce právě po
této stránce. První z nich bylo vybudování záhonu trvalek před Pfannschmidtovou vilou. Druhým připravovaným projektem bude „Vybudování
částečně oboustranného stromořadí v ulici Zámecká“ a „Revitalizace ulice
8. května a Žižkova v Lovosicích“. Poslední projekt se také týká výsadby
stromů, přestože to z názvu přímo nevyplývá. Aby bylo stromy vůbec
možné vysadit, bude nutné provést drobné stavební úpravy ulic. Projekty
by měly být realizovány v průběhu podzimu.

Charitní šatník

Máte doma nepotřebné oblečení, lĳžkoviny, rĳzné domácí
či hygienické potřeby, hračky, knihy nebo kabelky či tašky?
Pomozte potřebným a přineste je paní Monice,
která v Příčné ulici č.p. 12 již deset let sbírá všechny tyto
věci pro charitu, která vše následně rozváží do světa.

Kontakt: 604 776 276

V červenci se dále řešilo také poškození majetku. Dne 6. 7. v 13:40 hodin
MP přijala oznámení o úmyslném rozbití skla u nástěnky na budově gymnázia. Při úkonech prováděných na místě se podařilo ztotožnit osobu
podezřelou z uvedeného jednání. Také druhý den kolem deváté hodiny
večerní hlídka přijala oznámení o ničení majetku. Tentokrát se jednalo o
rozbití skleněné výplně u okna na ubytovně v ulici Nádražní. Při úkonech
prováděných na místě se i tentokrát podařilo ztotožnit osobu podezřelou
z uvedeného jednání. Písemný materiál byl stejně jako v předchozím případě předán příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Dne 21. 6. v 10:35 hodin byla městské policii předána nalezená taška
s obsahem rostlinného původu, pravděpodobně konopí setého, tedy
marihuany. Rostlin bylo větší množství, proto byl nález předán Policii ČR.
Strážníci městské policie mají na starosti usměrňování provozu nebo
zajištění místa například po pádu těžkých předmětů. K pádu plechové
desky ze střechy budovy bývalé olejny došlo 10. července kolem půl sedmé v ulici Tovární. Strážníci místo zajistili proti vstupu osob. Ve dnech 12.,
13. a 14. července pak z důvodu poruchy vodovodního řadu v ulici Terezínská usměrňovali dopravu v lokalitě.
(ik, tuc)
Napsali jste:

Děkujeme za květinovou výzdobu lávek
V dnešní době všude okolo sebe slyšíme plno kritiky a nespokojenosti
přesto, že se máme tak dobře, jak jsme se nikdy neměli. Není už tak běžné něco, nebo někoho pochválit. Já bych chtěla pochválit a poděkovat za
hezkou květinovou výzdobu lávky nad silnicí Ústí nad Labem - Most a
lávky nad Modlou u sauny. Je vidět, že různé předpovědi typu: „to se
rozkrade, zničí, škoda peněz“ a tak dále, nejsou na místě. Lidé si musí
zvyknout na to, že aby mohli žít v hezkém prostředí, musí o něj pečovat.
Bude to asi ještě nějaký čas trvat, ale stále to spěje – i když pomalu – k
lepšímu. Děkujeme. Edith Kroupová

Příští číslo Lovosického dneška vyjde ve čtvrtek 7. září
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Akce
První Hravý úterek byl v knihovně Ohlédnutí za červnem v lovosické ZUŠce

Stejně jako předešlé akci KS
Lovoš pro děti Špunt, tak i prvnímu Hravému úterku nepřálo
počasí. ůylo tedy nutné se rozhodnout, kde se akce uskuteční –
buď být velkým optimistou a
doufat, že se odpoledne počasí
umoudří, a nechat ji na Osmičce,
nebo přesunout pod střechu. Ve
hře byla stará radnice a nebo
městská knihovna.

fonu, ani malovat na tabuli. Stále
se hlásil les ručiček, každý chtěl být
legračním panem malířem vyvolán.
Občas byl k tabuli vytažen i některý
z dospěláků, kteří se sice nehlásili,
ale přesto nikdo neodmítl.
Po skončení show si děti mohly
vybrat, zda půjdou do oddělení pro
děti a mládež tvořit z papíru, luštit
kvízy či poslouchat čtení pohádkového dědečka pana Záleského. Kdo

Protože se jednalo o první Hravý
úterek – Den knihy, volba byla
jasná a vyhrála Pfannschmidtova
vila, sídlo knihovny. Toto řešení se
ukázalo býti velmi šťastným – vešlo
se sem vše potřebné a již před 16.
hodinou budova ožila dětským
smíchem a radostným křikem.
Nejprve se děti mohly vyřádit na
skákacím hradu (ten se vešel na
nádvoří) a potom se honem přesunout do sálu, který se rychle plnil,
až zcela zaplnil. V 16.30 zde totiž
vypukla Malířská show Adolfa Dudka, show to byla doslova – kreslíř a
ilustrátor dětských knih dokázal
děti nadchnout a udržet jejich
pozornost celou hodinu.
Bylo
opravdu veselo, troufám si říct, že
tolik křiku, smíchu a potlesku knihovna ještě nezažila. Děti se vůbec
nestyděly, velmi aktivně spolupracovaly, nebály se mluvit do mikro-

se odhodlal a hezky přečetl ostatním pohádku, byl odměněn pěknou knihou.
Ve vestibulu na děti čekaly další
soutěže, tentokrát pohybové, pořádané
spolkem
Úsměv=Zdraví,
malování na obličej, mohly si zde
koupit „štěstíčko“ či ručně šité
plyšáky. Rodiče měli možnost zakoupit různou bižutérii a další
drobnosti, nebo nechat děti profesionálně vyfotit, toto bylo v režii
Rodinného centra Mozaika.
K vidění i zažití toho bylo v úterý
11. července opravdu hodně, snad
jsem na nic nezapomněla. Vlastně
ano – vrátím se na úplný začátek,
děti i jejich doprovod u nás v knihovně originálně uvítala dětská
knihovnice Mirka Dostálová, která
děti miluje a ony jí. Tak zase někdy
ahoj v nejlepší knihovně v Lovosicích Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

Koncert žákĳ dospělákĳ, dva
koncerty k ukončení školního
roku, koncert pěvecké třídy Jakuba Kocha a zájezd sboru Happy Voices na koncert pěveckého
oddělení ZUŠ Štětí, koncert s
dětmi z mateřských škol jako
součást dne otevřených dveří,
postupové zkoušky, zápis do
výuky s talentovou zkouškou a
samozřejmě ukončení klasifikace
a výdej vysvědčení – to vše se
událo před ukončením školního
roku během června na naší ZUŠce.

stupové zkoušky. Úvodní píseň
„Dámy vládnou“ nám prozradila, že
účinkovat budou především ženy.
V programu zazněly skladby pro
klavír, akordeon, violoncello či
flétnu, ale dominoval hlavně zpěv.
Jako host vystoupil bývalý žák ZUŠ
Josef Fečo, který společně s Petrou
Hájkovou a Janou Bláhovou zazpíval známou píseň To máme mládež.
Na konci vydařeného programu
se všichni účinkující rozloučili muzikálovou písní Kabaret (viz foto),
obdrželi květinu a poděkování

Historicky první Koncert žáků
dospěláků, tedy frekventantů studia pro dospělé, se uskutečnil v
sále knihovny ve středu 7. června, v
týdnu, kdy na škole probíhaly po-

v podobě dlouhého potlesku od
diváků. Svým vystoupením tak
pomyslně složili zkoušku pro postup do dalšího ročníku studia na
ZUŠ.
Petra Kacianová, ředitelka ZUŠ

Lovosičtí kuželkáři zdolali Coswig

V sobotu 17. června se uskutečnilo již páté setkání sportovcĳ z
kuželkářského oddílu ŮSK Lovosice s kuželkáři Motoru Sörnewitz z partnerského města Coswig.
Program akce byl připraven místními kuželkáři dlouho dopředu dle
přání hostů. Nejprve je na radnici
přivítal místostarosta Vladimír Šuma, poté následovalo malé pohoštění zároveň s předáním dárkového koše pro hráče domácích Míru
Šnejdara, který se stal na konci
sezony mistrem ČR v kombinaci na
2x120 HS. Poté se všichni odebrali
pěšky na Lovoš, což bylo rovněž
přáním hostů, a nakonec se přemístili na kuželnu do Bohušovic
nad Ohří (kuželnu domácích odnesla voda při povodních v roce
2002), kde se odehrálo vzájemné
utkání. Domácí tým měl velkou
motivaci k vítězství, neboť předchozí čtyři utkání skončila vždy
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vítězstvím hostů, ať již doma nebo
v Coswigu. Lovosičtí nakonec porazili hosty o dvanáct kuželek s
poměrem bodů 5:3.
Následoval přesun na večeři do
restaurace U Kašpara, kde proběhlo závěrečné posezení a zhodnocení celé akce. Přitom byl ujednán
termín dalšího setkání na příští rok,
tentokrát v Coswigu. Je však možné, že se akce bude opakovat opět
v Lovosicích, neboť i kuželkáři z
Coswigu přišli o kuželnu (požár) a
staví novou. Počasí nám přálo a
Lovoš se hostům líbil.
Závěrem bychom chtěli poděkovat jak radnici za finanční pomoc
při uskutečnění této akce, tak i
dalším činovníkům, ať už překladatelkám paní Trefné a paní Holzelové či panu Krejčímu a paní Suché z
infocentra, prostě všem, bez kterých by se tato akce nemohla
uskutečnit.
Za kuželkáře Lovosic
L. Zalabák, J. Ondráček, J. Chot
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Osobnosti

Lovosický občan František Rudl dostal ocenění od ministerstva
Ve středu 29. března převzalo v
Konferenčním sále Vojenského
klubu Praha na Vítězném náměstí z rukou náměstkyně ministra obrany Ůleny Netolické 37
oceněných účastníkĳ odboje a
odporu proti komunismu pamětní dekret a odznak.
Slavnostního aktu se účastnili
čestní hosté, mezi nimi kardinál
Dominik Duka, arcibiskup pražský,
dále Jiří Kaucký, předseda Etické
komise pro ocenění účastníků
odboje a další hosté. Slavnostní
ceremoniál zahájila náměstkyně
Netolická a projevem připomněla,
že: „Příslušníci třetího odboje ve
své době dokázali, že žádná totalita není schopna zlomit celý národ
až do posledního člověka. Vždy se
najdou stateční lidé, kteří se dokáží
vzepřít.“ Právě tito nezlomení byli
oceněni za svoji osobní statečnost,
za odmítnutí kompromisu a za
obranu svobody v době komunistického režimu.
Společně s dalšími byl oceněn
také lovosický občan Ing. František
Rudl za dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající zejména v převážení tiskovin protikomunistického charakteru ze zahraničí
a jejich distribuci v tehdejším Československu. Mezi dalšími byli
například novinář Sláva Volný,
spisovatelka Tereza Boučková,
skladatel a textař Jan Vodňanský a
další odbojáři. Za to, že se aktivně
postavili komunistické totalitě,
dostali odbojáři při slavnostním
ceremoniálu jako osvědčení pamětní dekret a odznak. Součástí
odměny, kterou účastníci odboje
dostali, je navíc i zvýšení důchodu
ze zhruba 2 500 korun na 3 400
korun za odpracovaných 18 let.
Život našeho občana:
František Rudl se narodil 17. července 1946 v Chrudimi a v současnosti žije ve Vídni. Jeho děda, otec
jeho matky, Votava, byl legionář, a

až do roku 1943 pomáhal jeho otci
v Chrudimi, kam se uchýlil, neboť
si nechal po záboru Sudet čsl.
občanství a odešel právě do Chrudimi. Jeho druhý děda Rudl zůstal
na statku, aby jej nacisti nezabrali.
Nakonec stejně propadl nacistickému režimu a byl zabrán poté, co
umřel.
Otec pana Rudla byl roku 1943
nasazen na nucené práce do
Wiesbadenu a nakonec uprchl
k anglické armádě. Po návratu byl
označen za sudetského Němce
(Rudlovi měli statek a velkoobchod
s ovocem a zeleninou ve Starém u
Třebívlic) a vše to jaksi zmizelo.
Jeho otec pak strávil mnoho let na
neznámých pracovištích na Jáchymovsku. František pak v Lovosicích
vychodil základní školu a JSŠ.
Po maturitě nemohl jít studovat,
ale v roce 1964 jej vyslala jako tzv.
dělnického kádra na Vysokou školu chemicko - technologickou
(VŠChT) Secheza Lovosice. V roce
1968 byl členem Akademické rady
VŠCHT a v červnu podepsal 2000
slov. V srpnu dorazila spojenecká
vojska a tím nastal začátek konce.
Rudlovi se podařilo v 1968 odjet za

tetou do USA, v roce 1969 se vrátil
a dokončil školu v roce 1971.
Na první zaměstnání nastoupil v
Benzině n.p., absolvoval 12 měsíců
vojny a v roce 1972 se oženil.
V roce 1973 byl po konkursu přijat
do OZO Inspekta Praha. Po podpisu Charty 77 byl z podniku vyhozen a pracoval jako umývač oken,
řidič v autoškole, sběrač ovoce,
opravář kanálů atd. Mezitím byla
nějaká přepadení neznámými pachateli, výslechy, vězení… Od roku
1970 také spolu s hudebním kritikem Jiřím Černým, a to až do roku
1980, dělal tzv. „antidiskotéky“,
objížděli Československo a hráli
muziku pro poslech.
V roce 1981 ho s celou rodinou
donutili, pod pohrůžkou 10 let
vězení pro oba a odnětí jejich tří
dětí, k emigraci. Byla to ona známá
akce „Asanace“ ministerstva vnitra.
Pro rodinu to bylo těžké, děti byly
malé a Rudlovi neuměli německy.
Nejprve bydleli v ubytovně pro
politické běžence a Rudl sháněl
práci. Nejdříve chodil od magistrátu přes noc odhazovat sníh, potom
uklízet chodníky, na jaře pak jezdil
kopat s archeology. Mezitím se

naučil natolik německy, že si mohl
zažádat o nostrifikaci VŠ diplomu.
Na podzim 1982 mu spisovatel
Pavel Kohout zajistil místo řidiče
u jedné filmové produkce. V říjnu
1982 mu nostrifikovali diplom a
získal diplom rakouský. Dělal také
u elektrikářů a od září 1983 získal
místo ve firmě Chemometal, kde
pracoval až do roku 1988. V tomto
roce získal místo vedoucího výzkumné laboratoře u firmy Bussetti. V Rakousku nejdříve působil
v Amnesty International, posléze
coby konzulent pana dr. Buska,
místopředsedy vlády za ÖVP, člen
LiF (Liberální Fórum), za které měl
sice v roce 2007 kandidovat do
rakouského parlamentu, ale dal
přednost práci pro Československo
a Lovosice.
Po revoluci dělal chvíli poradce
ministru J. Šabatovi a později konzultanta různých rakouských firem.
F. Rudl má tři děti, vystudovaly a
pracují v Rakousku, Německu a
Španělsku. Česky ale umí i vnoučata. V roce 2006 začal pracovat pro
firmu dr. Bernharda Steinera, která
se zabývá nemovitostmi. Firma
začala rozvíjet své aktivity i v Lovosicích, ale stavba bytové budovy
Orbis na Václavském náměstí byla
nakonec postavena dalším investorem, firmě Steiner nakonec nedala banka slíbené peníze, a tak
firma svoji činnost v Lovosicích
skončila.
Rudlův otec kandidoval v roce
1990 do lovosického zastupitelstva
a on sám v posledních volbách
v roce 2014 za TOP 09 rovněž.
V současné době přeložili se svou
bývalou ženou paměti paní Schönbornové ze Skalky, kterou vydá
nakladatelství Academia. František
Rudl je přispívajícím členem Kulturního klubu Čechů a Slováků
v Rakousku, Sokola, Kontaktního
Fóra Vídeň-Praha, WWF, ZOO
v Schönbrunnu, AI, Lékaři v nouzi
atd.
(hz, foto archiv Františka Rudla)

V červenci uplynulo 110 let od narození papežského preláta Hermanna
Schmida, který několik let pĳsobil i v Lovosicích

Mons. JUDr. Hermann Schmid (28. července
1907 Zákupy – 10. prosince 1994 Čečelice)
byl český římskokatolický kněz litoměřické
diecéze, papežský prelát a osobní arciděkan.
Pocházel z rodiny ředitele vyšší lesnické školy
v Nových Zákupech. Otcem byl Stefan Schmid,
matka se jmenovala Elfrida. V Zákupech žil do
roku 1928, pak odešel studovat do Prahy. Druhý
den po maturitě na gymnáziu na něj při brigádě
u strýce v papírnách spadl nově montovaný
stroj a musel se podrobit amputaci pravé nohy.
Tragédie ho však nezlomila, naopak mu dodala
energii ke studiu, prohloubila jeho víru v Boha a
lásku k lidem.
V letech 1927-30 studoval přírodní vědy na
německé pražské univerzitě a souběžně v období 1928-29 na obchodní akademii v Praze. V
roce 1929 si přibral studium na právnické fakultě, při promoci v červnu 1934 získal titul doktora práv. Na konci roku 1934 úspěšně složil i
státní zkoušku z českého jazyka. 1. ledna 1935
nastoupil jako finanční koncipista na berní správě v Praze II. Po slibném začátku kariéry se však
vzdává 30. června1937 všech funkcí a rozhoduje
se pro kněžské povolání. Studium teologie začal
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na Katolické teologické fakultě v Innsbrucku
v září roku 1937 a pokračoval od září 1939
v Praze. Vysvěcen byl 31. května 1942 v kapli sv.
Vavřince v Litoměřicích a primiční mši sloužil v
rodných Zákupech.
Od 1. srpna 1942 působil jako kaplan v Lovosicích a Sulejovicích. Následovaly však brzy velké
problémy s gestapem, protože se podezřele
stýkal s českou menšinou a kázal i česky. Riskantní bylo také to, že spolupracoval s českou
ilegální skupinou. Z důvodu podezření pro
nespolehlivost byl přeložen do němečtějšího
prostředí Jablonce nad Nisou.
V květnu 1945 se směl vrátit jako farní administrátor do Lovosic, ale problémy ho čekaly i
nadále. Gestapo ho vinilo, že se věnoval i Čechům, komunisté mu nechtěli naopak prominout, že působil i mezi zbytky neodsunutých
Němců. Přestože byl zařazen na přední místo
občanů německé národnosti, kteří během okupace neměli nic společného s nacismem, byl
dvakrát zařazen do odsunu. Dvakrát jej lovosičtí
farníci dokázali z nákladního vlaku plného lidí
vytáhnout zpět.
(hz, foto archiv)
Celý článek najdete na http://dnesek.lovosice.com
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Litoměřické svátky hudby se budou poprvé konat i v Lovosicích

Třetí koncertní večer Litoměřických svátkĳ hudby se bude poprvé konat i v Lovosicích, a to 3.
září od 19 hodin v kostele svatého Václava.
Vystoupí zde komorní těleso
Barocco sempre giovane s krásnými skladbami vrcholného baroka.
Soubor má za sebou již stovky
významných koncertů, je zván na
domácí i zahraniční hudební festivaly (Pražské jaro, Smetanova
Litomyšl, Mezinárodní hudební
festival Brno, Festival Concentus
Moravia, MHF České doteky hudby, Pardubické hudební jaro, atd.),
jeho koncerty vysílala v přímém
přenosu Česká televize, Televize
Noe nebo Český rozhlas, nahrává
na CD a pořádá vlastní abonentní
cykly koncertů.
Za doprovodu tohoto tělesa vystoupí dále vynikající tenorista
Jakub Pustina, který zpíval po boku
Petera Dvorského, Josého Cury
nebo Evy Urbanové. V roce 2007
debutoval na jevišti Státní opery v
Košicích. Od roku 2011 pravidelně
vystupuje v Národním divadle
Praha a ve Slovenském národním
divadle Bratislava. V roce 2014
debutoval v Národním divadle v
Panamě, kde se také v roce 2015
představil jako Canio z Leoncavallových Komediantů. V současné
době se věnuje především interpretaci Richarda Wagnera, kterého
měl možnost prezentovat i v rámci
nejprestižnějšího festivalu Richarda
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Wagnera v německém Bayreuthu.
V Litoměřicích pro zájem diváků
vystupoval i na benefičních koncertech ve prospěch Asociace

Proto zde vystoupí rovněž se sólovými skladbami vynikající fagotistka – absolventka Pražské konzervatoře Denisa Beňovská. V letoš-

mé. Záštitu nad 5. ročníkem Litoměřických svátků hudby převzal
ministr kultury ČR Daniel Herman.
Koncerty v Litoměřicích se usku-

rodičů nevidomých a slabozrakých
dětí. Je pořadatelem již 10. ročníku
velké mezinárodní pěvecké soutěže mladých operních talentů.
Spolek Musica et Education také
podporuje na začátku umělecké
dráhy mladé talentované umělce.

ním roce úspěšně složila přijímací
zkoušky na německou univerzitu Hochschule für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig, kde pokračuje ve svých
studiích. Jejím profesorem je uznávaný fagotista Jörg Michael Tho-

teční 25. a 26. srpna v Jezuitském
kostele Zvěstování Panně Marii.
Předprodej lístků na koncert v
Lovosicích je již zahájen. Lístky lze
zakoupit v informačním centru
Lovosice nebo v Kulturním středisku Lovoš.
(ik)
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Fotostrana

Ůltros letos ozdobil Michal Ůmbrož s Hudbou Praha

Rockový festival Ůltros napsal 7. a 8. července na Osmičce svou sedmnáctou kapitolu. První den akce se nesl v punkovém duchu, největším
lákadlem byla legendární kapela S.P.S. Sobota pak nabídla velké stylové skoky, punk rock Totálního nasazení vystřídalo grind corové seskupení Fleshless, následoval znamenitý speed metal domácích Steelfaith, poté hlavní hvězda festivalu Michal Ůmbrož s Hudbou Praha, pak hard
core v podání Hentai Corporation a na závěr thrash metal legendárních V.Ů.R. Na nudu tak zhruba pět stovek návštěvníkĳ nemělo ani pomyšlení. Chybět samozřejmě nemohla ani tradiční soutěž v pití piva z tupláku na ex.
(tuc, 6x foto tuc)

Steelfaith

Totální nasazení
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Fleshless

Michal Ůmbrož a Hudba Praha
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Fotostrana

Festival Osmička byl úspěšný i přes nepříznivé počasí

V pátek 14. a v sobotu 15. července se v lovosickém lesoparku Osmička uskutečnil 2. ročník Festivalu Osmička. I přes obavy pořadatelĳ kvĳli
nepříznivému počasí se ukázalo, že si tento festival našel své příznivce, kteří ho nezavrhli a i přes deštivý víkend se jich v obou dnech sešlo
několik stovek. Naplánovaný program proběhl dle plánu a vystupující si pochvalovali atmosféru, kterou jim návštěvníci dokázali vytvořit.
Organizátoři věří, že další ročník bude opět posunem kupředu, děkují vedení města Lovosice za projevenou dĳvěru a Kulturnímu středisku
Lovoš za poskytnutou podporu, bez které by se neobešli.
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Sport

Mladí lovosičtí fotbalisté zakončili Kickboxeři přivezli 14 medailí
sezonu v Coswigu
Ve dnech 15. - 16. června pro- zlaté medaile a pokračuje ve vítěz-

Ve dnech 24. a 25. června se
mladí lovosičtí fotbalisté zúčastnili fotbalového turnaje v Coswigu. Hrálo se ve čtyřech žákovských kategoriích.

práce, rozvoje jazykových schopností, sportovního zápolení apod. a
také jsme pro naše hráče udělali
krásný závěr sezony 2016/2017. Už
se těšíme na výměnný pobyt -

Šedesátičlenná lovosická výprava
(51 hráčů a 9 trenérů) se zúčastnila
turnajů ve všech věkových kategoriích. Mimo oficiální delegaci byla
velmi pozitivní i soukromá účast
řady rodinných příslušníků, kteří při
povzbuzování svých mužstev byli
náležitě slyšet. Po oba dny byly
připraveny doprovodné programy,
z nichž byl největší zájem o zorbing.
Výměnný pobyt - fotbalový turnaj
proběhl již třetí rok a tentokrát za
finančního přispění z projektu s
názvem „Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce“, realizovaného společně partnerskými
městy Lovosice a Coswig. Vyhodnocení turnaje a předání cen probíhalo za účasti představitelů města a 1. FC Coswig.
Celkově výměnný pobyt i fotbalový turnaj proběhl bez problémů i
zásluhou hostitelů z Coswigu a
především bych chtěl poděkovat
paní Uli Tranberg z Městského
úřadu Coswig za perfektní přípravu
akce a nepřetržitou péči a vstřícnost, jakou nám věnovala.
Akce určitě splnila svůj záměr ve
smyslu rozvoje partnerství, spolu-

fotbalový turnaj v červnu příštího
roku v Lovosicích.
Výsledky našich mužstev:
Mladší přípravka (U9) vedená
trenérem Viktorem Stránským
předváděla nadšený a kvalitní fotbal a po čtyřech výhrách a třech
porážkách obsadila třetí místo.
Starší přípravka (U11) vedená
Vladimírem Lucem střídala velmi
dobrý výkon se slabší hrou a po
třech vítězstvích a čtyřech prohrách obsadila čtvrté místo. Velkým úspěchem v této kategorii
bylo vyhlášení Martina Filouse
nejlepším hráčem.
Mladší žáci (U13) na své soupeře
tentokrát nestačili a po jedné výhře
a třech těsných porážkách obsadili
šesté místo.
Starší žáci (U15) vedeni trenéry
Jandou a Rambouskem předváděli
kvalitní hru a pouze závěrečná
bezbranková remíza s Frankfurtem
je stála první místo. Skončili tedy
na druhém místě, právě za tímto
soupeřem. Jan Janda, FK ASK Lovosice

Financováno z projektu „Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce“ čís.
100281819

Klub vodákĳ pořádal soustředění

ůěhem týdenního soustředění,
které proběhlo na vodáckém
ostrově, děti poznávaly a naučily
se, jak se orientovat v přírodě
pomocí rĳzných ukazatelĳ.
Vyzkoušely si jízdu na kajaku,
kanoi, pramici či prámu, naučily se,
jak přežít v přírodě. Pomocí alternativních způsobů rozdělaly oheň
(baterie, ocelová vata, lupa atd.).
Byla pro ně připravena přednáška
s instruktáží první pomoci. Sezná-
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mily se i s různými situacemi a
zraněními. Zdolaly kopec „Tři kříže“. S potápěči si vyzkoušely, jaké
je být pod hladinou s potápěčskou
lahví a přístroji. Správně používaly
střelnou zbraň. Děkujeme za podporu Sdružení sportovních svazů
České republiky, organizátorům
z řad vedoucích, rodičů a v neposlední řadě všem dětem. Více na
facebooku - Vodáci Lovosice - klub
Deli.
Lenka Joachimsthalerová

běhlo v Praze mistrovství ČR v
kickboxu. Reprezentanti z Lovosic byli velmi úspěšní, celkem
vybojovali 14 medailí (3 zlaté, 5
stříbrných a 6 bronzových).
„Nejúspěšnější byla opět Lenka
Masopustová, která získala dvě

né šňůře již deseti zápasů bez
prohry,“ sdělil trenér Vít Masopust.
„V srpnu nás čeká MS WKU v Irsku,
kde bude Barbora Marešová obhajovat titul z Ameriky. Nově se tam
kvalifikovali i Lenka Masopustová a
Filip Kafka,“ doplnil Masopust.

Zleva: Patrik Janouch, Michal Robouský (asistent trenéra), Stanislav Godla (rozhodčí), Lenka Masopustová, Pavel Hon, Vít Masopust (trenér), Filip
Kafka, Mahammad Jafar, Alexander Moravec, El Jafar, Dominik Mareš
(rozhodčí).
Foto: archiv klubu
Výsledky:
Mahammad Jafar (17 let): 1. místo lowkick junioři 60 kg
Lenka Masopustová (14 let): 1. místo lightcontact st. žákyně nad 65 kg,
1. místo kicklight st. žákyně do 65 kg
Filip Kafka (16 let): 2. místo fullcontact junioři 57 kg, 2. místo kicklight
junioři 57 kg
Patrik Janouch: 3. místo lightcontact junioři 84 kg,
El Jafar: 2. místo fullcontact st. žáci 42 kg, 2. místo pointfighting st. žáci
42 kg, 2. místo lightcontact st. žáci 42 kg, 3. místo kicklight st. žáci 42 kg
Pavel Hon (7 let): 3. místo kicklight ml. žáci 28 kg
Jakub Lomič (24 let): 3. místo K1 muži 63,5 kg, 3. místo lowkick muži
63,5 kg

Lovosické volejbalistky opět první

Stejně jako v loňském ročníku
krajského přeboru II. třídy i v
tom letošním se umístilo družstvo žen na vynikajícím 1. místě
v tabulce.
Sezona 2016/17 byla oproti té
minulé v podstatě jasnou záležitostí. V čele tabulky se ženy držely
po celou dobu a výsledný zisk 31
bodů mluví za vše. Na druhé příčce
bylo s velkým bodovým odstupem
družstvo TJ Sokol Libochovice s
celkovým počtem 17 bodů.
Postup do vyšší soutěže bohužel
ani letos není aktuální, vzhledem
k nižšímu počtu hráček. Nesmíme
opomenout rovněž úspěch v další
soutěži, kterou je halový několikakolový systém turnajů, tzv. VOSA,
pořádaný vždy v přestávce mezi
podzimní a jarní částí krajského
přeboru. Z celkového počtu 18
družstev obsadily ženy krásnou

3. příčku.
Rády by také znovu připomněly,
že by ve svých řadách přivítaly
zájemkyně, které by družstvo chtěly rozšířit a posílit do dalších bojů.
V současné době trénujeme na
venkovním hřišti (vedle haly Chemik) vždy v pondělí a ve čtvrtek od
18 hodin. Lze též využít kontakt na
email volejballovosice@seznam.cz
Přes léto pravidelně hrajeme i
beach volejbal.
Závěrem je nutno zmínit i úspěšně se rozrůstající mládežnickou
základnu dívek, která v Lovosicích
delší dobu chyběla. V případě
zájmu se mohou hlásit děvčata
(ročníky 2002 – 2009) na telefonním čísle 608 835 076. Ke konci
prázdnin také proběhne týdenní
volejbalové soustředění v Doksech.
Těšíme se na případné zájemkyně
o volejbal.

Srpen 2017

Akce/Inzerce

V Pfannschmidtově vile probíhá
celé prázdniny výstava Ůnnie En
V městské knihovně ve studovně naučného oddělení probíhá
výstava Ůnnie En - Mĳj kreativní
svět. Vystavené předměty zahrnují celou škálu tvĳrčích činností.

týli. Mezi oblast jejího zájmu patří i
fotografie.
Výstava byla zahájena 19. června
a potrvá do 1. září. Můžete ji
zhlédnout po dobu výpůjčních
hodin knihovny. Některá dílka vás

Autorka vystavuje kresby návrhů
šatů i skutečné modely večerních
rób a halenek, fantazijní kresby
dívčích tváří a zvířat, masky, ale i
vyšívané obrázky květin a zvířat.
Na některých skicách jsou nápadné oči, jiné obrázky zas zdobí mo-

opravdu překvapí svou nápaditostí.
Překvapilo nás ale i to, že vystavovatelka chtěla zůstat v naprosté
anonymitě. Výstava je poměrně
dost navštěvována a lidem se
většinou líbí. (hz, foto archiv knihovny)

Srpen 2017

Nabídka tvĳrčí, samostatné práce

OPRŮVY VETERÁNĲ
Přestavby speciálních vozidel, renovace vojenské
techniky, výhodou zkušenosti se svářením,
lakováním, klempířinou, soustruhem
Provozovna Encovany (Polepy)
Plat: 20 - 40.000 korun měsíčně
www.mortar.cz
737 423 786
práce@mortarinvestments.eu

Příjem inzerce: 724 482 870

Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •

Na četná přání čtenářĳ budeme nově do každého vydání zařazovat nevýherní křížovku. Srpnovou křížovku sponzoruje Zdeněk Vybíral - Vinařství sv. Tomáše Malé Žernoseky. V tajence najdete název jednoho z vín, které vinařství vyrábí. Tajenku křížovky z tohoto vydání najdete v dalším čísle spolu
s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z července: Ůdam ml. z Valdštejna
Ůdam mladší z Valdštejna (1569 - 1638) se zasloužil
o Lovosice

Plnoletý Adam z Valdštejna převzal otcovské statky a postupoval potom „ve vysokých důstojnostech“ až k funkci nejvyššího purkrabí království. Dne 22. června roku 1600 podal
pan Adam, komoří a rada na dvoře Rudolfa II., žádost k císaři, v níž prosil o „vyzdvižení Lovosic za městečko“. Žádost
byla potají a velice rychle vyřízena (asi pro významné postavení pana Adama při dvoře Rudolfa II., možná šlo i o korupci) – již 4. července byla opatřena pečetí císařovou. Rudolf
II. Lovosice opatřil městskými výsadami včetně práva konat
trhy a používat městskou pečeť a městský znak. Pan Adam
byl člověk velkého světa a udržoval stále dobré styky
s příslušníky císařského rodu. Po bitvě na Bílé hoře byl
Adam i nadále Matyášovým věrným přívržencem, i když se
snažil o zprostředkování mezi ním a stavy. Adamovi potomci se stali říšskými hrabaty; titul byl nabídnut také Adamovi,
ale odmítl ho. Až do své smrti v srpnu 1638 byl pan Adam
nejvyšším purkrabím království českého.

Úsměv = Zdraví
Každé pondělí skupinová relaxace
od 10 hod v DDM Elko
Každý čtvrtek na Osmičce cvičení od 17 hodin. Cvičení pro
všechny věkové skupiny pokračuje
10.-16. září Bojnice - doplatky uhraďte do 7. srpna
6.-8. října Víkend Doksy
21. října Studio DVA divadlo od 14 hodin - Evita, cena 250
korun
26. listopadu Vánoční koncert, divadlo Rokoko od 14 hodin, cena 250 korun
14.-25. ledna 2018 Mšené - lázně, cena 7 300 korun
Zdravotní cvičení v Elku začíná 11. září
ůližší informace: 603 230 513 Libuše Žamberská
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