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Povodeň

Pīed 15 lety zasáhla
město ničivá povodeň
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Školy

Co chystají ve školách
pro tento školní rok
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Fotostrany

Valdštejnské slavnosti
a dvanáctý Žafest
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Lovosice modernizovaly výstražné systémy

Město Lovosice úspěšně dokončilo projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Lovosice a území ORP Lovosice a Vybudování varovného a výstražného systému ochrany pīed povodněmi“.

Instalace sirén na městský úīad.

Město má nyní aktuální digitální povodňový plán
pro celé správní území, zahrnující celkem 32 obcí.
Povodňový plán je podkladem pro rozhodování povodňové komise v pīípadě živelné události, jedná se
o závazný dokument povodňové ochrany, který īeší
problematiku ohrožení obyvatel.
„Dokument obsahuje napīíklad hydrologické údaje
daného území, popisy vodních toků nebo charakteristiku ohrožených lokalit. Pīedevším ale obsahuje
kontakty na orgány povodňové ochrany území a
postupy a plány nutné pro zvládnutí krizové situace.
Plán je součástí Povodňového výstražného informačního systému České republiky, díky čemuž je průběžně aktualizován,“ uvedl starosta města Milan Dian.
V rámci projektu také došlo k rekonstrukci a rozšíīení rozhlasu, tedy varovného a výstražného systému

města. Součástí je nová elektronická siréna na budově úīadu místo původní rotační sirény. Nově také
pīibyly informační LED panely, kterými může město
informovat īidiče o uzavírkách v pīípadě havarijního
stavu pīi povodních. Rozhlas byl rozšíīen pīedevším
do nově vzniklých ulic v místní části Holoubkov.
Projekt byl spolufinancován Ministerstvem životního
prostīedí České republiky. Náklady činily celkem 4,2
mil. Kč s tím, že město obdrží dotaci ve výši 2,Ř mil.
Kč ze Státního fondu životního prostīedí.
(ik, foto archiv MěÚ)
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000423

Cesta na Lovoš bude pīíjemnější, město i turisté zapracovali
Město nechalo položit živičný recyklát v části veīejné účelové komunikace vedoucí na Lovoš.
Komunikace navazuje na Lovošskou ulici a zpevněna byla v její horní části.

Významné zlepšení stavu účelové
komunikace ocení pīedevším občané trvale žijící pod Lovošem a
turisté míīící na vrchol.
„Výsprava cesty na Lovoš byla
plánována již delší dobu. V parných dnech se z nezpevněného
povrchu cesty po každém projetí
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auta nesnesitelně prášilo a na jaīe
a na podzim deště komunikaci
natolik podmáčely, že byla jen
velmi těžko sjízdná,“ uvedl Milan
Dian, starosta města.
Komunikace byla vyspravena
živičným recyklátem z vlastních
zdrojů města. Recyklát z velké

části pocházel z původního povrchu Oranžového hīiště, které
město opravilo v loňském roce.
Práce na zpevnění provedla firma
DOKOM FINAL s.r.o. z Děčína a
město za ně zaplatilo téměī 550
tisíc korun.
>>> Pokračování na straně 2

Sport

Lovosická házená
oslaví jubileum
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin minul a
všichni se více či méně
odpočinutí vracíme z
dovolených.
Pīíroda
nám dopīála zažít
vskutku tropické dny a
naopak Lovosice zase
mohly zažít několik významných
sportovních klání. Hlavním tahákem letošní sezony bylo bezesporu
mistrovství světa v hokejbalu, dále
házenkáīský memoriál Arnošta Vašíčka či mezinárodní fotbalový
turnaj. Ale ani ostatní sportovní
kluby nezůstávají pozadu. Lovosice
těží z kvalitní základny, neboť v
mnoha klubech dobīe pracují s
mládeží. To je však i velká výzva do
budoucna a město bude i nadále
práci s dětmi a mládeží podporovat.
Letošní rok bude zároveň bohatý
na jubilea, neboť proběhne 60.
výročí lovosické házené a sedmdesát let existence oslaví naše základní umělecká škola, což si jistě
zaslouží mimoīádnou pozornost
široké veīejnosti.
Lovosice letos nabídly i nebývale
pestré vyžití kulturní. K tradičním
festivalům se letos podruhé pīidal i
festival Osmička, dále pak Špunt,
filmové léto, Valdštejnské slavnosti
a nově i hudební večery na Václavském náměstí. Akce se setkaly s
pozitivním ohlasem a jistě si najdou své pīíznivce i pīíští rok. Další
významnou akcí, která si doufejme
získá zájem, bude koncert Litoměīických svátků hudby.
Naopak smutným výročím je letos
15 let od fatálních povodní v roce
2002. S tím však souvisí dokončení
moderního digitálního povodňového plánu a výstražného systému,
které město realizovalo za podpory
fondů Evropské unie. Na konci
prázdnin se také uskutečnil pochod
Lovosice - Coswig. Organizace
probíhala na české i německé
straně a až na poslední den počasí
účastníkům pīálo.
Na závěr pīeji všem školákům
šťastný vstup do nového školního
roku, vytrvalost a dosti touhy po
vzdělání. Všem pedagogickým pracovníkům pak uspokojení z práce,
pozitivní myšlení a optimismus.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Městská zeleň - to je téměī 40 hektarĳ zelených ploch
V rámci údržby zeleně ve městě probíhá v těchto dnech páté kolo sekání všech městských veīejných zelených ploch. Za jednu periodu je ve
městě Technickými službami města Lovosice posekáno bezmála 40 hektarĳ zelených ploch během 21 pracovních dní. Harmonogram sekání
je zveīejněn na webových stránkách města Lovosice v sekci Městský úīad – Odpady a zeleň.

V měsíci červenci město po delším vybírání zakoupilo mulčovací
nástavbu Muthing MU 220 na
traktor Zetor, kterou lze efektivně
využívat k mulčování trávy na větších plochách. Mulčovač si poradí i
s vyšší trávou (do 1,5 m) a náletovými kīovisky. S touto technikou se
již mohli občané setkat napī. pīi
sekání plochy u Sauny, na Osmičce, nebo v ulici Nádražní za garážemi.
Kromě sekání udržují Technické
služby města Lovosice (TSML) také
keīové porosty po celém městě,
kdy se jedná úhrnem o 5,5 ha
keīových porostů. Co se týče īezu
keīů, dochází v některých lokalitách již k druhému zastīižení. K
hlubšímu īezu u některých keīů a v
některých lokalitách, kde je vznesen požadavek občany, dojde až v
zimním období, kdy keīe tento
zásah lépe snášejí.
V neposlední īadě byly TSML
odstraněny na několika místech
větve stromů, které zasahovaly
napīíklad do fasády, byly zaschlé,
odlomily se, apod. Zde je tīeba
podotknout, že nutnost všech takových īezů podléhá posouzení
odboru životního prostīedí. Co se
týče větších zásahů do korun stromů, svěīuje město tuto práci odborným firmám, které disponují

Květiny na lávce v Pīívozní ulici. Foto ik

certifikovanými arboristy, nebo
mají v této činnosti dlouholetou
zkušenost. Letos tak již bylo zbaveno suchých a tlakových větvení 15
velkých stromů (napī.ř topol na
náměstí u restaurace Johanka, vrba
pīed ZUŠ, topol a vrby na koupališti). Arboristou potom bude do
poloviny záīí ošetīeno zdravotním
īezem dalších Ř stromů ve městě.
Mimo jiné se bude jednat i o lípu
pīed cukrárnou Johanka, která je
silně napadena houbovým patogenem a tímto způsobem bude prodloužena její životnost. Bude zde
též instalována nová vazba, která
je prevencí proti statickému selhání napadených částí dīeviny. Veš-

keré tyto zásahy do vybraných dīevin jsou vedeny s ohledem na ně
samotné, mají za cíl prodloužit
jejich životnost a zajistit provozní
bezpečnost ve veīejném prostoru.
Nová stromoīadí
Do konce roku potom město
plánuje v oblasti zeleně ve městě
realizovat stromoīadí v ul. Žižkova
a ul. 8. května. V ul. Žižkova by
nové stromoīadí mělo být oboustranné a mělo by prostorově
nahradit jednostrannou akátovou
alej, která s ohledem na zanedbání
péče v minulosti značně proīídla.
V ul. 8. května by měla být vysazena īada svitelů latnatých a v ul.

Zámecká potom po obou stranách
silnice platany. V měsících záīí až
īíjen dojde k výsadbě trvalkového
záhonu vedle Pfannschmidtovy
vily, kde by mělo vzniknout nové
posezení v povětšinu roku kvetoucím pozadí.
Vzhledem ke skutečnosti, že výsadba cibulovin (krokusy a narcisy)
na náměstí a kolem parku Sady
pionýrů se tento rok (kvetení jaro)
setkala s poměrně pozitivním ohlasem a některými občany byl vznesen požadavek na rozšíīení takovýchto ploch, pīistoupilo město k
pīípravě dalších výsadeb ve spolupráci se společností Floravil s.r.o. a
holandskou společností Verver
Export. Na podzim by tedy mělo
být vysázeno v 13 směsích pīes
45 tisíc cibulí na 427 m2. Výhodou
cibulových výsadeb je barevné
kvetení brzy na jaīe po dobu 7 –
10 týdnů v závislosti na směsi, kdy
se jednotlivé druhy navzájem prolínají, a vzniká tak dojem stále kvetoucího záhonu. Výsadba může
probíhat do současných travních
ploch a po odeznění kvetení je
možné travní plochy sekat tak jako
během celého roku. Trvanlivost
takovýchto záhonů je dodavatelem
udávána kolem 7 let.
Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí

Do škol nastoupilo 14Ř prvňáčkĳ Cesta na Lovoš bude pīíjemnější...
V každé ze tīí základních škol v Lovosicích jsou dvě první tīídy

Nový školní rok 2017 / 2018 je tu.
Zahájili ho také na tīech lovosických základních školách, kde jako
každý rok pīivítali nové tváīe. V
letošním roce do prvních tīíd v
Lovosicích nastoupilo celkem 14Ř
prvňáčků. Všechny tīi školy mají v
tomto školním roce po dvou prv-

ních tīídách.
Na ZŠ Sady pionýrů je v každé
tīídě 26 nových školáků, dohromady tedy 52, na ZŠ Antonína Baráka
shodně po 27, celkem 54 a na ZŠ
Všehrdova 22 respektive 21, dohromady 43. Více o základních
školách najdete na straně Ř. (tuc)

Na rekonstrukci autobusového nádraží
dohlížejí archeologové
Lovosice jsou významnou archeologickou lokalitou. Nelze proto vyloučit,
že se pīi rekonstrukci autobusového nádraží nějaký nález objeví. Archeologové stavbu dozorují. Město uzavīelo smlouvu s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.
Prozatím na místě došlo k nálezu torzovitě dochovaného pravěkého
sídliště, které je z větší části již zdevastované pīedchozí výstavbou. Na
prozkoumané lokalitě se nacházel běžný sídlištní odpadř pīedevším
zlomky keramiky, zvíīecí kosti a mazanice (směs plev a hlíny sloužící
k izolaci konstrukčních stěn).
„Další archeologické nálezy nelze vyloučit. A to již z toho důvodu, že v
těsném sousedství autobusového nádraží byla v roce 2004 na pozemku
tehdejší prodejny PLUS (dnes BILLA) prozkoumána část sídliště z mladší
doby železné (doby laténské), tedy z 2. - 1. stol. pī. n. l. Mimo jiné zde
bylo odkryto pyrotechnické zaīízení s roštem (pravděpodobně pec).
Takže ani výskyt těchto mladších pozůstatků nelze na stavbě autobusového nádraží pīedem vyloučit,“ uvedl Marek Půlpán z Ústavu archeologické památkové péče.
Rekonstrukce autobusového nádraží prozatím probíhá bez větších komplikací podle pīedem schváleného harmonogramu. Archeologický průzkum probíhá souběžně s pracemi.
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>>> Dokončení ze strany 1

Oprava cesty na Lovoš je nicméně
jen provizorní. „Problém této komunikace je v tom, že zde chybí
svod dešťové vody. Z tohoto důvodu není možné vybudovat v
místě klasickou zpevněnou komunikaci. Investice do stavby by město vyšla odhadem na desítky miliónů korun, na což prostīedky nemáme,“ upīesňuje starosta.

hrubé odhady mluví až o 30 milionech korun. Město nicméně pīemýšlí o dalších variantách īešení
problematiky a o budoucnosti
lokality jako rozvojové části města
vhodné pro celoroční bydlení.
Na Lovoš se o prázdniny nezaměīilo pouze město, ale také Klub
českých turistů. Ten podle sdělení
Litoměīického deníku pīeznačil
jednu z tras vedoucích na Lovoš.

V pīípadě vybudování zpevněné
komunikace bez odvodu dešťové
vody z horních částí by pīi větších
deštích mohlo dojít k zaplavení
sklepů rodinných domů v nižších
partiích Lovošské ulice. Vodu by
bylo nutné svést až do Labe. Kanalizace v lokalitě totiž žádné další
navýšení kapacity nepojme. Prvotní

Pīeznačena byla zelená turistická
stezka v úseku začínajícím jen
několik málo metrů nad poslední
zahradou. Tuto cestu vyšlapali sami
turisté pīi cestách na kopec. Dohromady se jedná o cca 150 metrů
trasy. Zelená turistická trasa vede
od „kruháku“ u Besedy až na vrchol
a měīí asi 3 kilometry. (ik, foto tuc)
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Odbory informují
Odbor životního prostīedí

Technické služby města Lovosice

V Lovosicích se objevila husice nilská
Během června a července se u pīívozu v Lovosicích objevily tīi poměrně
vzácné husice nilské (Alopochen aegyptiacus). Jedná se o poměrně velkého
ptáka, zīetelně většího než naše v pīírodě běžné kachny divoké (bīezňačky).
Husice zaujme i pestrým zbarvením. Jedná se o vrubozobého ptáka, pocházejícího z Afriky, který se od konce 1Ř. století šíīí též po Evropě.
(foto ik)

Úklid ulic v měsíci záīí (termíny po vydání tohoto čísla)
12.Ř. Terezínská, Terezínská - parkoviště
13.Ř. U Nadjezdu, Palackého
1Ř.Ř. Kmochova, J. Ježka
20.Ř. Zvonaīova, V. Nejedlého
26.Ř. Krátká, K. Maličkého
27.Ř. Vodní, Resslova
Technické služby opravovaly chodníky
V průběhu srpna pracovníci technických služeb opravili cestu k základní
umělecké škole (viz foto) a družině 1. ZŠ Sady pionýrů. 120 m2 zámkové
dlažby bylo položeno k druhému vchodu základní umělecké školy. Po
cestě se bude hlavně chodit, sloužit ale bude také jako obslužná komunikace pro vozidla odvážející techniku z budovy na různá pīedstavení.
Samotná realizace trvala pracovníkům 10 dní. Město na rekonstrukci
uvolnilo 50 tisíc korun. Další akci, kterou technické služby realizovaly,
byla obnova chodníku k družině 1. ZŠ ve Školní ulici. Materiál na stavbu
byl použit výhradně ze zásob TS, dlažba pocházela z chodníku, který byl
rozebrán v rámci rekonstrukce autobusového nádraží. Oprava pīístupové
cesty stála všeho všudy 10 tisíc korun, což byla cena za vybagrování původního povrchu. I zde realizace zabrala 10 dnů.
(foto ik)

V Sadech pionýrĳ se rozlomil starý strom
V noci z 2. na 3. srpna se v parku Sady pionýrů rozlomil starý strom – tīešeň pilovitá (sakura) zhruba 60 let stará. Strom musel být odstraněn Technickými službami města Lovosice. Pīi odklízení byla pod spadlým stromem
nalezena kuna lesní, která byla zabita padajícím kmenem.
Ošetīení stromĳ proti meīe jilmové zabralo
Na pīelomu května a června došlo k ošetīení 20 ks jilmů. Jednalo se o
druhy jilm vaz a jilm habrolistý. Důvodem postīiku bylo enormní pīemnožení škůdce mery jilmové. Město zvolilo tento způsob ošetīení z důvodu
rozsáhlého poškození listové plochy. Některé z ošetīených stromů byly
olistěny z méně jak 50 % plochy koruny, což strom velmi zatěžuje a na
následnou regeneraci musí vynaložit nemalé úsilí. Postīikem došlo ke zničení nebo alespoň k minimalizaci jedinců savého a žravého hmyzu a
k zamezení napadení dalšími škodlivými patogeny, zejména houbovými
chorobami. Dnes můžeme īíci, že u stromů ošetīených chemickým postīikem došlo k daleko rychlejší obnově listové plochy. Některé stromy, které
nebyly ošetīeny, budou i dále sledovány a jejich zdravotní stav bude průběžně hodnocen.

Odbor majetku a investic
Ve městě probíhá deratizace
Odbor majetku a investic zahájil pravidelnou deratizaci města. Mimo jiné
byly nástrahy položeny v centru města za komplexem budov „Centrum“ a
na Holoubkově v ulici Jabloňová alej, kde byl zaznamenán nárůst počtu
potkanů. Za několik týdnů budou nástrahy položeny znovu. Deratizace se
provádí dvakrát ročně a celkově je na tyto práce uvolněno až 50 000 korun z rozpočtu města.

Městský úīad hledá nové pracovníky
Městský úīad Lovosice hledá dva nové referenty odboru dopravy a jednoho pracovníka odboru majetku a investic. Do výběrových īízení na
pozici „referent pīestupkového īízení v dopravě“ a „technik dopravněsprávních činností“ se můžete hlásit až do 18. záīí. Na pozici „stavební a
investiční technik“ pīihlášku zašlete nejpozději do 15. záīí. Pracovní poměr ve všech tīech pīípadech bude uzavīen na dobu neurčitou
s termínem nástupu po dohodě s vedením městského úīadu.
Požadavky na pracovníky odboru dopravyř vysokoškolské pīípadně stīedoškolské vzdělání minimálně však s maturitní zkouškou s technickým
zaměīením. Výhodou pro uchazeče bude praxe ve státní správě a znalost
problematiky. Výše uvedenému druhu práce odpovídá 10. a Ř. platová
tīída. Pīihlášky musejí být podány písemně do 18. záīí na adresu Městského úīadu Lovosice.
Pracovník odboru majetku a investic musí splňovatř minimálně stīedoškolské, pīípadně vysokoškolské vzdělání stavebního či technického
směru. Praxe v oblasti správy nemovitostí, realizace staveb, investic a
údržby je výhodou. Výše uvedenému druhu práce odpovídá Ř. platová
tīída. Pīihlášky musejí být podány písemně do 15. záīí na adresu MěÚ
Lovosice. Podrobné informace o pracovní náplni a podmínkách pīihlášení
naleznete na webu městař httpř//www.meulovo.cz/uredni-deska/2.
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Stavební úīad
Kanceláīe stavebního úīadu nově naleznete v hlavní budově úīadu
Stavební odbor Městského úīadu Lovosice se v průběhu srpna pīestěhoval do hlavní budovy. Najdete ho nyní na adrese Školní ulice č.p. 2
v druhém patīe. Kontakty na referenty zůstávají stejné. Stěhování se
dotklo vedoucího odboru a všech stavebních techniků. Referenti územního plánování a památkové péče zůstávají v původních kanceláīích. Odbor má nyní k dispozici druhé patro starého kīídla budovy úīadu. Stavební úīad má nicméně rozsáhlý spisový archiv a i ten se z původních prostor musí pīesunout. S jeho stěhováním pomáhají úīedníkům pracovníci
technických služeb. Zaevidovat a znovu zaīadit se musí kolem 800 metrů
spisového materiálů. Původní budova stavebního úīadu v ulici Osvoboditelů č.p. 12 bude sloužit pro komerční účely. Město nebytové prostory
pronajme. Referenty nově najdete v kanceláīích číslo 230, 231, 232, 233 a
234. Další informace poskytne pracovnice podatelny úīadu. Město Lovosice k tomuto kroku pīistoupilo z důvodu úspory nákladů, centralizace
jednotlivých odborů a usnadnění orientace občanů na úīadě.

Ekonomický odbor
Poplatek za odpad se musí zaplatit do konce záīí
30. záīí končí splatnost poplatku za komunální odpad za rok 2017. Poplatek, stejně tak jako již v minulém roce, činí 250 korun za fyzickou osobu. Město Lovosice má jednu z nejnižších částek za svoz v Ústeckém
kraji. Napīíklad v Litoměīicích lidé platí 4Ř8 korun, v Roudnici nad Labem
dokonce 670 korun. „I pīed snížením poplatku město za svoz komunálního odpadu doplácelo. Chceme tímto krokem občany motivovat. Výše
poplatku jim má ukázat, že radnice je ochotná pīispět na jejich komfort
na oplátku za šetrnost a tīídění,“ vysvětlil Milan Dian, starosta města.
Poplatek lze zaplatit na pokladně městského úīadu, bankovním pīevodem nebo formou složenky. Každý poplatník má svůj vlastní variabilní
symbol, který lze zjistit na níže uvedených kontaktech. Město se na odpadové hospodáīství zaměīuje průběžně, pīipraveno je několik projektů.
V průběhu podzimu by se měl rozjet projekt na výstavbu nových podzemních kontejnerů na tīíděný a komunální odpad.
„V tuto chvíli čekáme jen na schválení dotace. Také pīipravujeme projekt
kompostárny. Pīesto, že je sběrný dvůr v provozu již od roku 2014, občané si stále nezvykli, že nesmí vyhazovat starý nábytek k popelnicovým
stáním. Sběrný dvůr není bohužel stále plně využíván,“ dodává Dian.
Kontakt na pracovníka výběru poplatkĳř
Lenka Havlíčkovář lenka.havlickova@meulovo.cz, telř 416 571 120 / 147.
Kanceláī nově naleznete v pīízemí úīadu, číslo dveīí 02Ř (bývalá matrika).
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Povodeň

Pīed 15 letyř Vzpomínka na apokalypsu v roce 2002
Velké povodně v Čechách nejsou nic nového. Od roku 1400 jich bylo pīes 60, mezi rokem 1Ř00 a 1Ř45 nejméně 16. Poté však nastalo
víceméně období „sucha“, a tak jsme si odvykli. Současná generace velké povodně na Dolním Labi nepamatuje. Je tomu totiž už 15 let, kdy
záplavy v srpnu roku 2002 postihly Ústecký kraj a potažmo Litoměīicko velmi krutě, navíc se opakovaly v létě 2013.

V měsíci srpnu 2002 potkaly Ústecký kraj a celé území Čech rozsáhlé povodně v důsledku vytrvalých silných srážek někde doprovázených pīívalovými dešti. V České
republice voda zasáhla 753 obcí.
Pīipravila o život 17 lidí a napáchala škody za téměī 100 miliard korun. V Ústeckém kraji zasáhla povodeň 7Ř obcí, z toho na Litomě-

īicku 31. Největší škody podle
statistik měla města Ústí nad Labem 1,Ř miliard Kč, Lovosice ŘŘ6
milionů Kč, Terezín 77Ř milionů Kč,
Děčín 662 milionů Kč a Litoměīice
605 milionů Kč. Nenahraditelné
byly ztráty v archivech. Živelná
pohroma ochromila chod velkých
sportovních hal i mnoho malých
sportovišť a hīišť.
Na základě povodňové situace
vyhlásila Okresní povodňová komise dne 12. 8. 2002 v odpoledních
hodinách tīetí stupeň povodňové
aktivity – stav ohrožení. Na jednání
komise dne 13. 8. bylo doručeno
rozhodnutí premiéra české vlády o
vyhlášení stavu nouze pro Ústecký
kraj do 22. 8. Vzhledem k procesu
obnovy území vydal pīednosta
okresního úīadu 31. 8. stav ohrožení pro celé území okresu Litoměīice do 20. Ř. 2002. Čelo povodňové vlny zasáhlo okres v době od
15. do 18. hodiny dne 14. 8. Ke
kulminaci povodňové vlny došlo
16. 8. v dopoledních hodinách, v
Ústí nad Labem pak ve 12.30 hodin. Výše vodní hladiny dosáhla
11,Ř6 m. Její normální výška je
pīitom kolem 2,5 m.
Město Lovosice
Výsledek sčítání škod v Lovosicích
dosáhl ŘŘ5 5ŘŘ 000 Kč. Do celkové
částky ŘŘ6 mil. Kč škod je započítaná škoda, kterou napáchala velká
voda i Lovochemii a.s. V době od
13. do 16. 8. 2002 bylo v Lovosicích evakuováno 121 osob. Evakuovaní byli provizorně ubytovaní v
3. ZŠ, kde vypomáhali lidé z organizace Červený kīíž. Zatopeny byly
byty v Terezínské ulici, částečně
byla zatopená ulice Osvoboditelů.
Jediným malým ostrůvkem zůstalo
lovosické náměstí. V ulici Dlouhé,
Vodní, Palackého a Karla Maličké-
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ho byly zatopeny sklepy. Podchod
pod kruhovým objezdem byl zcela
zatopen, u pīilehlé restaurace
Beseda sahala voda do výše
2 metrů. Vodou byly zasaženy
mnohé administrativní objekty a
některé školy, sportovní areál,
budova hasičského záchranného
sboru, velké množství sklepů. Některé domy byly zaplaveny nepīí-

nové záplavy. Díky spolupráci
s krizovým štábem, obrovskému
úsilí všech pracovnic mateīské
školy a mnoha dobrovolníků se
podaīilo situaci zvládnout tak, že
zde byl 2. záīí zahájen nový školní
rok.
Místní organizace a podniky
Požární zbrojnice v Terezínské

va DAM.
Ke škodám došlo i v zaīízení
čerpací stanice Benzina. Škoda zde
byla tak vysoká, že se nevyplatilo
dát finanční prostīedky na opravu
poškozeného objektu. Byla postavená čerpací stanice zcela nová.
Náklady na tuto výstavbu dosáhly
výše 5,5 mil. Kč. V blízkosti Benziny
byly úplně zaplaveny nádrže čer-

pací stanice splašků v Lovosicích
včetně elektrorozvodny. Voda
sahala do výše 110 cm. K dalším
ztrátám došlo v sile odbytového
družstva Brassica a v sile České
rýžové společnosti. Ta utrpěla
škodu v īádu 50 mil. Kč. Škodu ve
výši 5 mil. korun utrpěla firma
Iveco Daily Centrum Carda a spol.

mo z kanalizace. Důležité je, že
žádný z domů nespadl, ani nedošlo k demolici na návrh statiků.
Poškozeným občanům bylo poskytnuto 10 náhradních bytů. Ve
městě došlo k významným škodám.
Sportovní areál
Zničeno bylo téměī vše, veškerá
sportoviště se nachází u īeky Labe.
Po povodni v roce 2002 se v následujících letech pīikročilo k rekonstrukci areálu. Většina sportovišť
byla opravena kromě kuželny, tu
město nemá dosud.
Školy
Mezi školy postižené povodní
patīilo Stīední odborné učiliště
v Terezínské ulici 870 a nebylo už
na původním místě obnoveno.
Bylo sloučeno se Stīedním odborným učilištěm
zemědělským
v Pīívozní ulici (to pīišlo jen o část
učeben a zázemí pro praktickou
výuku). Také 2. mateīskou školu v
ulici Prokopa Holého postihly srp-

ulici byla úplně zničená a hasiči se
po několika stěhováních usídlili v
Litoměīicích. V nově vybudovaném
objektu na místě bývalého cukrovaru v Siīejovické ulici v Lovosicích
působí až od 1. listopadu 2015!
Státní okresní archiv Litoměīice
se sídlem v Lovosicích dostal první
výstrahu o blížící se velké vodě
12. srpna. Spolu s vojáky se zaměstnanci archivu snažili pīestěhovat ohrožené materiály. Částečně
se to podaīilo, ale druhotné materiály už nebylo kam pīestěhovat.
V hlavní budově dosáhla výše vody
0,5 m, ve druhé budově byl zaplaven suterén do výše 1,5 m. Voda
bohužel poškodila některé regionální časopisy.
Povodní byly poškozeny některé
firmy, napī. Lovochemie nebo
Glanzstoff Bohemia. Celá Lovochemie byla vodou zatopená zhruba
do výše 1,5 až 2 m. Únik nebezpečných látek firma vyloučila. Areál
chemičky začal znovu vyrábět 10.
záīí, kdy se rozjel provoz na výrobně kyseliny dusičné, ledku a hnoji-

Tepelné hospodáīství
Velké škody utrpělo Tepelné
hospodáīství města Lovosice. Záplavová voda 14. srpna již zatopila
některé kotelny a pīedávací stanice. Celkem bylo vytopeno 7 kotelen a 1Ř pīedávacích stanic. Pod
vodou bylo zhruba 100 čerpadel a
16 rozvodných skīíní s elektronikou. Tyto skīíně musely být demontovány a odvezeny do Ústí
nad Labem, kde se veškerá počítačová, měīící a regulační elektronika
pīezbrojovala. Celková škoda byla
odhadována na 4,5 mil. Kč. Nejvíce
poškozená byla kotelna v Terezínské 135 (u komína Lovochemie).
Voda tam dostoupila do půli oken
a muselo se zde pīedělat celé
měīení a regulace. Pīedávací stanice v Terezínské 205, která zajišťuje
dodávku pro samotný dům 205 a
celé sídliště v Kostelní ulici, byla
zatopená celá. Spadla tam i část
stropu.
Nejsou to hezké vzpomínky a
bohužel se záplavy v podobném
rozsahu opakovaly i v roce 2013.
Musíme být pīipraveni i na další
rozmary pīírody. K povodním a
naopak k velkému suchu bude
docházet i nadále. V zátopových
oblastech by se nemělo stavět a
měla by být učiněna vhodná protipovodňová opatīení, aby docházelo k co nejmenším ztrátám. Musíme doufat, že k dalším velkým povodním nedojde. (hz, foto M. Hvorka)
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Lidé

ůlahopīejeme ůohunce Trefné 3. vítání občánkĳ v Lovosicích
Maminka, babička, prababička a občanka Lovosic ůohunka Trefná
oslavila v neděli 16. července své krásné Ř5. narozeniny.

Paní Trefná žila dlouhá léta v
Lovosicích a pracovala zde jako
vychovatelka v ZŠ ve Všehrdově
ulici. Po nešťastném úrazu v roce
2015 žije v Domově důchodců v
Libochovicích, kde také oslavila své
jubileum.
Nejprve jí blahopīáli īeditel centra sociální pomoci Jindīich Vinkler, vedoucí domova Andrea Krčmáīová a Jitka Pémová z odboru
sociálních věcí krajského úīadu.
Oslavenkyně obdržela květinové
dary, dárkové balíčky a dort. Další
oslava následovala v kruhu rodinném.
Paní Trefná má jednu dceru, tīi
vnučky a 7 pravnoučat, dva chlap-

ce a 5 děvčat. Jubilantka je stále
aktivní a jen úraz ji odstīihl od
kulturních akcí – v Lovosicích chodila na koncerty do KS Lovoš i do
kostela a s rodinou navštěvovala i
divadla v Praze. V domově je členkou pěveckého soboru a zúčastňuje se všeho dění, tīeba pečení
vánočního cukroví. Její vděčná
rodina ji téměī denně navštěvuje a
jezdí za ní i vnučky z Moravy a
Slovenska.
Oslavenkyně dostala mnoho dárků i od rodiny a květiny a dárkový
balíček jí poslal i Městský úīad
Lovosice. Pīejeme jí, aby se ve
zdraví a spokojenosti dočkala ještě
mnoha let.
Redakce

Tīetí letošní vítání občánkĳ proběhlo v Pfannschmidtově vile 2Ř.
června. Slavnostní obīad vedli radní města Milan Šramota a matrikáīka Hana ůeránková. Krátká vystoupení si pro nové občánky pīipravily děti z MŠ Resslova.
(tuc, foto Foto Trend s.r.o. Lovosice)

Zlevař Martin Cigánek, Veronika Lenzová, Ůbigail Zemanová, Maxim
Strnad a Maxim Fiala.

Slavný sportovec Mládek oslavil 75 let
Zasloužilý mistr sportu Václav Mládek byl v době, kdy jako vytrvalec
reprezentoval Československo, nejznámějším občanem města Lovosice.

Budoucí slavný sportovec se narodil 18. dubna 1Ř42 v Ledčicích u
Roudnice a v roce 1Ř45 se pīestěhoval s rodiči do Starého Týna. Do
školy chodil v Úštěku a po dokončení osmiletky se vyučil v Ústí nad
Labem - Krásném Bīezně zedníkem.
Jeho sportovní nadání neuniklo
vychovatelům v tehdejších „pracovních zálohách“ a o nadějného
běžce projevil zájem Spartak Ústí
nad Labem. Ještě pīed vojnou v
roce 1Ř61 se ve své disciplíně
stává mistrem republiky dorostu a
v srpnu 1Ř61 nastupuje vojenskou
službu do Rudé Hvězdy Praha. V
tomto oddílu hostuje trvale i po
odchodu do civilu. Aktivní oddíl
atletiky a možnost získání bytu ho
pīivádějí do stavební údržby Severočeských chemických závodů Lovosice, kde pracoval 2Ř let. Trenérem úspěšného sportovce byli Miloš Písaīík a Petr Kavan. Díky Písaīíkovi dosahoval Mládek 20 let vrcholné výkony v bězích (vystīídal
1500 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m
a maraton), aniž by po skončení
sportovní kariéry měl kondiční
problémy. Celou tuto dobu se
jméno Lovosic dostávalo do povědomí všech pīátel lehké atletiky
(protože na reprezentačním tričku
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Zlevař Elin Vildová, Petr Chlubna, Josef Šulc, Ůnežka Holá a Milan
Šramota.

měl státní znak, ale na teplácích
nápis SCHZ Lovosice). Jeho sezona
začínala již koncem zimy a končila
na podzim. Ve většině pīípadů
Mládek končil na pīedních místech. Byl účastníkem ME 1Ř6Ř v
Aténách a ME 1Ř74 v Īímě v maratonu. Sám atlet si ale nejvíc cení

závodu ve Varšavě, kde se mu
podaīilo zaběhnout 10 km pod 2Ř
minut, tedy těsně pod rekordem
Emila Zátopka, a maraton v Mnichově, kde doběhl jako první Evropan. Se státním znakem na prsou
procestoval takīka celou Evropu a
startoval i v Africe. Za těch 20 let
byl 15x mistrem ČSSR na dlouhých
tratích a v maratonu. Tīikrát vyhrál
slavné Běchovice a také několik
mezinárodních maratonů.
V Lovosicích se Václav Mládek
v roce 1Ř64 oženil. Jeho paní Jaroslava byla prodavačkou v obchodě
s obuví. Manželé vychovali dvě
děti - dceru Martinu (1Ř64), která
má v Lukavci hospodáīství, a syna
Václava (1Ř72), který v roce 2000
tragicky zahynul. Mládkovi už dnes
v Lovosicích nebydlí, v roce 1Ř80 si
dostavěli v Malých Žernosekách
dům. I když okolo této stavby bylo
hodně práce, pan Mládek končí se
závodní činností posledním maratonem až v roce 1Ř85. Po skončení
aktivní sportovní dráhy trénoval
Slavoj Úštěk. Za výkony a vzornou

reprezentaci obdržel v roce 1Ř74
čestný titul Zasloužilý mistr sportu
ČSSR. V roce 2000 se stal Václav
Mládek také Čestným občanem
města Lovosice.
Až do roku 1Ř8Ř pracoval Václav
Mládek stále na stejném místě v
SCHZ Lovosice. Po restrukturalizaci
údržby SCHZ odchází do Litoměīic
k stavební firmě Hanzl s.r.o. V roce
1ŘŘ8 byl pīi cestě na kole do Litoměīic do práce sražen autem.
Těžce rozdrcená ruka ho pak dovedla až do invalidního důchodu.
Na sport ale nezanevīel a působil
v oddílu kopané do roku 2013 jako
trenér nebo funkcionáī. Za tuto
dlouholetou a obětavou práci pro
fotbal mu udělila Fotbalová asociace České republiky Cenu JUDr.
Václava Jíry (na snímku). Fotbalové
ocenění mu bylo uděleno Ř. května
2016 v klášteīe v Bīevnově.
V letošním roce se Václav Mládek
dožil 75 let. Za jeho dlouholetou
skvělou reprezentaci mu Lovosice
děkují a pīejí do dalších let zdraví,
elán a radost z vnoučat. (hz, foto tuc)
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Pīíroda

Tip na výletř Vyhlídky u Dubic

Kostel Sv. Barbory nebo-li "Dubický kostelík" je nádherné výletní místo na levém bīehu Labe v obci Dubičky. Jedná se o vyvýšenou skálu, ze které je
nádherný výhled na zákruty īeky a protější vrch Deblík. Vyhlídkové místo je v pīímém dojezdu automobilem a jedná se v podstatě o terasu restaurace. Není zde ovšem pouze tato vyhlídka, v okolí naleznete také Mlynáīův kámen a Doerellovu vyhlídku. Jedna se nachází po směru toku īeky, druhá
proti jejímu směru. Obě cesty mají společné to, že je potīeba jít zpět do obce na rozcestí a na obě vede zelená turistická značka.
Na Mlynáīův kámen se jde po krásné lesní stezce a cesta nezabere více než 20 minut. Cílem je skála s kīížem jako pomníkem obětem 1. světové
války. Dostanete se v podstatě až nad silnici, takže nejste rušeni provozem na komunikaci vedoucí do Ústí nad Labem. Výhled je zde velmi podobný,
ale zároveň natolik odlišný jako u kostelíku, že určitě stojí za návštěvu. A stejné s výhledem je to i na Doerellově vyhlídce, na kterou se jde opačným
směrem, tj. proti toku īeky. Tato vyhlídka má jedno obrovské plus, je zde lavička, ohniště a také místo na pīespání. Což mnoho z vás určitě ocení.
Cestou k Doerellově vyhlídce ještě naleznete menší vodopád, ten je ale viditelný pouze pīi dobrých podmínkách (po deštích, nebo pīi tání sněhu).
Tip pro fotografyř
Vyhlídka u kostelíka je lokalita, která je velmi vděčná na podmínky. Západ či východ slunce, v zimě, v létě, je to v podstatě jedno. Meandr Labe a
protější vrch jsou velmi dobrou kombinací. Výhodou je dostupnost místa autem, tudíž se můžete dobīe vybavit na chladnější noc.
Miroslav Vintrich

Provozovnař
Jiráskova 356 Tīebenice

Pīijmeme ŮUTOMECHŮNIKŮ
Požadované vzdělání v oboru,
samostatnost, ĪP sk. ů, svědomitost
Nabízíme jistotu zavedené rodinné firmy,
práce v mladém kolektivu, mzda 21.000

Ůutoservis
Chiptuning
Lakovna
Montáže LPG
Ůutobazar

Tel.ř 724286256 E-mailř blazek.k@seznam.cz

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde ve čtvrtek 5. īíjna
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Školy

Co nového pīinese školní rok 2017/2018ř Mateīské školy
Mateīská škola Resslova

V mateīských školách je od nového školního roku podstatnou změnou povinné pīedškolní vzdělávání, které se týká dětí, které dovršily
pěti let do konce srpna 2017. Do naší mateīské školy se pīihlásily
všechny pětileté děti, které bydlí ve spádové oblasti školy.

V naší školce jsou v hernách dolní
budovy položeny nové koberce a
ve tīídách lino. Vzdělávání bude
probíhat podle školního vzdělávacího programu „Naše Země kulatá
je“, který je aktualizován dle nového Rámcového vzdělávacího programu pro pīedškolní vzdělávání.
Plánováno je v tematických blocích, které probíhají jednotlivě ve
všech tīídách. Během školního
roku chystáme pro děti divadelní
pīedstavení, zábavné programy,
karneval, ozdravný pobyt, výlety,
soutěže, společné akce s rodiči –
první bude hned v záīí, atd.
Do mateīské školy je pīijato několik dvouletých dětí, pro které je
ve tīídě učitelce na pomoc též
chůva, podpoīená financemi z
evropského programu OP VVV.
Bez pomoci chůvy je práce s dvou-

letými dětmi ve tīídě pro učitelku
neúnosná, vzhledem k současným
počtům dětí na tīídě.
Novinkou pro tento školní rok je
pohybový kroužek Sportík, který
povede učitelka a asistentka pedagoga v jedné osobě Dominika
Pišlová. Pokračovat bude hra na
flétnu s Alenou Chodovou, stimulační program Maxík s učitelkami
Ivou Benešovou a Pavlínou Machovou.
Iva Benešová v minulém školním
roce úspěšně absolvovala kurz
pīedčtenáīských dovedností dětí
pīedškolního věku Elkonin a několik dětí se do kroužku Elkonina
ihned zapojilo. Kroužek byl úspěšný a u dětí velmi oblíbený a bude
tedy také pokračovat i v tomto
školním roce.
Zdena Mikynová, ředitelka

Mateīská škola Sady pionýrĳ

Mateīská škola Sady pionýrĳ má spolu s detašovaným pracovištěm v
Pīívozní ulici na školní rok 2017/2018 pīipraveno zázemí pro výchovu
a vzdělávání pro 128 dětí pīedškolního věku, a to již od jejich 2 let.

Na všechny děti se těší omlazený
kolektiv plně kvalifikovaných pedagogů, kteīí budou po celý školní
rok pro děti pīipravovat různorodé
tradiční akce – soutěže, tvoīivé
činnosti, projektové dny, výlety či
zájmové kroužky, ve kterých se
mohou děti podle svého zájmu
realizovat. Velkou posilu v pedagogické práci letos budeme mít ve 3
asistentech pedagoga, kteīí se
budou věnovat zejména dětem
s pīiznanými podpůrnými opatīeními nebo dětem ze sociokulturně
znevýhodněného prostīedí. Škola
je vybavena rozmanitými didaktickými pomůckami, interaktivními
hračkami, děti mají možnost pracovat na interaktivní tabuli, na
tabletech nebo počítačích s naučnými programy pro děti pīedškolního věku.
V novém školním roce se budeme
věnovat hlavně zdravému pohybu
dětí, nejstarší děti se jako každo-
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ročně účastní pīedplaveckého výcviku, zapojili jsme se do projektu
České obce sokolské "Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvíīátky“, pro
pohyb maximálně využíváme naši

Mateīská škola Terezínská

Záīí, nový začátek, rozbíhá se koloběh dalšího školního roku. Máme
hodně nových nápadĳ, ale také navazujeme na projekty a akce z
loňského roku, které byly úspěšné.
Mezi nezdaīilejší patīily podzimní
„Zahradní slavnost“ a jarní slavnost
„Den rodiny“, obě s tvoīivými aktivitami pro děti a rodiče spojené
s pohoštěním a vystoupením dětí.
A dále ukončení celoročního ekologického projektu akcí „Slavnost
stromů“ spojeného s malováním a
výtvarným tvoīením.
Pīi sestavování plánu aktivit na
školní rok se snažíme co nejvíce
činností pīesouvat na novou školní
zahradu, kde můžeme využívat
pīírodní učebnu, výukové tabule,
pěstební záhony atd.

mezinárodní výtvarné soutěže pro
děti (v loňském roce 7x). I letos nás
čeká výtvarný projekt zaměīený na
dané téma a účast ve výtvarných
soutěžích.
Dalším úspěšně realizovaným
dvouletým projektem byl program
zacílený na zdravý životní styl Cepík (realizovaný Centrem podpory
zdraví) a Primární preventivní program PPP Litoměīice. V prevenci
budeme nadále pokračovat i
v tomto novém školním roce.
Děti naší MŠ nezanedbávají ani
pohybové aktivity. Každý týden

Jedním z úspěšně realizovaných
projektů v loňském roce byl projekt ekologické výchovy. Zahrada
nám poskytuje prostor i pro tradiční slavnostní zakončení školního
roku akcí Jarmark v MŠ s vystoupením dětí a nabídkou výrobků a
občerstvení. V tomto duchu budeme pokračovat i v novém školním
roce, kde nás čeká již 3. ekologické
téma „Tajuplná pīíroda“. Využijeme
projekt Záhony pro školky (pod
záštitou ministra zemědělství).
Chceme, aby děti aktivně spolupracovaly a nešlo jen o pīedávání
informací.
Témata tohoto projektu budou
děti i výtvarně zpracovávat, vzhledem k tomu, že jsme MŠ zaměīující se na estetické činnosti, které
jsou dětskému věku nejbližší. Pravidelně obesíláme regionální i

pravidelně navštěvujeme házenkáīskou halu, na začátku školního
roku nás čeká pīedplavecký výcvik
a školní rok ukončujeme oblíbenou
olympiádou na atletickém stadionu.
Nelze vyjmenovat všechny plánované akce, které nás čekají v tomto
školním roce. Během prázdnin
jsme stihli vyměnit podlahovou
krytinu ve tīech tīídách a uskutečnili 2. etapu výmalby MŠ. Děti
nastoupí do pīíjemného prostīedí
a určitě se již těší na své kamarády
a na další aktivity - měsíční vydávání školního časopisu Žirafa, na
divadelní a hudební pīedstavení,
ozdravný pobyt, školní výlety poīádané v průběhu roku a v neposlední īadě na náš 7. ročník Noci
s Andersenem.

moderní zahradu, docházíme s
dětmi cvičit do haly Chemik, jako
novinku pīipravujeme kroužek
jógy, opět vyjedeme do školy v
pīírodě.
Se zdravým pohybem souvisí
dostatečný pitný režim, který chceme letos zkvalitnit nově vybudovaným pítkem pro děti na školní
zahradě. V neposlední īadě jsme
získali do MŠ keramickou pec, pro
kterou najdeme využití nejen s
dětmi, ale pīedpokládáme i s rodiči. Pro zkvalitnění bezpečného
pobytu dětí v MŠ chystáme modernizaci vstupního systému do

budovy MŠ a zabezpečení vybavení školní zahrady kamerovým systémem. Pīedpokládám tedy, že
kromě výše uvedeného výčtu pīinese nový školní rok dětem spoustu zábavy, podnětů pro jejich rozvoj a pīíležitostí k poznávání. Na
vše budeme doufám v záīí pīipraveni a těšíme se na aktivní spolupráci rodičů dětí a nadále na skvělou spolupráci se základními školami, ZUŠ Lovosice, zīizovatelem a
organizacemi ve městě. Pīeji všem
zainteresovaným ve školském systému úspěšný školní rok.

Milada Novosadová, ředitelka

Hana Bažantová, ředitelka
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Co nového pīinese školní rok 2017/2018ř Základní školy

Základní škola Ůntonína ůaráka
Pro školní rok 2017/2018 jsme si na ZŠ Ůntonína ůaráka vytyčili
mnoho cílĳ, u kterých klademe velký dĳraz na kvalitní vzdělání žákĳ
a neustálé rozšiīování obzorĳ jejich vzdělanosti. Plánujeme cílené
doučování žákĳ, zvyšování odbornosti učitelĳ a významné projekty.

Novinkou, kterou je nejvíce vidět,
je opravená fasáda. Nový kabát
budovy nám pomohl dokončit naši
snahu o celkovou důstojnost a
harmonii školy. Moc si rekonstrukce vážíme a děkujeme za ni.

Ve dnech letních prázdnin jsme
usilovně pracovali na projektech a
plánech, kterými škola získá finance pro nadstandardní aktivity žáků.
Jedním z cílů je zkvalitnit konverzaci žáků v německém jazyce, proto s naší partnerskou školou v
Coswigu poīádáme tradiční prosincové pīátelské akce se zajímavým programem a jarní výměnný
pobyt. Navíc se nově účastníme
projektu s názvem Audioguide,
díky kterému dostanou naši žáci
možnost zvýšit si komunikační
dovednosti.
V těchto dnech také netrpělivě
čekáme na výsledek naší žádosti
„Modernizace jazykové gramotnosti a pīírodních věd v Lovosicích“ o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu
„Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a

celoživotní učení“. Schválením
tohoto projektu by škola získala
významnou finanční částku určenou k vybudování nových odborných učeben.
Od záīí začínáme plnit projekty

Základní škola Sady pionýrĳ

Co nového pīinese školní rok 2017/2018 žákĳm ZŠ Sady pionýrĳ
Lovosice? Letos nic, na co by nebyli zvyklí. Čeká je uklizená škola,
vyzdobené tīídy, odpočatí učitelé. Prvňáčky seznamování se školou,
šesťáky dvoudenní adaptační kurz v Oparně a ostatní žáky výuka
na plný plyn.

Naše základní škola nabízí stabilně žákům vysokou úroveň výuky
na moderní úrovni. Napī. výuku
matematiky podle profesora Hejného, kooperativní vyučovaní, tematickou výuku či projektové hodiny, kdy učíme žáky logicky myslet, komunikovat.
Největší změnou v nabídce pro
naše žáky bude zavedení programu prevence a léčby špatného
držení těla, vad páteīe, pīedevším

skoliózy v rámci výuky. Po provedené diagnostice žáků a se souhlasem rodičů budou žáci 6. tīíd zaīazeni do pravidelného cvičebního
režimu výuky SPS metodou doktora Smíška pod vedením Hany Kracíkové a Jarmily Višňovcové.
Všem žákům pīeji úspěšné vykročení do začátku školního roku a
kolegům hodné a vnímavé žáky.

kací panák, dveīe do tělocvičny
oživily polepy s různými sporty a
cestou ze šatny si děti mohou
zopakovat pīevody jednotek. Polepy jsou barevné a poutavé. Děti se
mají na co těšit. Skladová místnost
školní družiny byla upravena za
podpory zīizovatele a vzniklý prostor poslouží jako další šatna pro
ŠD. Aby se naše fasáda neponičila,
dojde k plánované opravě stīechy.
Novinkou bude, že z financí získaných dotací budeme pīíští hlavní
prázdniny poīádat pro děti pīíměstské školní tábory, pokud to
vyjde 2 turnusy. Od záīí bude
z finančních prostīedků získaných
z dotačního programu
OPVVV
hrazeno doučování pro děti kvalifikovanými pedagogy školy. V rámci

této dotace z EU budeme poīádat
dvě tematická setkání s rodiči.
Takže se opravdu máte na co těšit.
Na všechny stávající žáky a prvňáčky čeká tradiční školní rok plný
akcí. Těšit se mohou na pīíchod
Mikuláše, vánoční besídky, sportovní utkání, vědomostní soutěže,
Noc s Andersenem, Den podle
Ámose, projektové dny – napī. Den
stromů. Slavit budeme jako vždy i
Den dětí a to školní olympiádou.
Tīídy budou nadále využívat náš
nový zahradní altán pro výuku
venku. Naše škola bude mít ve
školním roce 2017/2018 opět
téměī plnou kapacitu a v záīí se na
43 nových prvňáčků těší paní učitelky Hájková a Čulíková.

Mgr. Jarmila Višňovcová,
ředitelka školy

z šablon MŠMT. První je zaměīený
na cílené doučování žáků a druhý
na moderní a velmi pīínosnou
metodu CLIL v anglickém jazyce.
(CLIL je inovativní pīístup k výuce
cizích jazyků, ve kterém se spojují
didaktické metody cizího jazyka s
didaktikou nejazykového pīedmětu.). Na žáky čekají noví učitelé,
vybraní podle náročných kritérií,
kteīí budou posilou našeho pedagogického sboru. Chceme i více
projektového vyučování v oblasti
pīírodovědných pīedmětů. Výuka
povede žáky k porozumění ekologickým souvislostem, postavení
člověka v pīírodě a posílí jejich
zájem pīenést znalosti do každodenní praxe. Plánů a cílů je mnoho.
Pīejeme všem zaměstnancům a
žákům školy, aby školní rok
2017/2018 byl pohodový a bezproblémový.
ZŠ Antonína Baráka

Základní škola Všehrdova

Dovolte nám seznámit vás s novinkami v naší ZŠ po skončení prázdnin.

Rekonstrukcí prošel kabinet TV u
tělocvičny. Vznikl prostor, který
bude sloužit pro dívky 4. a 5. ročníků jako šatna TV. Schody z vestibu-
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lu do prvního patra nově zdobí
polepy napī. s násobilkou, vyjmenovanými slovy, souhláskami atd.
Na chodbě v ŠD je nalepený ská-

Kolektiv ZŠ Všehrdova

Ř

Rozhovor

ZUŠ Lovosice bude od záīí vyučovat literárně dramatický obor
Lovosická základní umělecká škola rozšiīuje své pole pĳsobnosti, od záīí bude vyučovat také literárně dramatický obor. Zájem ze strany dětí
o tento kroužek rozhodně je, jak īíká v rozhovoru pro Lovosický dnešek īeditelka školy Petra Kacianová.

můžete. Pīedpokládám, že první by mohlo být
někdy v adventním čase. Nechme se pīekvapit.

Co bude pīedmětem výuky literárně dramatického kroužku? Na co se děti a jejich
rodiče mohou těšit?
Základem jsou tvoīivé činnosti dramatické,
recitační, literární a pantomimické, výuka je
pīevážně kolektivní. Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka
prostīednictvím rolí, a zkoumat tak prožívání
vlastní i toho druhého. Pomáhají v tom i cvičení
nonverbální komunikace a další komunikační
techniky a dovednosti. Žáci poznávají základy
herecké a divadelní práce a učí se čerpat z divadelního umění pro svůj osobní život.
Kolik žákĳ budete moci do nově otevīeného oboru pīijmout?
Prozatím otevíráme dvě skupiny po 10 studentech. Pro tento školní rok tedy pīijímáme celkem 20 žáků. Podle zájmu pīedpokládáme do
budoucna kapacitu rozšíīit.

Máte již zájemce? ůudou děti muset absolvovat nějaké pīijímací īízení?
Ano, už máme zapsáno celkem 14 žáků. Pro
letošek talentovou zkoušku nepožadujeme,
postačí zájem o obor. Zájemci se mohli pīihlásit
během dne otevīených dveīí ZUŠ, který proběhl
v červnu. Druhé kolo pīijímacího īízení pro
volná místa bylo vypsáno na konci srpna.
Jaké byly požadavky na pedagoga, který
bude tento obor vyučovat?
Hlavním požadavkem, jako na každého pedagoga ZUŠ, to byla pīedevším kvalifikovanost.
Výuku LDO u nás povede paní Milena Klinecká,
absolventka hudebně dramatického oboru
Pražské konzervatoīe, která má za sebou praxi a

10

bohaté zkušenosti z výuky na pražské ZUŠ.
Jsou v plánu nějaká vystoupení, pokud ano,
kdy se na ně mĳžeme těšit?
Paní učitelka je velmi kreativní a má spoustu
nápadů, takže se určitě na vystoupení těšit

V srpnu 2016 jste nastoupila do funkce
īeditelky školy. Máte za sebou rušný, ale
hlavně plodný rok. Vaši žáčci a studenti absolvovali mnoho vystoupení, soutěží a dokonce i celostátní happening základních
uměleckých škol ZUŠ Open. Jak hodnotíte
uplynulý rok a co pīipravujete na ten pīíští?
První rok „īeditelování“ byl pro mne intenzivním rokem učení se a nabývání nových zkušeností ve všech oblastech. Samozīejmě se vyskytly i obtížné situace, ale ty se podaīilo zvládnout díky podpoīe a pomoci mých kolegů.
Během roku jsme uspoīádali īadu vystoupení
pro veīejnost a troufli si i na „novinky“ – tematické koncerty, den otevīených dveīí a konečně
ZUŠ Open.
Velmi mě těší pozitivní ohlasy na naše akce od
rodičů i od veīejnosti, radost mám z úspěchů
našich žáků nejen na soutěžích, ale i na vystoupeních u nás i mimo naše město. Rok to byl
tedy opravdu plodný.
Nadcházející školní rok se ponese v duchu
oslav 70. výročí školy. 1. záīí 1Ř47 totiž získal
tehdy „Hudební ústav“ vlastní budovu v ulici
Karla Maličkého, v které ZUŠ donedávna sídlila.
Plánujeme opět īadu koncertů a výstav, výtvarné dílny, zapojení do soutěží a dalšího ročníku
ZUŠ Open. Z větších akcí věnovaných výročí to
je galakoncert a společenský večer. Vše je ve
fázi pīíprav.
Dovolte mi, abych závěrem poděkovala všem
žákům a jejich rodičům, všem našim pīíznivcům,
městu Lovosice a samozīejmě zaměstnancům
ZUŠ za pīízeň, podporu a pomoc. Těším se na
společné umělecké zážitky.
(ik, foto archiv ZUŠ)
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Co nového pīinese školní rok 2017/2018ř Stīední školy a DDM
Stīední odborná škola technická a zahradnická

Už jen spojení čísel 7 a 8 pīedurčuje tento školní rok být pozitivním. Ů to nejen pro žáky, ale i pro pedagogy naší školy.
školami a firmami v blízkém okolí.
Īada učitelů bude zapojena do
projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, budou mít
možnost absolvovat kurzy pro
rozšíīení kvalifikace, budou mít
možnost využít různých stáží ve
firmách, kde se setkají s praktickým
využitím teoretických poznatků.
Všechny zmíněné inovace samozīejmě pomohou k rozšíīení poznatků a k následnému využití ve
výuce.
V neposlední īadě je potīeba
zdůraznit nabídku nového oboru
Provozní chemik. Jedná se o obor
zakončený výučním listem, o který
je v chemickém průmyslu obrovský
zájem. Podniky v Ústeckém kraji
neustále poptávají absolventy s
chemickým vzděláním, takže uplatnění na trhu práce je velmi vysoké.
Naše škola se na nový školní rok
2017/2018 nesmírně těší. A věīíme,
že až se postupně seznámíte s
našimi novinkami a inovacemi, tak
vás to pohltí a budete se těšit
s námi. SOŠ technická a zahradnická

Číslo 7 je symbolem celku a úplnosti. Pīedurčuje nám tedy vysokou úspěšnost u závěrečných a
maturitních zkoušek? My pevně
věīíme, že ano a žáci své působení
na škole zakončí jen k jejich spokojenosti. Číslo 8 je pak symbolem
nového počátku. Právě nových věcí
se v tomto roce objeví opravdu
hodně. Asi nejvýznamnějším se jeví
kompletní pīestavba dílen ve Vrbičanech. Zīizovateli školy se povedlo vysoutěžit v projektu „Technické
vzdělávání“ finanční dotaci, která
významně napomůže zmodernizovat vybavení dílen. Umožní tak
žákům pracovat s nejnovějšími
stroji a technologiemi a pīedevším
opět pīiblíží výuku reálnému životu.
Další aktivitou školy v novém
školním roce je zapojení do projektu I - KAP – Ústecký kraj. V rámci
tohoto projektu je škola zapojena
do aktivit Gramotnosti a Motivace
ke studiu pīírodovědných a technických oborů. Oba projekty mají
za cíl užší spolupráci se základními

Gymnázium

Stejně jako v letech minulých pīeje GYMLOVO i letos v počátku záīí,
spolu se zahájením nového školního roku, všem svým žákĳm,
učitelĳm i zaměstnancĳm pevné nervy, mnoho nových tvĳrčích
nápadĳ a zejména patīičnou a nezbytnou dávku
pracovního i studijního úsilí a odhodlání.

Zájem o školu je v posledních
letech velký a renomé mezi veīejností solidní, což je pro vedení
školy i kantory poděkováním i
závazkem zároveň. Atmosféru i
prostīedí by měly dále zpīíjemnit i
některé dílčí úpravy a změny v
budově, které se pīes prázdniny (a
již i na jaīe) povedly.
Děkujeme za otevīení multifunkčního hīiště, pīízemí má nyní kompletně nové výmalby, v
dalších dvou učebnách je vyměněna podlahová krytina. Některé věci
gymnázium īeší z provozních fi-
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nancí, s něčím pomáhá majitel
budovy, město Lovosice.
V pīíštím roce se snad finálně
povede dotáhnout projektová
záležitost v podobě nezbytné
adaptace odborných laboratoīí a
učeben. A žádoucí bude, ve spolupráci s radnicí a zastupitelstvem, v
nejbližší době urgentně zapracovat
i na doīešení dalších provozních záležitostí spojených s budovou - zejména stále rostoucí vlhkost v suterénu, kde jsou
žákovské šatny a právě laboratoīe.
Marek Bušek, ředitel

Dĳm dětí a mládeže ELKO

Je po prázdninách, těšíme se na Vás v ELKU Lovosice. Letošní
pīíměstské tábory na téma „Cesta kolem světa“ jsou už minulostí.
Když se pīed 15 lety s pīíměstskými tábory v Lovosicích začínalo, byl
zájem minimální. Letos bylo všech
5 týdnů po vyhlášení hned „vyprodaných“.

svezly lodí, podnikly výlety do Ústí
nad Labem, Malých
Žernosek,
Oparna, Litoměīic a Úštěku.
Prázdniny ale skončily, děti začaly
chodit do školy a v DDM ELKO se

Pīíměstské tábory trvaly od 17.
července do 18. srpna a každý
turnus navštěvovalo 20 dětí. Téma
"Cesta kolem světa" bylo každý
týden zaměīeno na některou zemi
(Francie, Itálie, Brazílie, Česko,
Japonsko). Dětem byly podány
základní informace a zajímavosti,
prohlédly si také zemi na internetu.
Všechny hry byly zaměīené k danému státu.
Činnost byla pestrá – v tropických
dnech pīevažovalo koupání na
lovosickém koupališti, dále výlety,
hry, soutěže a tvoīení - vše bylo
plně pīizpůsobeno počasí. Děti se

mohou pīihlásit do kroužků a
sportovních zájmových útvarů.
Pīímo v budově ELKA jsou to
kroužkyř moderní tance, keramika,
počítačové hry, kreativ, mažoretky,
turistický kroužek, šachy, cvičení s
hudbou a výtvarná výchova. Sportovní zájmové útvary mimo budovu DDM ELKOř basketbal, florbal,
volejbal, rybáīství, atletika, házená,
míčové hry.
„Pīihlášky pīijímáme od 4. záīí
v budově ELKA denně od Ř do 14
hodin a na děti se opravdu těšíme,“ uvádí īeditelka DDM Venuše
Krčmáīová.
(hz, foto archiv DDM)
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Fotostrana

Valdštejnské slavnosti proběhly poprvé na náměstí

Sobota 5. srpna patīila dalšímu ročníku Valdštejnských slavností. Ůkci pīálo počasí a cestu si na ni našlo více než 1500 návštěvníkĳ. Slavnosti
letos poprvé proběhly na Václavském náměstí. Nechyběly dobové tance, hudební vystoupení a několik šermíīských ukázek. Děti si mohly
zasoutěžit ve stīelbě z luku, v šermu či malování erbu.
(tuc, foto Lenka "Trin" Vondráčková, dark-vision.cz)
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Fotostrana

Žafestu počasí nepīálo, kvalitě hudby však neubralo

Na odvážné účastníky (zejména v první den akce vytrvale pršelo), kteīí dorazili 11. a 12. srpna na festival Žafest, čekala odměna v podobě
celé īady hudebních vystoupení. Mezi vrcholy letošního, již 12. ročníku, patīily koncerty Vltavy v čele s frontmanem a hercem divadla sklep
Robertem Nebīenským, pražské rapové legendy Indy a Wich nebo kolumbijských Skampida.
(ik, foto Karel Richter a Jindřich Čermák)
Vltava

Skampida

El Gaučo
Žafest 2017

Indy & Wich + LŮ4

Skampida
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Informace
Pīehled činnosti Městské policie Lovosice • • • Z výpisĳ jednání rady města • • •
v období od 15. července do 15. srpna
Zajištění injekční stīíkačky
V uvedeném období městská policie celkem
šestkrát zajistila injekční stīíkačku na různých
místech města. Stīíkačky se našly dvakrát na
železniční stanici Českých drah, z toho jedna
ležela na nástupišti. Dále strážníci pīedmět zajistili v Terezínské ulici, v ulici U Nadjezdu, v Dlouhé ulici a u „teplického“ nádraží. Oproti pīedchozímu měsíci došlo k nárůstu nálezů z dvou
pīípadů na šest.
Rušení nočního klidu
Celkem osmkrát zasahovala městská policie u
rušení nočního klidu. Tīikrát proběhl zásah na
žádost Policie ČR, k ostatním pīípadům volali strážníky sami občané města. K rušení nočního klidu došloř 18. 7. u dětského hīiště Opavia, 2Ř. 7. v
ulici Osvoboditelů, 30. 7. v ulici 8. května, 3. 8. v ulici Mírová, 4. 8. v ulici
Tovární, 6. 8. v ulici Osvoboditelů, Ř. 8. v ulici Nádražní, 13. 8. opět v ulici
Nádražní. Pīípad īešený v ulici Osvoboditelů byl pīedán pīíslušnému
správnímu orgánu k projednání na podezīení ze spáchání pīestupku.
Krádeže
V uplynulém období strážníci īešili také krádeže v obchodních domech.
Tīi pīípady byly īešeny v Bille a jeden v marketu Lidl. 20. července byla
v prodejně Billa zadržena osoba z Lovosic. Další pīípad v téže prodejně
byl īešen 22. srpna. Osoba z Ústí nad Labem, podezīelá z krádeže, odcizila zboží v hodnotě 1 300 Kč. Hned následující den īešili strážníci osobu
z Chlumce.
Dne 20. 7. městská policie prověīovala oznámení, že se na parkovišti pīed
Lidlem nachází osoba, která zde pobíhá a jezdí na kole mezi vozidly a
obtěžuje kolemjdoucí zákazníky. Na místě bylo zjištěno, že tato osoba z
Prahy v prodejně odcizila drobné zboží. Lustrací bylo zjištěno, že se vzhledem k minulosti jedná o podezīení ze spáchání trestného činu a věc byla
pīedána Policii ČR.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Čtyīi pīípady ukládání odpadu mimo vyhrazená místa īešila městská policie ve dnech 22. a 26. července a 3. srpna. K prvnímu pīípadu došlo v ulici
Svatopluka Čecha. Strážníkům se podaīilo zjistit osobu, která zde odpad
odložila. Druhý pīípad nastal v ulici Okružní. Ke dvěma pīípadům došlo
jen 15 minut po sobě 3. srpna, nejprve v ulici Wolkerova a pak v ulici
Krátká. Po zadokumentování byly písemné materiály k podezīení ze
spáchání pīestupku pīedány pīíslušnému správnímu orgánu k projednání.

Rada města schválila užívání pozemku
v majetku města na dočasné umístění
kolotočů. Pozemek se nachází v prostoru vedle hīiště s umělou trávou, mezi
ulicemi Pīívozní a Zámecká. Lunapark
se ve městě zdrží od 18. do 2Ř. záīí.
Zapůjčení pozemků je zpoplatněno a
provozovatel musí splnit smluvně dané
podmínky užívání prostoru.
Rada města vzala na vědomí zápis z
jednání komise životního prostīedí,
dopravy a veīejného poīádku. K jednotlivým bodům jednání se vyjádīily pīíslušné odbory.

Rada města vzala na vědomí výroční zprávu společnosti Tepelné hospodáīství města Lovosice s.r.o. za rok 2016 včetně zprávy auditora. Schválila
účetní závěrku a rozhodla o vypoīádání hospodáīského výsledku společnosti. Celkové výnosy společnosti za rok 2016 činily 45,2 milionu korun,
celkové náklady byly ve výši 3Ř,1 mil. Kč. Výsledek hospodaīení pīed
zdaněním činil 6 mil. Kč, zisk po zdanění byl účetně vyčíslen na 4,8 mil. Kč
a zůstatek úvěrů společnosti byl k 31. 12. 2016 ve výši 31,7 mil. Kč.

Sbor dobrovolných hasičĳ v Lovosicích informuje...
V průběhu července a srpna jsme se pīipravovali na soutěže, kterých se
ještě letos zúčastníme. Dne 1Ř. srpna se družstvo zúčastnilo soutěže
Tohatsu cup ve Lkáni. Bohužel jsme se nevyhnuli technickým chybám a
pīes dobrý dosažený čas byl pokus neplatný.
Dne 2. záīí se družstvo zúčastnilo poslední letošní soutěže, která se konala v Lukavci. Na této soutěži jsme se v loňském roce umístili na tīetím
místě a rádi bychom tento úspěch zopakovali nebo byli lepší (akce proběhla po uzávěrce tohoto vydání, pozn. red.).
Naši členové dále ve spolupráci s profesionálními hasiči z HZS Lovosice
zajistili ukázky na Dnu bezpečnosti v rámci Hravého úterku, který poīádalo 8. srpna KS Lovoš.
Chceme poděkovat městu Lovosice za poskytnutou podporu a pīeji čtenáīům hezký zbytek léta.
Mgr. Pavel Hejduk, starosta SDH Lovosice

Narušení občanského soužití
Narušení občanského soužití īešili strážníci 28. 7. kolem 16. hodiny v ulici
Wolkerova. Po zadokumentování byl písemný materiál k podezīení ze
spáchání pīestupku pīedán pīíslušnému správnímu orgánu k projednání.
Ůgresivní osoby
4. 8. v půl jedné v noci byli strážníci požádáni Policií ČR o výjezd do jednoho z bytů v ulici U Výtopny, kde se měla nacházet agresivní osoba,
která fyzicky napadá ostatní osoby v bytě. Za použití donucovacích prostīedků byla osoba zajištěna a následně pīedána Policii ČR. 5. srpna ve
dvě hodiny ráno opět na žádost Policie ČR prověīovala městská policie
oznámení o fyzickém napadení osob na železniční stanici Lovosice.
Voda na komunikaci
12. 8. v 20ř40 hodin MP zasahovala v ulici 28. īíjna. Z prasklého vodovodního īadu vytékala voda na komunikaci. Porucha byla nahlášena na havarijní linku SČVaK a v 21ř15 byla voda zastavena.
(ik, tuc)
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Školní jídena

I pīes vzrĳstající ceny potravin lovosická centrálka nezdražuje
Na začátku nového školního roku informuje veīejnost o změnách a novinkách īeditelka Centrální školní jídelny Lovosice Jana Dreieckerová.

I pīes vzrůstající ceny potravin
nedojde k navýšení cen obědů.
Nadále budeme vaīit za stávajících
finančních normativ, které se pohybují dlouhodobě na spodní
hranici normativů daných vyhláškou. Jak to děláme, že jsme schopni dlouhodobě udržet tak nízké
ceny? Díky velkému odběru dokážeme výhodně nakoupit kvalitní
suroviny.
Snažíme se vaīit podle nových
trendů, chutně a pīitom vést děti
ke zdravým stravovacím návykům.
Stejně jako dosud budeme vaīit i
sezonní jídla. Musíme však zaīazovat jídla i tak, abychom naplnili
spotīební koš. Receptury pīizpůsobujeme, aby strávníkům chutnaly i
méně oblíbené suroviny, jako jsou
luštěniny a ryby. Vzhledem k tomu,
že děti luštěniny odmítají jíst samostatně, větší část luštěnin pīidáváme do polévek, které zahušťuje-

Foto tuc
me cizrnovou či jinou luštěninovou
moukou, toto je věcí citu a praxe.

I nadále budeme zajišťovat stravování pro děti s různými dietními

omezeními. Tak jako dosud budeme pīipravovat jídla s láskou tak,
jako bychom je pīipravovali své
rodině.
V letošním školním roce se všichni zaměstnanci budou vzdělávat v
oblasti gastronomie, hygieny, komunikačních schopností a dalších
dovedností. V nejbližší době se
naše kuchaīky zúčastní kurzu, který
poīádá Asociace zīizovatelů školních jídelen (kurz moderního vaīení Maso 100x jinak). Kuchaīky se
budou vzdělávat i na akci z programu Vím, co jím – akademií zdravého životního stylu – Zdraví na talíīi,
Zdraví dítěte aneb Recept na dlouhověkost.
V īíjnu budeme slavit 50 let existence CŠJ, pīijďte se podívat na
Den otevīených dveīí. Těšíme se
na vás v nadcházejícím školním
roce.
Jana Dreieckerová,
ředitelka CŠJ Lovosice

• • • Seriálř Vaīení se školní jídelnou - Vločkový karbanátek • • •
Ovesné vločky
Ovesné vločky jsou obilný výrobek vzniklý rozdrcením ovesných
zrn. Pīipravuje se z nich īada pokrmů spadajících do kategorie zdravé výživy, pīedevším müsli a používají se též pīi výrobě celozrnného
pečiva. Jsou cenným zdrojem īady
živin. Mají vysoký obsah bílkovin,
nenasycených mastných kyselin,
slizových látek, vitamínů B1, B6 a E,
železa a vápníku. Obsahují též
fosfor a lecitin. Obsahují průměrně
66,5 % sacharidů, 14,4 % bílkovin a
6,8 % tuku. Právě kvůli vysokému
obsahu tuku se nedají dlouho
skladovat, aby nežlukly.
Ovesné vločky jsou lehce stravitelné a známé svým obsahem lehce rozpustné vlákniny, která reguluje cholesterol a glukózu v krvi.
Často proto též tvoīí základ výživy
atletů, zejména vzpěračů. Ovesné
vločky pomáhají snižovat krevní
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Recept ze školní jídelny
Vločkový karbanátek - 4 porce
ovesné vločky 250 g, vejce 1 ks,
mléko 300 ml, strouhanka 100 g,
1 cibule (stīední), sýr cihla 50 g,
mouka hladká 50 g, pepī mletý,
sůl, koīení (dle chuti)
tlak. Oves má posilující účinky,
blahodárně působí na nervovou
soustavu a tlumí zvýšenou činnost
štítné žlázy.
Postup
Cibuli nakrájíme a orestujeme do
zlatova, pīidáme vločky, po chvíli
zalijeme mlékem a provaīíme.
Hmotu ochutíme koīením, solí a
pepīem. Můžeme pīidat strouhaný
sýr. Necháme vychladit, pīidáme

vejce a zamícháme. Podle potīeby
pīisypeme strouhanku na zahuštění. Z hmoty tvarujeme malé kulaté

placičky, ty obalujeme v trojobalu
a smažíme. Podáváme s brambory
nebo kaší.

15

Sport
Začátek záīí bude ve znamení házené
V letošním roce si lovosická házená pīipomíná významný mezník
v její historii, a to 60 let od založení klubu. K této pīíležitosti se od
pátku 8. záīí do neděle 10. záīí budete moci těšit na 4. ročník
Házenkáīského festivalu dětí a mládeže a Oslavy lovosické házené.

4. ročník mládežnického festivalu
si pīipíše rekordní účast, celkem 48
týmů ve tīech věkových kategoriích. Turnaje budou probíhat po
celé tīi dny na 4 hīištích.

bude extraligové utkání Lovců,
které se odehraje od 1Ř hodin na
speciálně položené palubovce na
zimním stadionu. Slavnostní večer
bude poté pokračovat oceněním

Záīijový program házené v Lovosicích
8. - 10. Ř. - 4. ročník Házenkáīského festivalu dětí a mládeže
Ř. záīí v 1Ř hodin - 1. kolo extraligy mužĳř
HK FCC Město Lovosice - TJ Cement Hranice
13. záīí v 18 hodin - 2. kolo extraligy mužĳř
HK FCC Město Lovosice - HC Dukla Praha
16. Ř. 17ř00 - 3. kolo extraligy mužĳř
HK FCC Město Lovosice - SKKP Handball ůrno
Samotná oslava 60. výročí se
uskuteční v sobotu devátého záīí
odpoledne v prostorách zimního
stadionu a jeho okolí. Organizátoīi
plánují celou īadu akcíř hudební
vystoupení kapel, doprovodné
akce pro děti i dospělé, chybět
nebudou stánky s občerstvením,
speciální házenkáīský obchod
nebo fan shop Lovců. Dále se můžete těšit na nafukovací atrakce,
profesionální fotbálek nebo dobré
jídlo a pití.
Hlavním bodem programu, na
který se návštěvníci mohou těšit,
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týmu, který v roce 1Ř77 vybojoval
pro Lovosice historicky první postup do nejvyšší soutěže, a následně pak také oceněním pětice hráčů, kteīí se významně zapsali nejen
do historie lovosické házené, ale
jejich úspěch a umění mohli obdivovat fanoušci v národních týmech
Československa a České republiky.
Jako doprovodný program večera
je pīipraveno vystoupení taneční
skupiny nebo speciální poločasový
program. Na závěr celého dne pak
nebe nad Lovosicemi ozáīí slavnostní ohňostroj.
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Z Maďarska pīivezl Smělý 10 medailí, další pak z Rakouska
Od pátku 18. do neděle 20. srpna se konalo 12. mistrovství světa ve WTC (World Throwing Club) vrzích a hodech v maďarském Tata
v olympijském tréninkovém centru. Tohoto mistrovství se zúčastnil lovosický atlet Jaroslav Smělý.

Cestou na toto MS se zastavil v
úterý 15. srpna v rakouském Welsu
na již 27. Mezinárodní veteránský
mítink. V kategorii M45 nastoupil v
soutěži v kouli a disku, kde získal
dvě prvenství za nejlepší sezonní
výkony 12,71 m a 44,56 m. Zároveň získal pohár pro nejhodnotnější výkon v kategorii nad 45 let (což
je mezi muži i ženami dohromady).
V maďarském Tata nastoupil k
10 ze 14 disciplín. Celkem získal
3 tituly mistra světa - v ultrasteinu
(hod 50kg balvanem), v hodu cihlou a v oblíbené schockoramě (z
místa diskaīsky hody koulemi).
Dále vybojoval 6 stīíbrných medailí
a ještě jednu bronzovou. Z 10
nastoupených disciplín bylo 10
medailí, což je velký úspěch, a ještě
k tomu 8 osobních rekordů.
„Je vidět, že se pīíprava vyvedla.
Společně s ME v atletice se podaīily skvělé výkony, za což děkuji

Jaroslav Smělý (vlevo) na stupních vítězĳ v maďarském Tata.
trenérovi Janu Bartůňkovi. Musím
však také poděkovat za možnost

účasti na těchto významných podnicích městu Lovosice za finanční

podporu a také všem skvělým
sousedům, skvělým kolegům v
práci v Čechách i v Německu a
skvělým pīátelům a známým za
pomoc se sběrem papíru, abych za
něj mohl získat peníze na cestu,
startovné a ubytování,“ īíká Jaroslav Smělý.
„Velmi všem uctivě děkuji a myslím si, že jsem jim udělal dobré
jméno. Také děkuji své rodině za
podporu. A velké díky také patīí
doktorům paní Hīebíčkové, panu
Bīezovskému, panu Záhorovi, paní
doktorce u pana doktora Laryše,
paní Brejšové a kolektivu rehabilitace paní Klausové za pomoc s
mým špatným tělesným zdravím.
Také bych chtěl poděkovat posilovně U Golema majitelů P. Muziky
a M. Petržílka, kteīí mi dělají zázemí v celoroční pīípravě na takovéto podniky,“ dodal Smělý.
(tuc, foto archiv J. Smělého)

Karatisté Josefa Rajcherta pĳsobí v Lovosicích již 17 let a sbírají úspěchy
„Jsem patriot“, īíká šéftrenér lovosického stīediska karate SPORT UNION Josef Rajchert. Pīed sedmnácti lety se rozhodl lovosický rodák
po létech strávených v īadách úspěšného ústeckého karate pīivést toto bojové umění a sport zpět do rodných Lovosic.

Īada lidí okolo sportu ho od toho zrazovala.
„Jednou už tady neúspěšně karate začínalo,
Lovosice jsou sportem házené, nebude zájem,“
īíkali.
Jenže trpělivost růže pīináší. Dnes se lovosičtí
karatisté pravidelně usazují na trůnu mistrů
republiky, sbírají ocenění i v zahraničí. Klub se
rozhodl věnovat svou péči i pīedškolákům a
slaví své úspěchy v početné členské základně.
„Každý specifika karatistické výuky, īád, kázeň
a trpělivé opakování technik nevydrží. Je to o
morálce a pīístupu, pěstované pevné vůli,“ īíká
Rajchert. V současné době největším hrdým
úspěchem lovosického karate je úspěšná reprezentace mládeže na LODM v Brně. Tady se
podaīilo podpoīit úspěch Ústeckého kraje hned
několika medailemi a bodovanými místy.
V kategorii kumite mladšího žactva porazili ve
smíšeném týmu (V. Janů, A. Čepičková, K. Zita a
J. Bednáī) všechny své soupeīe a pīivezli zlatou
medaili. Veronika Janů a Adéla Čepičková ještě
pīidaly v individuálních zápasech dvě bronzové
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medaile. Bodovaným čtvrtým místem do celkového počtu bodů ÚK pīispěl ještě Michael Vlček. Zde patīí poděkování trenéru Patriku Zemanovi, který celý tým nejen doprovázel, ale
také na uvedenou soutěž pīipravoval.
Současné lovosické karate se nachází na pokraji dalšího výcvikového roku. Po úspěšných
letních soustīeděních mládeže v Chīibské a

jihočeské Soběslavi, kde nabírali fyzickou kondici, je čeká již v záīí a īíjnu ostrý start soutěžní
sezony. Na programu bude účast na prestižním
GP Budapest Open, evropském poháru EGP
v Plzni nebo domácí mezinárodní GP Northbohemia. Tady klub sází nejen na osvědčené
mistry ČR K. Procházkovou, M. Holuba nebo O.
Hrdličku, ale i současnou sestavu žákovských
závodníků. Lovosičtí občané se mohou opět
pokochat demonstrační ukázkou karate na
oslavách sv. Václava 28. záīí na lovosickém náměstí.
I v letošním roce otevírá klub tréninkové nábory pro pīedškolní pīípravku od 4 let a školní
mládež. Stīedisko trénuje na ZŠ Sady pionýrů. K
dispozici je pětice kvalifikovaných trenérů, kteīí
se specializují na uvedené věkové a výkonnostní
skupiny. Pīijďte cvičit karate. Více informací najdete na www.karate-rajchert.cz.
Závěrem SKR Sport Union děkuje Městskému
úīadu Lovosice a vedení města za pozornost a
podporu, kterou jeho činnosti s mládeží věnuje.
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •

Na četná pīání čtenáīĳ budeme nově do každého vydání zaīazovat nevýherní kīížovku. Záīijovou kīížovku sponzoruje Kulturní stīedisko Lovoš. Tajenku kīížovky z tohoto vydání najdete v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu. Tentokrát se týká chaty na Lovoši.

Tajenka z červencového
vydáníř Pfannschmidt
Rodiny Pfannschmidtů žily v Lovosicích od konce 18. století. Jejich členové se zabývali kromě obchodem s
realitami také pěstováním vína a
obchodem s ním. Celkem pět jejich
členů bylo v 1Ř. – 20. století starosty
města Lovosice. Posledním z rodu
Pfannschmidtů byl v letech 1Ř11-20
Anton Karl Pfannschmidt. Byl také
posledním majitelem 80 hektarů vinic
a vinaīství v Malých Žernosekách až
do konce roku 1Ř45, kdy utekl i s
manželkou do Vídně. l. Národní správou vinic a vinaīství byl poté pověīen
Jan Voborník; vinaīství postupně
upadalo a v roce 1Ř50 skončilo. Obnovil ho teprve Zdeněk Vybíral pod
názvem Vinaīství sv. Tomáše. Vyrábí
zde různé druhy vín, mezi nimi i víno
značky Pfannschmidt.
(hz)
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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

Tīebenická sluníčka
zvou nové tanečníky

„Máte rádi zpívání, tancování, prima
kamarády, krátké i několikadenní výlety a rádi se pīiučíte tomu, co uměly
vaše babičky? Chcete pīijít mezi nás?
Stačí se podívat na zkoušku nebo zatelefonovat,“ informuje Venuše Klupáková, vedoucí souboru Tīebenická
sluníčka. Více informací na telefonu
728 335 085.
(hz, foto archiv)
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Informace

Mladí reprezentanti v Lovosicích
na vítězství v turnaji nedosáhli
24. ročník mezinárodního turnaje Václava Ježka vyvrcholil v Lovosicích
zápasy o medaile. Češi skončili druzí, když ve finále podlehli Japonsku.

Fotbalová reprezentace do 18 let
byla turnajovému vítězství velmi
blízko. Ve finálovém zápase vedla
již v šesté minutě 2ř0. Zbytek zápasu bohužel patīil Japoncům, kteīí
výsledek otočili na konečných 2ř4.
Češi tak v konečném účtování
obsadili stīíbrnou pozici.

již otočit nepodaīilo,“ sdělil trenér
české reprezentační „osmnáctky“
Jan Suchopárek.
Češi si v základní skupině vedli
znamenitě, když porazili Island a
Ukrajinu shodně 3ř0 a Slovensko
4ř0. Podobně suverénní byli však
ve své skupině i Japonci, kteīí zví-

„Jsme zklamaní. Finále mělo velmi
dobré parametry, kluci podali
skvělý výkon. Je škoda, že jsme
náskok neudrželi. Za stavu 2ř3
jsme ještě měli šance, nastīelili
jsme tyč, bohužel se nám výsledek

tězili nad Ruskem 1ř0, Maďarskem
5ř2 a USA 4ř0.
V druhém zápase, který se v Lovosicích hrál, porazili Američané
Island 4ř0 a získali bronzové medaile.
(tuc, foto Stanislav Hruza)
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Odešel Miroslav Dreiecker
ůyli jsme kamarádi a pīátelství spojovalo i naše manželky.
Vzpomíná dnes, již devadesátiletý Otakar Kučera, nejstarší včelaī
spolku lovosických včelaīĳ.

Znali jsme se z fabriky a často
jsme se setkávali i na společenských akcích, kde účinkovala lovosická kapela pana Turka, ve které
Mirek Dreiecker zpíval. Já měl ve
Lhotce nad Labem bratra a vedle
v sousedství Mirek bydlel. I zde
jsme se často setkávali. Věděl, že já
včelaīím, a tak se mi jednou pochlubil i se svými včelstvy, která
měl na zahradě. Já jako elektrikáī
znal všechny provozy Sechezy a

v důchodu. Byli jsme prostě kamarádi. Mirek, již jako důchodce,
rozšíīil počet svých včelstev. Některá včelstva měl i ode mě, neboť
já jsem již jejich počet snižoval.
Tak s úctou dnes vzpomíná pīítel
Otakar Kučera ze Siīejovic, čestný
člen ZO ČSV z.s. Lovosice na pīítele Mirka Dreieckera z Lhotky nad
Labem. S úctou vzpomínají i všichni lovosičtí včelaīi. Čest jeho památce.

znal jsem i zaujatost Mirka pro
Sechezu.
Byl hodně pracovitý, férový a
v práci pīímý a rázný. Každému,
když potīeboval, Mirek rád pomohl. Utkvěla mi vzpomínka z naší
společné cesty s kapelou do Francie. Īidič autobusu byl již unaven,
a tak ho Mirek vystīídal za volantem a jelo se dál, bezpečně a
v dobré náladě. Dost jsme se setkávali hlavně ještě v zaměstnání.
Když odešel z fabriky a pracoval
v kamenolomu, zastavoval se u
mne doma, i když už jsem byl

Ke vzpomínce na kamaráda Mirka
Dreieckera se pīipojuji jménem jeho pīátel i já. Vzpomínám na jeho
krásná pěvecká vystoupení s kapelou pana Turka a určitě se mnou i
další lovosičtí občané. Mezi lovosické včelaīe vstoupil 20. ledna
1ŘŘ0 a byl zvolen jednatelem spolku. Bude všem chybět.
Na poslední rozloučení s ním 8.
srpna na lovosickém hībitově pīišlo mnoho jeho pīátel z īad včelaīů i hudebníků a naposledy zde
zazněl i z nahrávky jeho zpěv. Čest
jeho památce. Eva Hozmanová

Pīíjem inzerceř 724 482 870

Lovosický
dnešek
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