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Aktuality

Komfort na koupališti
zvýší nový objekt
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Děti

Centrálka se připravuje
na Den španělské kuchyně
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Sport

Sportovní zprávy hned
na třech stranách
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Lovosice jsou skvělým místem pro byznys
Lovosice jsou třetím nejlepším městem pro byznys v Ústeckém kraji za rok 2017.
Uvádí to výsledky srovnávacího výzkumu, který každoročně zpracovává analytická agentura Datank.
Na prvním místě se v kraji umístilo město Děčín a na druhém Teplice.

Tento výzkum již po deváté v
řadě hodnotí především podnikatelské prostředí ve městech a
přístup veřejné správy. Oficiální
web mestoprobyznys.cz uvádí:
Lovosice mají v rámci kraje nízkou
nezaměstnanost a naopak vysoký
přírůstek obyvatel. Město je velmi
dobré v kritériu podpory webových stránek, kdy se z hlediska
podnikatelského obsahu na webu
radnice umístilo v kraji na druhém
místě.
Ne všechna kritéria však mohou
samotná města ovlivnit, hodnotitelé také posuzují dopravní infrastrukturu nebo stabilitu krajiny.
Lovosice mají dle výsledků výbornou dopravní dostupnost díky
blízkosti dálnice a celkově výborné
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podnikatelské prostředí.
V Ústeckém kraji bylo hodnoceno celkem 16 obcí s rozšířenou
působností. V rámci celé republiky
se posuzovalo 205 měst, včetně
městských částí hlavního města
Prahy. Lovosice se v první polovině
žebříčku Ústeckého kraje umísťují
pravidelně. „Z tohoto ocenění
mám velikou radost. Podpora
podnikatelského prostředí je složitý a důležitý úkol, který obrovským
způsobem ovlivňuje kvalitu života
občanů. Jsem rád, že prostřednictvím tohoto výzkumu můžeme
získat zpětnou vazbu na kroky,
které radnice podniká,“ uvedl
starosta města Milan Dian.
Tento projekt cílí na vyvolání
diskuze samospráv nad podporou

podnikatelského
prostředí
ve
městech. Prostřednictvím výsledků
hodnocení poskytuje zájemcům
inspiraci, nápady a zkušenosti z
měst po celé České republice. Do
výzkumu jsou města přihlašována
automaticky.
(ik, tuc, foto mestoprobyznys.cz)

Město pro byznys 2017
1. Děčín
2. Teplice
3. Lovosice
4. Litoměřice
5. Roudnice nad Labem
6. Louny
7. Ústí nad Labem
8. Varnsdorf
9. Rumburk
10.Podbořany

Kultura

Křížková s Hüttnerovou
přilákaly přes 300 lidí
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní sloupek bych rád
věnoval úspěchům, které naše město v současnosti zaznamenává. Lovosice získaly třetí místo
v soutěži Město pro
byznys Ústeckého kraje.
Podrobněji se dočtete v souvisejícím článku. Srovnávací výzkum
hodnotí všechna města a obce s
rozšířenou působností v České
republice. Podstatou je komplexnost a ojedinělost průzkumu, jenž
obsahuje 23 kritérií rozdělených do
dvou základních oblastí: Podnikatelské prostředí a Přístup veřejné
správy. Dalšími dílčími kritérii jsou
například podíl firem a podnikatelů, stabilita krajiny, vzdálenost k
dálniční síti, index stáří či nezaměstnanost.
Neobvyklým počinem, který lze
rovněž označit za úspěch, v tomto
případě na poli sportovně-propagačním, bylo soustředění Dynama Moskva na našem zimním
stadionu. Tento skvělý klub zde
několik týdnů trénoval a občané
tak mohli v rámci veřejně přístupného tréninku zhlédnout špičkový
hokej. Protože se hokejistům v
našem městě velmi líbilo a nad
očekávání splnilo podmínky pro
trénink, věříme, že bude díky tomu
započata další spolupráce. Jedinou
překážkou jsou tak zcela nevyhovující, zastaralé ubytovací prostory,
které město bude řešit plánovanou
rekonstrukcí ubytovny na stadionu,
na níž se v současnosti zpracovává
projektová dokumentace.
Dalším úspěchem je zajisté dokončení první etapy kompletní
rekonstrukce KS Lovoš. O stavebním vývoji této, jedné z mála historických budov v našem městě jste
se mohli dočíst v minulém čísle.
Rekonstrukce svým záběrem naprosto přesahuje veškeré dosud
provedené dílčí zásahy a je srovnatelná snad jen z rekonstrukcí Pfannschmidtovy vily. Tradičním plesem města tak bude slavnostně
zahájena nová éra Lovoše jako
kulturního centra a zároveň odstartována II. etapa rekonstrukce
multifunkční kavárny v přízemí.
Srdečně vás zvu na všechny chystané akce a plesy.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Na koupališti je živo i v zimě, staví se nejen šatny
Blíží se již třetí sezona, kdy bude městské koupaliště opětovně otevřeno od nucené přestávky vyvolané povodněmi v roce 2013.
Jeho otevření znovu předznamenává čilý stavební ruch. Jen kousek od místa, kde před lety stávala restaurace a později zde bylo provizorní
zázemí pro návštěvníky, vyrůstá jednopodlažní objekt občanského vybavení.
V budově bude umístěna pokladna, prostor pro plavčíka, kiosek
s občerstvením a se skladem, sociální zařízení pro muže a ženy včetně bezbariérové kabiny a převlékací kabiny. Objekt bude vybaven
požární signalizací a elektronickým
zabezpečením.
Materiál použitý pro vyzdívky byl
zvolen tak, aby odolal případným
povodním. Před budovou vznikne
zpevněná plocha ze zámkové dlažby, kde bude umístěno posezení se
slunečníky.
„Od otevření koupaliště v roce
2016 postupně každý rok po kousku zlepšujeme a zvětšujeme komfort pro návštěvníky. Letošní sezona bude z hlediska provozu nejkomfortnější. Zázemí pro návštěvníky bude nové a moderní a bude
vyhovovat současným standardům
a hygienickým požadavkům,“ nastínil Vladimír Šuma, místostarosta
města. „Dokoupili jsme také lehátka, která se loni velmi osvědčila a
budeme i nadále pracovat na vylepšování zázemí tohoto rekreačního prostoru,“ doplnil Šuma.
Do spuštění provozu koupaliště
v roce 2016 město investovalo 3,5
milionu korun. V prvním roce otevření bylo v provozu celkem 74
dní. Denní návštěvnost se pohybovala kolem 155 osob, dvě třetiny
z toho tvořily děti.
V roce 2017 bylo do provozu
investovalo dalších 1,8 mil. Kč za
předúpravnu vody, díky které město nemusí bazény napouštět vo-

dou z vodovodního řadu. Přibylo
také beach volejbalové hřiště. Loňská sezona byla chladnější, koupání bylo možné s přestávkami od
23. června do 30. srpna, dohromady však pouze 40 dnů. Za vstupné
se celkově vybralo 252 673,- Kč,
což představovalo 3 050 dospělých
a 4 007 návštěvníků se sníženým
vstupným. Úpravou vody se podařilo na provozu ušetřit zhruba 250
tis. Kč.
Výstavba budovy občanského
vybavení město přijde zhruba na

3,5 mil. Kč. Na jaře se osejí travní
plochy, které byly poškozeny stavební činností a herní sestava se
doplní o dvě nové houpačky.
Všechny stavební a přípravné
práce by měly být dokončeny do
konce května. S otevřením zařízení
se počítá s nástupem prázdnin a
měla by ho odstartovat další Bazén
party. Provozní doba bude stejná
jako v minulých letech, od 9 do 19
hodin. Otevřeno bude každý den.
V případě nepříznivého počasí
bude provozovatel informovat

návštěvníky o uzavření prostřednictvím facebooku města Lovosice.
„I přes to, že jsme za poslední léta
do zařízení značně investovali,
nechceme vstupné nijak zvedat.
Zachováme ho v původní výši tak
jako v minulých letech: 25 korun
pro děti, studenty a důchodce a 50
korun za dospělého. Náklady na
provoz koupaliště budou vždy
převyšovat nad výnosem ze vstupného, jedná se proto spíše o symbolickou cenu za veřejnou službu,“
dodal Šuma.
(ik, foto ik)

Slovo zastupitele: Lovosice město sportu - tradice a budoucnost
Sport má v našem městě dlouholetou tradici,
převážně spojenou hlavně s házenou, která je u
nás na nejvyšší úrovni a dělá našemu městu
radost a také největší reklamu. Není to však
jediný sport, který v poslední době kvalitně
reprezentuje naše město. Jsou tady i další jako
kopaná, která se před několika lety dostala až
na divizní úroveň a také dělala městu dobré
jméno. V neposlední řadě to jsou skvělé výsledky našich karatistů a kickboxerů, kteří ve všech
kategoriích dosahují značných úspěchů na evropské a světové úrovni.
Výsledky našich mladých sportovců se odrážejí
i ve formě vzdělávání na úrovni školství, kde
dosahují vynikajících výsledků ve vědomostních
soutěžích. Sport se stal nedílnou součástí života
našeho města a vynikající výsledky a reprezentace uvedených sportů mluví za vše. To vše
dohromady jen posiluje sociální integraci nehledě na věk a tím přináší městu důležitou
inspiraci pro další generace.
Sport a volnočasové aktivity jsou podporovány
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z rozpočtu města prostřednictvím kapitoly
„Příspěvek na sportovní činnost“ určené na
podporu oddílů sdružených pod Asociací sportovních klubů Lovosice (ASK). V letošním roce
bude tento příspěvek přerozdělovat rada a
zastupitelstvo města Lovosice na základě požadavků jednotlivých oddílů. V minulosti finance
přerozdělovala ASK. Oddíly, ale také ostatní
subjekty nebo jednotlivci mohou o finance
požádat také prostřednictvím grantu „Sport a
volný čas“.
Nový způsob přerozdělení finančních prostředků na sportovní činnost znatelně přispívá
ke zlepšení sportovní politiky. Důraz je kladen
na to, aby rozumným přerozdělováním finančních prostředků žádný sport v našem městě
nestrádal. Jako nejrozumnější řešení se jeví
přerozdělení financí samotným městem, než jak
tomu bylo doposud v podobě přerozdělování
ASK Lovosice. Prioritou jsou sporty s vyšším
počtem aktivních členů a také s vyšší návštěvností, stejně jako přínosem pro město ve formě

reprezentace.
Na dalším místě je potřeba připomenout lesopark Osmička, který je hojně navštěvován
nejen aktivními sportovci, ale především občany
města, kteří ho využívají pro volnočasové aktivity. Lesopark je částečně vybaven umělým osvětlením, aby mohl být využit i večer od podzimu
do jara. Do budoucna by bylo vhodné rozšířit
osvětlení i na zbytek parku a doplnit ho kamerovým systémem pro zvýšení bezpečnosti.
Téměř všechna sportoviště se nachází v jednom komplexu. Jejich vybavenost je na velice
dobré úrovni. Největším problémem sportovních objektů jsou náklady na jejich provoz v
podobě energií. Doufejme, že se podaří i tento
problém v co nejkratší době vyřešit a tím zlepšit
možnosti využití tak úžasných sportovních areálů, jako má právě naše město.
První krok, jak řešit úsporu, která nenaruší
chod sportovišť, byl již realizován. V podobě
údržby Technickými službami města Lovosice.
Tomáš Rotbauer, zastupitel
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Odbory informují
Ekonomický odbor

Odbor správní a živnostenský

Odbor se přestěhoval

Statistika matriky a evidence obyvatel za rok 2017

Ekonomický odbor Městského úřadu Lovosice se přestěhoval do prostor
v přízemí budovy, staré křídlo (bývalá obřadní síň). Již v minulém roce se
přestěhovala část odboru (poplatky za psy a hrobová místa, pronájmy
hrobových míst a vymáhání pohledávek) do kanceláře bývalé matriky. Nyní
se stěhuje i zbytek odboru. V sousedních kancelářích nyní občané najdou
vedoucího odboru, obě účetní a fakturantku. Pokladna zůstává na stejném
místě jako doposud. Na svém místě zůstává také referentka pro oblast
školství.

V roce 2017 se v Lovosicích narodilo 101 dětí, 103 lidí zemřelo, přistěhovalo se 276 osob a odstěhovalo 290 lidí. Počet obyvatel města k 31. prosinci 2017 byl 8 659. Oproti roku 2016 se snížil o 52 osob.
Další statistiky:
Uzavřená manželství - 64
Církevní obřady - 2
Manželství uzavřená mimo obřadní síň - 20
Povolení změny příjmení a jména ve správním řízení - 7
Vrácení k původnímu příjmení po rozvodu ve lhůtě - 4
Určení otcovství souhlasným prohlášením - 78
Zlatá svatba - 0
Diamantová svatba - 1
Vítání občánků - 47
První dítě roku se narodilo 4. ledna 2017, chlapec
Poslední dítě roku se narodilo 29. prosince 2017, děvče
Narozená dvojčata - 0
Nejstarší muž – narozen v roce 1922, 95 let
Nejstarší žena – narozena v roce 1920, 97 let

Volba prezidenta republiky

Technické služby města Lovosice
Palivové dřevo na prodej
Palivové dřevo (převážně topol z lesoparku Osmička) je možné zakoupit do
vyčerpání zásob v areálu Technických služeb města Lovosice (Terezínská
č.p. 1123) Cena je 650,- Kč za m3 dřeva. Množství dřeva, o které má kupující zájem je třeba předem zaplatit na pokladně TSML, U Stadionu 1022/2, pí
Broulová. Oproti dokladu o zaplacení bude potom dřevo vydáno – kontakt:
Roman Haluška – mob. 603 891 636. V případě odvozu dřeva TSML ke
kupujícímu se doprava řídí ceníkem TSML: Iveco 3t kont. Nástavba 400,Kč/h + 25,- Kč/km (vše bez DPH). Aktuálně je v areálu cca 30 – 40 m3.

Zrušení veřejného bruslení
V neděli 11. března bude z provozně technických důvodů zrušeno veřejné
bruslení.

Kulturní středisko Lovoš
Pravidelné úterní trhy v Lovosicích
Každé úterý, 52 týdnů v roce, a to i v zimních měsících jezdí stánkaři na
Václavské náměstí v Lovosicích. Trhy jsou u Lovosických velmi oblíbené.
Návštěvníci velmi kladně hodnotí především to, že stánkaři do města dojíždí i přes zimu. Na lovosickém trhu se nabízejí především farmářské a místní
výrobky přímo od výrobců a pěstitelů. Pravidelně jezdí pekaři, uzenáři a
výrobci mléčných výrobků. Jednou za čtrnáct dní přijíždí na náměstí také
kořenářka a prodejce hub. Nepravidelně pak dojíždí prodejci ryb.
„Na kvalitě trhů pracuji celoročně a kontinuálně, je to poměrně složitá věc,
kvalitních trhovců není až tolik, a ti kvalitní a nejlepší mají většinou kalendáře plné. Musím ovšem konstatovat, že se daří držet kvalitu a úroveň na
vysokém standardu, což potvrzuje jak zájem lidí, tak reference z jiných
trhů,“ uvádí Antonín Němec, pracovník Kulturního střediska Lovoš.
S přicházejícím jarem se Lovosičtí mohou opět těšit na čerstvou zeleninu a
další sezonní produkty.

Finanční úřad Libochovice informuje:

Ve čtvrtky 8. a 15. března budeme od 12 do 16
hodin vybírat daňová přiznání k dani z příjmu
fyzických osob v Informačním centru v Lovosicích,
kde jsou již k dispozici i formuláře.
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Oproti celorepublikovému průměru byla volební účast v Lovosicích o
něco nižší. Republikový průměr pro první kolo volby byl 62 % a u druhého kola 67 % (zaokrouhleno na celá procenta). V Lovosicích byla volební
účast v obou kolech o osm procent nižší. V prvním kole prezidentské
volby k urnám přišlo 54 % občanů a v druhém kole 59 %. V prvním kole
bylo odevzdáno 3 799 platných hlasů a v druhém 4 168 hlasů.
V obou dvou kolech prezidentské volby zvítězil v Lovosicích Miloš Zeman. V prvním kole ho volilo 1 842 voličů a v druhém pak 2 641. V procentech zvítězil Zeman v prvním kole se 48 % a v druhém kole s 63 %
hlasů. Druhý Jiří Drahoš v Lovosicích získal v prvním kole 21 % hlasů a v
druhém kole 37 % hlasů.
Nejvyšší volební účast ze všech 10 volebních okrsků ve městě zaznamenal okrsek číslo 4 v Domě s pečovatelskou službou, v ulici 28. října. Voličská účast zde byla pro první kolo 68 % a pro druhé kolo 71 %. Nejnižší
účast 40 a 44 % byla ve volebním okrsku č. 6 pro ulice Osvoboditelů,
Václavské náměstí atd.
Kuriozitou letošních voleb byl neplatný hlasovací lístek, který někdo vhodil do urny v okrsku č. 1 v Mateřské školce Resslova. Bylo na něm jméno
legendárního filmového rangera Chucka Norrise.

Odbor životního prostředí
Africký mor divokých prasat
Od prvního případu v červnu 2017 do konce ledna 2018 byl africký mor
prasat (AMP) potvrzen na Zlínsku celkem u 200 kusů nalezených uhynulých divokých prasat. Z tohoto množství bylo 190 případů z oblasti ohraničené pachovými ohradníky. Vně ohradníků bylo nalezeno zbývajících
deset z pozitivně testovaných prasat. V průběhu února eviduje Státní
veterinární správa (SVS) zatím dva pozitivní případy AMP – jeden u uhynulého kusu a jeden u uloveného kusu. Oba pocházejí z vysoce rizikové
oblasti. V oblasti s povoleným intenzivním odlovem bylo do konce ledna
odloveno celkem 12 601 kusů divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2 408) a Kroměříž (2 161). Ve zbývající části republiky nebyl
zjištěn žádný pozitivní nález.
Jedním z preventivních opatření k přenosu nemoci je plošné snížení
početních stavů této zvěře. V honitbách v působnosti MěÚ Lovosice bylo
do konce ledna uloveno 891 kusů divokých prasat. Oproti předchozímu
roku je to navýšení o 45%.
Lze předpokládat, pokud bude příznivé počasí, že odlov do konce března
2018, kdy končí myslivecký rok, překročí celkem 1000 odlovených kusů,
což se od roku 2003 podařilo pouze jednou, a to v roce 2012. Podrobnější informace o nákazové situaci naleznete na internetových stránkách
Státní veterinární správy: svscr.cz.
Zákaz vstupu do lesa
V závěru října 2017 zasáhla západní část Českého středohoří větrná kalamita. Z důvodů likvidace jejích následků a nebezpečí pádů stromů vyhlásil MěÚ Lovosice, Bílina i Louny v této oblasti zákaz vstupu do lesa. Zákaz
platil do 31. prosince 2017 (Lovosice) a do 31. ledna 2018 (Louny, Bílina).
Přestože stále probíhá zpracování dřevní hmoty, o prodloužení platnosti
rozhodnutí žádný z městských úřadů neuvažuje.
Pokud zpracování neovlivní extrémní počasí v závěru února a začátkem
března, měly by důsledky kalamity být odstraněny podle odhadů zástupců lesů do konce března. Přestože vstup občanů do lesa je tedy již možný (na vlastní nebezpečí), do doby ukončení těžebních prací to nedoporučujeme.
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Děti

Nejhezčí byla Šmoulinka
Přes 40 masek se v pátek 2. února zúčastnilo akce Barevný ledový
den aneb Maškarní na ledě na lovosickém zimním stadionu.

Oblíbenou akci uspořádal DDM
Elko ve spolupráci s KS Lovoš. Na
děti čekal bohatý animační program a spousta soutěží. Mezi nimi

i ta o nejhezčí kostým. Nejvíce se
porotě líbila Šmoulinka, druhý
skončil vodník a třetí salát. Akci si
všichni pochvalovali.
(tuc, foto tuc)

V březnu se můžeme v centrálce
těšit na španělskou gastronomii
Rok se s rokem sešel a Centrální školní jídelna Lovosice opět
připravuje den věnovaný zahraniční kuchyni. Na tento
gastronomický zážitek se strávníci jídelny mohou těšit
ve středu 28. března. Tentokrát je čeká Den španělské kuchyně.
K projektu se naše jídelna připojí
již potřetí. Španělskému dni předcházely Den thajské kuchyně v
roce 2016 a loni Den norské kuchyně.
„Oba předchozí dny mezinárodní
kuchyně byly velmi úspěšné.
V roce 2016 jsme uvařili 1 123
porcí thajského menu. V dalším
roce si jídlo z norské kuchyně
objednalo 1 140 strávníků. Podle
ohlasů, které mám, se mnozí na
španělský den již těší. Pokusíme se
je nezklamat a připravíme velmi
zajímavé a chutné menu,“ uvedla
Jana Dreieckerová, vedoucí CŠJ
Lovosice.
Pro první chod kuchařky připraví
andaluské gaspacho, které se připravuje ze syrových surovin, bez
přidaného koření a rajského protlaku. Gaspacho se podává za
studena v misce jako polévka nebo
ve sklenici jako džus. Chuť dá této
specialitě čerstvá zelenina a olivový olej. Valencijská paela bude na
pořadu jako druhý chod. Tajemstvím přípravy tohoto tradičního
španělského pokrmu je v použití
opravdu čerstvých surovin. Tento
pokrm je upraven pro školní stravování. Jako dezert ochutnáme
typicky andaluský zákusek - pomeranč s olivovým olejem.
Součástí tohoto dne je také doprovodná aktivita pro školy, která
má za cíl přiblížit dětem partnerskou zemi, ukázat jim stravovací
zvyklosti jiných národů a rozšířit
jejich vědomosti. Do letošního
projektového dne se zapojí všechny základní školy. Pro prezentaci
veřejnosti byla vybrána ZŠ Všehrdova.
Samotnému dni předchází poměrně náročná příprava. Zahraniční partner projektu musel nejprve

najít profesionálního rodilého kuchaře, který spolu s českým profesionálem a Státním zdravotním
ústavem navrhl vhodné obědové
menu sestávající z tradičních chodů partnerské země, a to v souladu
s vyhláškou o školním stravování.
Zároveň musí menu splňovat kritéria Zdravé školní jídelny, jejímž
certifikátem se lovosická jídelna
také pyšní. Zástupci jídelen vybraných do projektu se poté zúčastnili
celodenního kurzu vaření, kde se
oběd naučili připravovat.
28. března bude v jídelně připraven stůl pro VIP hosty, který zajistí
Podřipská škola z Roudnice nad
Labem, která bude zároveň servírovat jídlo hostům. Pozváni jsou
nejen zástupci Asociace školních
jídelen, ale také zástupci španělské
ambasády, zastupitelé města a
ředitelé lovosických škol.
Jídelna každý den připravuje
obědy i pro cizí strávníky, Den
španělské kuchyně nebude výjimkou. Jídlo se dá zakoupit na místě
v kanceláři v prvním patře. Menu:
polévka, hlavní chod a zákusek
stojí 68 korun a výdejní doba je od
11 do 14.15. Oběd se dá odnést i
v jídlonosičích. Časy výdejů do
jídlonosičů jsou uveřejněny na
webu jídelna.net.
Projektu Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách se
letos zúčastní 19 jídelen z celé
České republiky. Pořadatelem je
Asociace školních jídelen ČR, z. s.
ve spolupráci se španělskou ambasádou. Garanty projektu jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna a
Státní zdravotní ústav. Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách zaštiťuje Úřad vlády
České republiky a předseda vlády
České republiky.
(ik)

Tajemné putování školou

Konec ledna si žáci 1. stupně na 1. ZŠ užili. Škola se proměnila v pevnost
Boyard a třídy v tajemné místnosti. Barevně odlišné týmy se snažily získat
co nejvíce indicií, které by je dovedly k pokladu. Akce byla velice povedená a žáci odcházeli nadšení a plní zážitků.
Mgr. Jana Chlupsová
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POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Srdečně vás zveme na výroční členskou schůzi MO STP z.o.
Lovosice, která je zároveň volební. Proběhne v úterý 13. března
od 14 hodin na sále Kulturního střediska Lovoš.
Členské průkazy vezměte sebou.
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Sport

Děti se na mistrovství potkaly Dynamo Moskva v Lovosicích
se Simonou Baumrtovou
Plavci absolvovali MČR Chomutov a Meziokresní závody v Lovosicích

Na mistrovství republiky v Chomutově se lovosické děti vyfotografovaly se současnou nejlepší českou plavkyní Simonou Baumrtovou
(v červeném).
Koncem ledna se závodní plavci
Plaveckého klubu Lovosice - družstvo mužů a žen - zúčastnili krajského kola Mistrovství České republiky v Chomutově. Muži obsadili 7. místo a ženy 8. místo. V
závodech družstev jsme měli věkově nejmladší plavce a většina z
nich si doplavala pro osobní rekordy. Štafeta mužů si vyplavala III.
výkonnostní třídu a ani ženy nezůstaly v pozadí. Chválíme naše plavce a děkujeme za zodpovědný
přístup k tréninkům. Od února
jsme rozšířili plavecké závodní
tréninky díky podpoře města.
V únoru jsme byli pořadateli
Meziokresních přeborů mladších
žáků za účasti 10 plaveckých klubů: Ústí nad Labem (ÚAPS, ChÚ,
MPKÚ), Česká Lípa, Děčín, Most,
Rumburk, Teplice, Žatec a Lovosice. Naši plavci obsadili 3x 1. místo,
9x 2. místo a 12x 3. místo ve svých
věkových kategoriích. Zlepšili si tak
osobní rekordy a někteří si vůbec
poprvé poměřili své síly s plavci z
ostatních klubů.
Plavecký klub Lovosice se přes 47

let věnuje výuce plavání pro děti
od 5 let, začátečníkům, dále pokračuje přípravkou. Děti potom přecházejí ke zdokonalovacímu a
závodnímu plavání. Letos se nám
podařilo rozšířit výuku kondičního
plavání pro děti (od 4. do 9. třídy).
Tento kurz je určen hlavně pro ty,
kteří se nemohou věnovat (z časových či zdravotních důvodů) závodnímu plavání. Potkáváme se
každý čtvrtek od 16.45 do 18.15
hodin (únor - červen). Tyto hodiny
lze využít i pro individuální konzultace pro rodiče, kteří by si chtěli
vylepšit svůj plavecký styl (po
předchozí domluvě). V rámci možností budou přijímány i starší děti
začátečníci. Všichni plavci včetně
dětí z kondičního plavání si mohou
poměřit své síly v klubových závodech na Prázdninové či Vánoční
ceně. Cílem klubu především je,
aby naši svěřenci měli z plavání
radost a cítili se bezpečně ve vodním prostředím.

V sobotu 10. února sehrálo A-mužstvo Dynama Moskva na lovosickém
ledě přátelské tréninkové utkání v rámci svého týmu. Hvězdy kontinentální ligy KHL do Lovosic přijeli na soustředění, které probíhalo od 7. do
16. února. Zápas byl spíše exhibicí, ale i tak to byla jedna z nejrychlejších
podívaných, které náš stadion zažil. Utkání se čtyřmi góly přihlížela zhruba tisícovka diváků. Na ledě se vystřídalo mnoho známých hráčů mimo
jiné také Jevgenij Arťuchin (na snímku) a Ilja Nikulin.
(ik, foto ik)

Ing. Irena Tomášková,
trenérka kondičního plavání

35. ročník Zlaté brusle Lovosice

Na zimním stadionu v Lovosicích se uskuteční již 35. ročník závodů
v krasobruslení Zlatá brusle Lovosice. Krasobruslit se bude celý den
od 8 do 20 hodin. Jedná se o celorepublikovou soutěž v rámci ČKS.
Očekává se účast až 140 závodníků různých věkových kategorií,
přičemž 22 jich bude z Lovosic. Závodit se bude celkem v 12 různých kategoriích. Oddíl krasobruslení ASK zve všechny příznivce,
aby se přišli podívat a fandit našim dětem.

Sobota 10. března - zimní stadion

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 6. dubna
Březen 2018
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Házená

Lovosičtí házenkáři jsou Landa o ME: Museli jsme
v sezoně zatím úspěšní si prodlužovat dovolenou
V článku se dozvíte, jak si zatím v sezoně vedou házenkáři od mužů
po minižáky, ale i o spolupráci s hospicem či nemocnicí.
Házenkářský klub HK FCC Město
Lovosice odstartoval sezonu oslavami 60 let házené v Lovosicích.
Tato událost zůstane zapsána
významným písmem v historii klubu.
Součástí oslav byl také 4. ročník
velkého mládežnického turnaje
Házenkářský festival, který se již v
Lovosicích stal tradicí a v roce
2017 zaznamenal historicky největší účast v podobě 43 házenkářských týmů. Oslavy samotné se
uskutečnily v areálu zimního stadionu a jeho okolí a díky podpoře
města Lovosice a našich partnerů
byly skutečně důstojnou oslavou
házené v Lovosicích.
V rámci oslav se uskutečnilo také
první extraligové střetnutí Lovců v
této sezoně. Úspěšný podzim zakončili Lovci postupem do Final 4
Českého poháru. V tom se jim sice
nepodařilo obhájit loňský triumf
(třetí v historii klubu), ale postupem do finálového turnaje se
podařilo dosáhnout prvního dílčího cíle, byť měli v poháru rozhodně za cíl obhájit loňské prvenství.
Nakonec v semifinále nešťastně
podlehli Karviné, v zápase o třetí
místo pak Novému Veselí.
Druhým cílem extraligových Lovců je znovu postup do play-off, do
kterého chtějí házenkáři postoupit
nejhůře ze čtvrté pozice. Ta by jim
zajišťovala výhodnější postavení ve
čtvrtfinále a umožnila jim opět
bojovat o extraligové medaile.
Úspěšně reprezentovali Lovci
také na mezinárodní scéně, když v

nominaci
národního
družstva
mužů figurovali tři hráči: brankář
Artur Adamík, spojka Jan Landa a
křídlo Jiří Motl. V konečné nominaci na šampionát v Chorvatsku nechyběl Jan Landa, který společně s
týmem vybojoval pro český celek
skvělé 6. místo.
Daří se také našim mládežnickým
celkům. Oba dorostenecké týmy
bojují v celorepublikové 1. lize
dorostu, přičemž po podzimní
části zaujímal starší dorost 5. příčku a mladší 4. místo. Starší žáci
mají před sebou vedle krajské
soutěže také celorepublikovou a
dlouhodobou soutěž Žákovskou
ligu. Týmy mladších žáků i minižáků velmi dobře reprezentují Lovosice v krajských soutěžích, kde
jim patří přední pozice. Mladší žáci
opět po roce postoupili na MČR v
Házenkářském desetiboji, což je
také velký úspěch. Úspěšné turnaje
mají za sebou také naši nejmenší v
kategorii přípravky.
Vedle sportovních úspěchů se
házenkáři snaží spojovat náš sport
také s charitativní činností. Stali
jsme se ambasadory projektů Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích a
navázali jsme dlouhodobou spolupráci s litoměřickou nemocnicí.
Nic z výše uvedených úspěchů by
nebylo možné realizovat bez podpory našich partnerů, ale samozřejmě také rodičů hráčů a všech
fanoušků. Díky jejich pomoci se
nám daří naplňovat společné heslo
klubu Jsme jeden tým, my a vy!
Lucie Kantůrková

Lovci opět opanovali Sportovce roku

Házenkáři Lovosic znovu uspěli v anketě Nejúspěšnější sportovec roku
2017, kterou tradičně pořádá Litoměřický deník. Odnesli si hned dva
triumfy, a to v kategorii Kolektiv roku a v jednotlivcích zásluhou již sedmého vítězství Jiřího Motla. Úspěch podtrhl třetím místem Jan Landa a
osmým Artur Adamík.
(tuc, foto facebook Lovců)
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Měl to být rychlý konec českého týmu na evropském šampionátu. Tři
zápasy, tři prohry a Češi měli být na cestě zpátky domů. Nakonec z
toho bylo šesté místo a uznání celého házenkářského světa. A mezi
českými „amatéry“ byl i jeden lovosický Lovec - Jan Landa.

Jan Landa (s číslem 4) na ME v Chorvatsku.
Honzo, naší skupině na ME se
přezdívalo skupina smrti. Asi
jste nepředpokládali, že se na
šampionátu nakonec tak zdržíte?
Budu upřímný, bylo to úplně
přesně tak. Když se budu citovat,
tak jsem doslova doma řekl, že
dostaneme třikrát řachanec a za
týden mne tu máte zpátky. Možná
jsem si chtěl tak trochu zmenšit
pocit viny z toho, že opouštím
rodinu. Ale samozřejmě v nás
všech bylo, že bychom mohli překvapit v zápase s Maďary. Věděli
jsme, že tohle by mělo být utkání,
ve kterém se to bude lámat a že
bychom mohli Maďarsko dát.
Po vítězství nad Dánskem a
Maďarskem jste postupovali do
hlavní fáze a možný týdenní
pobyt se najednou prodlužoval.
Trošku jsme si zkomplikovali
situaci nejen doma, protože většina z nás pracujících si v práci vzala
dovolenou opravdu jen na ten
jeden týden. A po zápase s Maďarskem jsme všichni začali telefonovat a domlouvat dovolenou na
další tři dny. No a potom jsme to
museli zase prodloužit až do konce týdne. Například náš doktor
musel bezprostředně po zápase s
Chorvatskem odcestovat a společnou cestu domů s námi už neabsolvoval, protože na něj v Čechách
čekali pacienti. Ale tohle jsou samozřejmě příjemné starosti.
Pojďme ke sportovní stránce
šampionátu. Jaké bylo pro tebe
zápasové setkání s profesionály
z celé Evropy?
Já když jsem na hřišti, tak neřeším, jestli proti mně stojí Hansen
nebo hráč z české extraligy. Jsem v
tu chvíli v takovém herním tranzu,
že do všeho jdu se stejnou intenzitou. Pravda samozřejmě je, že s
každým takovým ubráněným Hansenem rostlo sebevědomí, a to
nejen mně. Když se nám pak podařilo porazit Dány, tak jsme si
řekli, že na šampionátu už není

Foto: Alžběta Vejrostová

nikoho, kdo by byl takhle individuálně silný. Že už se po zápase s
nimi můžeme měřit opravdu s
každým. Vůbec to utkání s Dány
bylo pro nás hrozně zlomové.
Jenže zápasu s Dánskem předcházelo utkání se Španělskem,
ze kterého si český tým odnesl
pořádnou nakládačku v podobě
prohry o 17 branek. V již zmiňovaném utkání s Dánskem pak
všichni čekali, že přijde další
nálož. Kde se dá najít ta síla, aby
zápas místo dalšího debaklu
skončil házenkářskou senzací?
Zastávám názor, že všechno se
děje z nějakého důvodu. Myslím,
že kdybychom nedostali takovou
šlupku od Španělska, tak s Dánskem nevyhrajeme. Musím přiznat,
že atmosféra před utkáním s Dány
by se dala doslova krájet. Kdyby
někdo pustil v šatně špendlík, bylo
by slyšet, jak dopadl na zem. Takový tam byl strach. A možná, že to
byla právě ta podstata úspěchu.
Totální koncentrace na to, abychom nedostali další ranec. Najednou jsme odehráli vyrovnaný poločas a nakonec zápas dotáhli do
konce.
Vzpomeneš si na nějakou
úsměvnou situaci nebo zážitek z
vašeho pobytu v Chorvatsku?
Tak nepublikovaných zážitků by
bylo hodně. Ale ty si odnesu do
hrobu a budu na ně sám šťastně
vzpomínat. Když si vzpomenu na
Varaždin, tak bych řekl, že jsme
tam byli trochu za exoty. Byli jsme
jedni z mála, kteří se bavili s místními lidmi. Po postupovém zápase
s Maďarskem jsme šli všichni společně na pivo. V hospodě nám
pustili český písničky a na písničku
Macejko, Macejko už tancovala
celá hospoda včetně šoféra, který
nás vozil na tréninky.
Lenka Kantůrková

Celý rozhovor si přečtěte na
dnesek.lovosice.com
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Hokej

• • • V Lovosicích se hraje hokej již 73 let, 2. část • • •
Výstavba stadionu
V sezoně 1964 – 65 byla mírná
zima a nepodařilo se vytvořit přírodní led ani na jedno utkání. Současný kádr měl vysoký věkový
průměr. Pravděpodobně také tyto
skutečnosti rozhýbaly myšlenku na
vybudování zimního stadionu.
První umělá ledová plocha byla v
Lovosicích dokončená v létě 1967.
„Stadion byl zařazen do II. kategorie, má ústřední topení, sprchy se
studenou i teplou vodou. Bude se
ještě rozšiřovat počet kabin, zlepšovat sociální zařízení, později se
počítá i se zastřešením“ (Výňatek
z městské kroniky). První zápas na
našem ledě ovšem odehrála druholigová Dukla Litoměřice proti
švýcarskému HC Davos. V první
sezóně zimního stadionu se Jiskra
Lovosice umístila na 3. místě oblastního přeboru. Kolem roku 1969
zažíval lovosický hokej zlaté časy.
Na zastřešení stadionu se začalo
pracovat v roce 1970. Finanční
stránku věci zaštítil národní podnik
Severočeské chemické závody.
Stavba trvala od března do listopadu. Původní šatny a fotbalová
tribuna byly zbourány. Byly zabudovány patky a střecha byla smontována na zemi. Střecha měla rozměr 75 x 75 metrů a tvořil ji prostorový vazník o váze 230 t, který
byl pomocí 8 jehel zvednut a posazen na 16 ocelových nosných sloupů. Stavbu střechy zajistili pracovníci Pozemních staveb Gottwaldov.
Díky popularitě hokeje ve městě se
do stavby zapojilo velké množství
dobrovolníků a již v listopadu byl
stadion slavnostně otevřen. Podle
knihy Františka Frühaufa: Lovosice
v minulosti i přítomnosti stálo
zastřešení stadionu 6 313 000 Kčs.
Mládežnický hokej
Výstavba zimního stadionu byla
impulzem pro zahájení systematické práce s mládeží. Hned v prvním
roce začala fungovat široká žákovská základna. A bylo sestaveno
velmi dobré dorostenecké mužstvo. Dobré bylo finanční a materiální zajištění a velkou práci odvedli
bývalí hráči jako trenéři dorostu.
Dorostenci se několikrát zúčastnili
zápasů v polské Siedlici, odkud si
přivezli také pohárové úspěchy.
Pro mládežnický hokej v dalších
letech bylo ovšem nepříznivé, že se
změnila pravidla ligových mužstev.
Zápasy musely být organizovány
po třídách, což představovalo větší
hráčskou základnu, kterou v té
době Lovosice neměly. Díky zastavení bytové výstavby také pokleslo

Kladno B. Kladno dodávalo hráče,
ale spolupráce skončila již po několika sezónách. Po odchodu Kladna bylo sestaveno mužstvo TJ
SCHZ Lovosice z bývalých dorostenců, kteří za sebou měli působení v dorostenecké lize. Mužstvo
hrálo krajský přebor I. třídy. Starší a
mladší dorost hrál rovněž krajský
přebor. Udržovala se dvě žákovská
družstva, která ovšem nemohla být
zařazena do krajského přeboru I.
třídy. Zařazení do nižší soutěže
bylo pro hokejový růst lovosických
talentů velkým hendikepem.
Úroveň žákovského hokeje v 90.
letech stále klesala, jednotlivá
družstva měla kritický nedostatek
hráčů. Oddíl ledního hokeje měl
finanční potíže. V současné době
není již zimní stadion v takové
kondici jako v minulosti, nejsou
trenéři a žáci odchází do blízkých
Litoměřic.

Nahoře: Stavba zimního stadionu. Moment, kdy byla střecha zvednuta do výše 1 metru nad ledovou plochu. Dole: Stavba ubytovny.
(Foto: Archiv Josefa Lízla, horní snímek pořídil p. Krejčí)

množství mladých rodin žijících ve
městě. Podobně na tom byl i dorost, který měl 2 věkové kategorie.
I zde byl problém sehnat dvakrát
tolik dorostenců. V Ústí nad Labem
a v Litvínově byla zřízena tréninková střediska mládeže a ta odčerpala další talentované hráče.
Během nejúspěšnějších let žákovského hokeje se v jedné sezóně
oddíl staral o 150 chlapců a za
dvacet let pak prošlo žákovskými
kategoriemi kolem 500 dětí z Lovosic a okolních obcí.

II. liga a postupný propad
V sezoně 1970 – 71 zvítězily Lovosice ve skupině oblastního přeboru a po vítězství v kvalifikaci si
zajistily účast ve druhé lize. Tato
soutěž byla herně a finančně velmi
náročná. Od sestupu po první
sezóně Lovosice zachránilo pouze
to, že došlo k reorganizaci soutěže.
Byla totiž zřízena první a druhá
národní liga. Pro další sezónu byla
vyjednána dohoda se SONP Kladno. Lovosice opět změnily název a
hrály teď pod hlavičkou TJ SONP

Karel Duda: Gordie Howe
z Lovosic
Karel Duda byl jednou z nejvýraznějších osobností lovosického hokeje. Říkalo se mu Gordie Howe
z Lovosic. V hokeji se angažoval
téměř od jeho samotného začátku,
kdy se spolu s Vladimírem Kroužilem zasloužil za postavení zimního
stadionu. Později byl jedním z
autorů projektu na jeho zastřešení.
Velkou měrou se pak podílel na
dokončení tohoto projektu o 11 let
později. Byl skvělým hráčem, dlouholetým trenérem a funkcionářem
výboru ledního hokeje v Lovosicích. Velkou zásluhu měl především na výchově žáků a dorostenců jako trenér lovosických hokejových talentů. U dorostu působil
Duda ze všech trenérů nejdéle. Měl
skvělou kondici i ve vyšším věku a
byl vždy schopen postavit se při
tréninku na led a čelit svým svěřencům i bez chráničů a helmy.
Předsedou výboru hokeje byl
v letech 1961 – 1966, mnoho let
byl také členem výboru. Karel
Duda byl funkcionář Československého hokejového svazu. Za zásluhy o rozvoj Československé tělovýchovy byl dvakrát vyznamenán:
v roce 1980 a 1984.
Významných hokejistů, trenérů a
nadšenců do ledního hokeje byla a
je v Lovosicích celá řada. Mnozí se
i nyní snaží hokej znovu prosadit a
zlepšit jeho úroveň.
(ik/podle brožury 50 let ledního hokeje
v Lovosicích a dokumentů poskytnutých
bývalými hráči Milanem Táborským,
Jiřím Boučkem a Josefem Lízlem)

Napínavý domácí zápas s týmem z Jonsdorfu naše ženy vyhrály
V sobotu 3. února se na domácím
ledě odehrálo další hokejové klání
žen proti Black Panther Girls z
německého Jonsdorfu. Zápas byl
do poslední minuty opravdu o
nervy.
V první třetině v sedmé minutě
vstřelila první branku Markétka
Šrámková a odpovědí jí byla branka v osmé minutě z hole Breite
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Celine. Naše holky se ovšem nedaly zahanbit a v desáté minutě opětovaly palbu, kdy se povedlo dát
branku Zuzaně Kančiové s asistencí
Julie Novákové. Jako třešničku na
dortu přidala gól i Markétka Šrámková. Hráčkám z Jonsdorfu se
bohužel povedlo před koncem
třetiny ještě skórovat. Za stavu 3:2
se odcházelo do kabin.

Druhá třetina začala stejně
"rvavě" jako ta první. Naše hráčky
nechtěly prohrát, a tak v deváté
minutě skórovala od modré čáry
Anna Ený Rehbergerová. Do konce
druhé třetiny se podařilo vstřelit
ještě dva góly z naší strany, a to
Bárou Maškovou a Markétou
Šrámkovou. Protihráčky v druhé
třetině již neskórovaly.

Za to třetí třetina hrála více pro
naše soupeřky, kdy se jim podařilo
ke konci třetiny vstřelit tři góly.
Naše hráčky jako by poslední třetinu vypustily a přestaly bruslit.
Shodou náhod, nebo možná i
štěstím se podařilo udržet konečný
stav 6:5 a Lovosice si nakonec
připsaly další výhru.
Božena Vozárová, kapitánka týmu
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Seriál

• • • Novela stavebního zákona, 1. část • • •
V roce 2017 byla schválena novela stavebního zákona. S touto novelou se také změnilo dalších 44 souvisejících zákonů.
Všechny změny platí již od 1. ledna 2018. Druhou část přineseme v dalším vydání.
Řadu podmínek a povinností,
které stavebník musí splnit, mu
ukládají jiné zákony než zákon
stavební. Takových zákonů, které
tvoří tzv. „právní okolí“ stavebnímu
zákonu, je více než padesát. Pokud
by nedošlo k jejich změnám, stavebník by stále musel shánět řadu
razítek a obíhat velký počet dotčených orgánů a úřadů chránících
zvláštní veřejné zájmy (např.
„hygiena, památkáři, ochrana přírody a krajiny, hasiči“).
Situaci komplikuje zejména jejich
nejednoznačně formulovaná věcná
působnost a formální závazná
stanoviska, nebo naopak požadavky závazných stanovisek často
přesahují působnost a ochranu
veřejných zájmů. Posouzení záměru jedním dotčeným orgánem je
často vázáno na výsledek posouzení jiného dotčeného orgánu, což
přináší komplikovaná a časově
náročná rozporná jednání. Problematika dotčených orgánů představuje letitý závažný problém.
Jedno řízení a rozhodnutí,
jedno odvolání a žaloba
Mottem novely stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
bylo proto zavedení jednoho povolovacího řízení, tj. společného
územního a stavebního řízení, se
snahou včlenění i dalších řízení
podle jiných zákonů, v současnosti
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předcházejících řízení u stavebního
úřadu. Smyslem mělo být vedení
jednoho řízení, vydání jednoho
správního rozhodnutí s možností
„jednoho“ odvolání a „jedné“ žaloby. Tuto konstrukci se však nepodařilo plně realizovat, a to především z důvodů obav ztráty kompetencí ze strany jednotlivých resortů.
Novela stavebního zákona se
proto soustředila zejména na kompetence a příslušnost. Umožní tak
vést jedno řízení u staveb, které
jsou v současné době právně v
působnosti několika samostatně
rozhodujících stavebních úřadů, a
to zjednodušeně řečeno u staveb
v působnosti obecného stavebního
úřadu, u staveb drah, staveb komunikací, staveb vodních děl a
staveb v působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Společné povolení
platí pro soubor staveb
Společné řízení zavedené novelou
je nastaveno v novém pojetí ve
stanoveném základním stupni
integrace, tzn. namísto vedení
dvou řízení a vydávání dvou povolení bude veden pouze jeden proces a vydáváno jedno povolení
s určitými specifiky. Společné řízení
bude moci být vedeno jak pro
jednotlivou stavbu, tak i pro soubor staveb. Příslušnost se bude
řídit příslušností k povolení stavby

či k povolení stavby hlavní v souboru staveb. Stavební úřady příslušné k povolení vedlejších staveb
v souboru staveb budou mít postavení dotčeného orgánu a budou
vydávat jako podklad pro vydání
společného povolení závazné stanovisko; z věcného hlediska bude
jeho obsah totožný s obsahem
příslušného rozhodnutí. Aby bylo
jednoznačně zřejmé, co je soubor
staveb, stavba hlavní a stavba
vedlejší, byly ve stavebním zákoně
tyto pojmy definovány (§ 2 nový
odstavec 8 a 9).
Povolování vodních děl
v rámci společného řízení
Velký problém v rámci rozhodování o příslušnosti pro vedení společného řízení a mnoho diskusí
vyvolalo začlenění vodních děl,
tedy spíše možnost rozhodování
o nich. Na jednání vlády byly předloženy čtyři varianty řešení, nakonec však „zvítězila“ ta, která nijak
výrazně nepřispívá k racionalizaci
a zefektivnění povolovacích procesů. Povolení k nakládání s vodami
bude podkladem pro společné
řízení. V případě souboru staveb,
kde stavbou vedlejší bude stavba
vodního díla, která vyžaduje povolení k nakládání s vodami, bude
vedeno společné řízení o všech
stavbách včetně vodního díla, to
znamená, že i takové vodní dílo
bude v rámci společného řízení jak

umístěno, tak i povoleno. Povolení
k nakládání s vodami ve smyslu
vodního zákona si však bude
muset investor obstarat před podáním žádosti o vydání společného povolení.
Záleží jen na investorovi,
jaký typ řízení zvolí
Nespornou výhodou pro investiční prostředí je skutečnost, že bude
zcela na vůli stavebníka, zda
k realizaci stavebního záměru využije jeden z typů nově navrhovaných řízení (společné řízení, územní řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí, společné řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí), nebo bude postupovat po
fázích získáváním samostatných
povolení vedoucích k realizaci
stavebního záměru. Ze stavební
praxe je zřejmé, že zvláště u složitějších staveb, kde doba, nároky
a náklady na přípravu projektové
dokumentace a množství dotčených orgánů jsou značné, bude
riziko zbytečně vynaložených nákladů v případě neúspěšného společného řízení příliš vysoké, a lze
tedy důvodně předpokládat, že
investoři budou preferovat variantu samostatného územního a stavebního řízení s předcházejícím
posouzením vlivů na životní prostředí.
Ing. Petr Soldon,
s užitím článku Mgr. Jany Machačkové,
MMR a webu ČKAIT
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Jednotky
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. ledna do 15. února 2018)

Rušení nočního klidu
Ve dnech 16. 1. v 5:50 hodin v ulici Žižkova a 2. 2. v 23:50 hodin v ulici
Wolkerova strážníci řešili rušení nočního klidu.
Odchyt volavky
Dne 19. 1. v 12:40 hodin jsme v ulici Průmyslová odchytili volavku, která
měla poraněné křídlo. Následně jsme jí předali do záchranné stanice společnosti Falco.
Zaparkovaná vozidla s klíči v zámku
Dne 19. 1. v 13:30 hodin jsme v ulici Husova prováděli úkony
k zaparkovanému vozidlu s klíči ponechanými ve dveřích u řidiče. Podařilo
se kontaktovat majitele, který si vozidlo zabezpečil. To samé jsme řešili i
10. 2. v 10:20 hodin v ulici Mírová. V tomto případě jsme vozidlo uzamkli a
klíče následně předali majiteli.
Slovní a fyzické napadání
Dne 24. 1. v 17:15 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili slovní a fyzické
napadání osob. Jedna z osob byla se zraněním transportována vozem RZS
do nemocnice v Litoměřicích.
Dne 6. 2. v 10:30 hodin jsme v ulici 28. října řešili slovní napadání osob.
Jedna z nich byla předvedena na Policii ČR.
Nedání přednosti na přechodu pro chodce
Dne 25. 1. v 7:40 hodin v ulici Školní nedal řidič projíždějícího vozidla Škoda přednost chodci přecházejícímu vozovku. Došlo ke kontaktu přední
části vozidla s chodcem. O události byla vyrozuměna Policie ČR.
Vloupání do chatky
Dne 2. 2. v 9:50 hodin jsme v ulici Teplická řešili oznámení o vloupání do
zahradní chatky. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl případ
předán Policii ČR.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Ve dnech 7. 2. v 10:05 hodin v ulici Prokopa Holého, 2. 2. v 10:30 hodin
v ulici U Výtopny a 11. 2. v 13:45 hodin v ulici Krátká jsme řešili ukládání
odpadu mimo vyhrazená místa.

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS
Ústeckého kraje PS Lovosice na území ORP Lovosice
(období leden 2018)

Dne 4. 1. v 6:03 hodin byla jednotka povolána k dopravní nehodě v Lovosicích, do ulice Siřejovická, u kapličky. Jednalo se o dopravní nehodu
dvou osobních vozidel - VW Sharan a Škoda Superb. Na místě byla jedna
lehce zraněná osoba.
Dne 8. 1. v 17:43 byla jednotka vyslána k dopravní nehodě dvou automobilů v Třebenicích. Při nehodě byla zraněna těhotná spolujezdkyně. Žena si
stěžovala na bolest břicha, nevolnost a byla v šoku. Do příjezdu ZZS jsme jí
poskytovali předlékařskou pomoc.
Dne 20. 1. v 13:48 byl ohlášen požár obvodové konstrukce dřevostavby
rodinného domu v Lovosicích, ulice Lovošská. Na místo vyjely jednotky
HZS Litoměřice a Lovosice a SDHO Třebenice. Po příjezdu první jednotky
byla zjištěna I. fáze hoření. Na místě byli i majitelé objektu, kteří se před
příjezdem HZS pokoušeli o hašení. Požár byl nakonec díky včasnému ohlášení menšího rozsahu. Hasiči objekt prohlédli termokamerou.
Dne 23. 1. v 13:22 byla jednotka vyslána na likvidaci uniklých pohonných
hmot na sjezd z D8 (48. km směr Praha). Z vozidla VW Passat unikly na
vozovku cca 3 litry oleje. Vozidlo stálo v odstavném pruhu, dálnice i sjezd
byly plně průjezdné. Jednotka provedla likvidaci uniklého oleje pomocí
sorbentu. Řidiče i spolujezdkyni hasiči poučili o chování a hrozícím nebezpečí v bezprostřední blízkosti dálnice.
Dne 26. 1. v 8:38 byly jednotky ze stanice Lovosice a SDHO Čížkovice povolány k požáru skládky SONO v k. ú. Želechovice. Jednalo se o požár ve
druhé vrstvě pod povrchem. Příslušníci zasahovali na proudech s izolačním
dýchacím přístrojem. Správce skládky po dohodě s velitelem zásahu povolal na místo traktorbagr pro odkrytí ohniska požáru.
Dne 30. 1. v 14:25 vyjeli hasiči k dopravní nehodě ke kruhovému objezdu
u Lidlu. Šlo o dopravní nehodu dvou osobních automobilů, kdy jeden z
účastníků zastavil na přechodu pro chodce a druhý do něj zezadu narazil.
Při nehodě se nikdo nezranil a z automobilu, které dopravní nehodu zavinilo, vyteklo cca půl litru vody do ostřikovačů.
Npor. Mgr. Lukáš Balaštík Lukáš, velitel stanice

Krádeže v marketu Billa
8. 2. v 17:30 hodin a 14. 2. v 9:30 hodin jsme řešili krádeže zboží v supermarketu Billa. Kradly zde osoby z Lovosic, resp. z Liběšic.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

• • • Z jednání rady města • • •
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo v druhé polovině roku 2017 výzvu
v rámci Národního programu Životní
prostředí, jejímž cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a
životní prostředí. Zejména se jedná o
podporu projektů snižujících emise škodlivin z dopravy a snižujících hlukovou
zátěž prostřednictvím podpory využívání
vozidel s alternativním pohonem. Město
Lovosice se do této výzvy přihlásilo a
podalo si žádost o dotaci na nákup nového služebního vozidla na CNG (zemní
plyn). V minulosti již jeden takový vůz pořídilo a s jeho provozem je plně
spokojeno. Technické služby města Lovosice využívají vozidla na ekologický pohon dokonce dvě. Jedná se o multikáru na svoz košového odpadu a
sklápěč, který je určený na údržbu zeleně. Obě tyto vozidla pohání elektřina. Pokud by se dotaci podařilo získat, mohl by být vozový park úřadu
modernizován o další vozidlo šetrnější k životnímu prostředí.
Město Lovosice se maximálně snaží čerpat dotace, a to z různých zdrojů.
Proto se na posledním jednání rady její členové zabývali také možností
pořídit vybavení pro městskou policii prostřednictvím fondů Ústeckého
kraje. Rada svým usnesením schválila podání žádosti o dotaci na pořízení
výstroje strážníků. Maximální výše dotace, pokud by ji město získalo, by
činila 90 % nákladů. Celkově si městská policie žádá o finance na pořízení
oblečení ve výši 103 773 korun.
V loňském roce se na městský úřad obrátilo celkem 14 žadatelů o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím. V souladu s tímto zákonem byla také vypracována závěrečná
zpráva, která musí být předložena Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Rada
města tuto zprávu vzala na vědomí. Vyplývá z ní, že nebyl vydán žádný
rozsudek příslušného soudu a nebyly uloženy žádné sankce za případné
nedodržení zákona ze strany úřadu. Město Lovosice i Městský úřad Lovosice tento zákon plně dodržuje.
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Lovosicko
Nový seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?

Putování za památnými stromy
Nový seriál Lovosického dneška Putování za památnými stromy
na Lovosicku pokračuje bukem a lípou v Třebívlicích.

Hádanka na březen:
Kde se nachází tento památník?
V Lovosickém dnešku naleznete každý měsíc
fotografii sakrální pamětihodnosti, která se
nachází ve městě nebo jeho blízkém okolí.
Pokud ji poznáte a víte, kde se nachází, svou
odpověď sdělte pracovnicím na infocentru a
pokud bude správná, obdržíte dárek. Hledané místo spolu s informací o pamětihodnosti
bude odhaleno v dalším vydání Lovosického
dneška. Tentokrát jsme pátrání poněkud
ztížili použitím netradiční fotografie rytiny
památníku.
Lovosice mohou být vnímány jako město
průmyslu, kde je jen málo pamětihodností a
historicky cenných nebo zajímavých objektů.
Tyto drobné objekty rozeseté po uličkách,
koutech města a jeho okolí nejsou zapomenuté. Doufáme, že by tyto kratičké příspěvky
snad některého čtenáře mohly zaujmout a
on pak zvedne hlavu a podívá se na sošku
nebo ho kroky zavedou i do míst, kde již léta
nebyl. A snad i zvýšíme obecné povědomí o
sakrálních stavbách v Lovosicích.

Hádanka z únorového čísla:
Křížek „U jatek“
Jedná se o litinový kříž s korpusem Ježíše
Krista, osazený na kamenném podstavci.
Nachází se v prostoru rozcestí, což je typické místo pro takovéto objekty.
Zde totiž křížek posloužil pocestným nejenom k odpočinku při krátké
modlitbě, ale současně i jako důležitý orientační bod.
S ohledem na materiál, kterým je zdobně odlévaná litina se dá předpokládat, že se jedná o dílo z období 19. až 20. století. Je však možné se
domnívat, že jako původní zde mohl být kdysi umístěn křížek již daleko
dříve jako tesaný z kamene, či dokonce dřevěný. K zachování tohoto
historicky cenného prvku přispělo Město Lovosice tím, že zajistilo v roce
2011 jeho kompletní obnovu.
Robert Paťcha

Uprostřed obce Třebívlice poblíž
hřiště rostou dva památné stromy:
buk a lípa. Buk byl za památný
strom vyhlášen v roce 1999 a lípa v
roce 2003.
Stáří buku u Třebívlic je odhadnuto na 150 let. Vysoký je 28 metrů a šířka koruny činí zhruba
24 metrů. Strom je velmi pěkně
rostlý. Zhruba ve výšce půl metru
se rozvětvuje na 5 hlavních mohutných větví. Zajímavý je právě
tvarem kmene a koruny, další
větve z hlavních vyrůstají totiž až
ve třech metrech.
Na stejném místě jen o pár kroků
dál stojí letitá lípa, která má na
svém těle znatelné rány z minulosti. Stáří stromu odborníci odhadují
na 350 let. Vysoká je zhruba
18 metrů a její koruna se rozkládá
do šířky 13 metrů. Četné rány,
které strom utrpěl, jsou na okrajích
zhojené. V minulosti byl v dutině

stromu založen požár a jeho dopad je stále patrný, a to až do
výšky 4 metrů. V místech, kde je
dřevo obnažené začínají působit
dřevokazné houby.
V roce 2005 byl proveden zdravotní řez, došlo k úpravě vazby
koruny a byla odlehčena boční
větev. Odborníci korunu celkově
snížili a ošetřili dutinu stromu.
Strom se od roku 2009, kdy byl
jeho zdravotní stav špatný, postupně uzdravuje.
V obci Třebívlice a jejích místních
částech žije trvale asi 806 obyvatel.
Obec má historické jádro i novou
moderní zástavbu. Velkým lákadlem pro návštěvníky může být
například Zámecké vinařství Třebívlice. Obec se nachází poblíž Solanské hory s výškou 638 metrů,
vrchu Ostrý 719 metrů a k výletům
může lákat také zřícenina hradu
Oltářík.
(ik, foto Pavel Fux)

Prackovice n. L. - kulturní akce
24. 3. v 15 hodin - Velikonoční tvoření (hřiště)
28. 3. v 19 hodin - MDŽ - divadlo. Divadlo Teplice
7. 4. v 9 hodin - Ukliďme Česko - Prackovice n. L. - Litochovice n. L.
30. 4. v 17 hodin - Stavění májky (náves)
30. 4. od 18 do 23 hodin - Čarodějnický rej (hřiště)

Kino Žernosecká rychta
4.3. v 16 h. - Konečně doma (30 Kč)
USA, 2015, 90 minut. Animovaná dobrodružná komedie. Dabing.

Prodej slepiček

11.3. v 16 h. - Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu (30 Kč)
USA, 2015, 88 minut. Animovaná komedie. Dabing.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 - 195,- Kč / ks.

18.3. v 16 h. - Já, kocour (30 Kč)
Francie, 2016, 87 minut. Rodinná komedie
.
25.3. v 16 h. - Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek (30 Kč)
Belgie, Francie, 2016. 91 minut. Animovaný film s titulky.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. Tel. 601576270, 728605840

25.3. v 19.30 h. - Básník, který málem zabil Hitlera (40 kč)
Chorvatsko, Srbsko, 2016. 107minut. Komedie s titulky.

Prodej : 19. března 2018
Lovosice – u Billy - 13.30 hod.
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Akce oddílu Šipka v novém roce: Náročná noční výprava
Skauti se s vámi ve svém okénku tentokrát podělí o výlet do mosteckého aquaparku a hlavně o noční výpravu z Litoměřic do Ústí a naopak.
Na začátku kalendářního roku oddíl Šipka vyrazil na jednu z méně obvyklých výprav – do mosteckého Aquadromu. Ačkoli šlo o temín blízký
vánočním prázdninám, účast byla hojná – možná právě proto, že nešlo o výpravu do zimní
přírody, ale do tepla. Užili si ji nejen všichni
členové, ale také přítomní vedoucí – některým
šlo zejména o tobogán, jiným spíše o vířivku.
Spousta účastníků se ale vrátila po vodních
radovánkách domů unavenější než po ledajaké
výpravě do okolních kopců, do nichž v rámci
našich výprav pravidelně vyrážíme.
V druhé polovině ledna se Šipka zaměřila opět
na pobyt v přírodě – a to ve velkém stylu. Dobrovolníci z řad starších a zkušenějších členů
oddílu zažili noční výpravu, která je výrazně
náročnější než běžné skautské akce (viz foto).
Noční výpravy měly tradici před osmi lety a
dříve (už tehdy pouze pro starší členy), potom
oddíl značně omládl a takto náročné akce nebyly možné. Nyní se tedy vracíme k léty prověřené
klasice. Vybraní skauti se rozdělili do dvou skupin, polovina odjela do Litoměřic a druhá polovina do Ústí nad Labem. Z těchto startovacích
míst vycházeli okolo osmé hodiny večerní. Během noci pod dohledem vedoucích obě skupiny došly do cíle, který koreloval s místem startu
druhé ze skupin, tedy opět do Litoměřic, popř.
do Ústí nad Labem.
V průběhu výpravy účastníci plnili několik
úkolů – např. odhadnout aktuální pozici druhé
skupiny, podle jejichž výsledků jim vedení při-

dělovalo jídlo. To nejspíš nezní moc příjemně,
ale skauti jsou šikovní a jídla měli tolik, že se
dokonce někteří pokusili jídlem obdarovat kolemjdoucí, takže hladem nejspíše nestrádali.
Okolo půlnoci se obě skupiny, jejichž trasy šly
proti sobě, potkaly poblíž obce Sebuzín. Tam si
skauti společně uvařili na ohni v kotlíku čaj a

vyměnili si dojmy ze svých putování při půlnoční „svačince“. Zbytek jejich zhruba dvacetikilometrové cesty uplynul klidně a bezproblémově,
také díky příjemnému počasí. Po většinu výpravy nefoukal vítr a teplota se pohybovala okolo
relativně příjemných -2oC. Byla tedy poměrně
teplá lednová noc. Následující den po výpravě
jsme se od rodičů některých našich účastníků
dozvěděli, že jejich děti stále ještě v 11 dopoledne spí, z čehož lze usuzovat, že hlavní záměr
a smysl noční výpravy byl naplněn.
Mimo tyto zážitkové akce dbáme ovšem i na
dostatečné vzdělávání našich členů, kteří se
podílejí na přípravě programu. Vzdělávání u nás
probíhá hned na několika úrovních. Na letošní
rok máme v plánu vyslat 4 naše starší skauty a
skautky, kteří jsou na pozicích rádce, nebo zástupce rádce skautské družiny (rádce je nejzkušenější ze své tzv. družiny čítající cca 5-8 členů,
tvoří své družině program a je jejím vedoucím)
na tzv. Rádcovský kurz. Jde o vzdělávací akci, na
které společně se stejně starými skauty z jiných
měst zdokonalují své dovednosti v oblasti vedení družiny mladších členů a vyměňují si nápady
na zajímavé činnosti pro své budoucí svěřence.
V podstatě jde o první krůčky k vůdcovské kvalifikaci. Dva členové vyrazí na kurz Prométheus
pořádaný vedením teplického střediska, s nímž
již máme velice dobrou zkušenost a dva další na
kurz Koblížek od libereckých skautů, kam vysíláme naše děti prvně. Náš oddíl bude tedy opět o
nějaký kus chytřejší.
Antonín Galle „Cedulka“

Cestovatelské přednášky: V knihovně se mluvilo o Japonsku a Andalusii

Geografická přednáška o Japonsku cestovatele a průvodce CK Nomád Karla Starého se uskutečnila v pondělí 5. února v sále městské knihovny. O zajímavé informace, zážitky a fotografie z Andalusie doplněné o tipy na cestování jedním z nejkrásnějších regionů Španělska se pak o den později podělila
na stejném místě i Naďa Fuková. Zde vám přinášíme dvě fotografie z archivu přednášejících. Vlevo je Karel Starý na vrcholu Fudž, vpravo Naďa Fuková
v Seville. Reportáže z obou akcí včetně dalších snímků najdete na našem webu dnesek.lovosice.com

Základní umělecká škola slaví 70. narozeniny a zve na akce
ZUŠ Lovosice slaví v letošním školním roce 70. výročí svého založení.
Za dobu své existence se zapsala
do paměti i srdcí stovek žáků,
několika desítek pedagogů a řady
jejich příznivců. Stála u základů
vzdělání několika generací amatérských i profesionálních umělců.
Rádi bychom s vámi kulaté naroze-

niny naší školy náležitě oslavili.
V rámci oslav jsme kromě řady
koncertů připravili Setkání bývalých a současných zaměstnanců
školy, které se uskutečnilo v sále
staré radnice již na sklonku loňského roku. Po přivítání a malém ohlédnutí do historie školy si všichni
přítomní vyslechli krátký koncert

současných žáků. Následovalo
společné vzpomínání na roky strávené v lovosické škole. Všichni
přítomní si večer krásně užili a
popovídali si o tom, jak šel čas ve
škole i mimo ni.
Pro všechny naše příznivce připravujeme na středu 14. března
Flétnový koncert za účasti bývalých

studentů naší školy. Účast přislíbila
mimo jiné i Jana Kasanová (Kopecká) a Hana Brožová (Knauerová). O
měsíc později, v sobotu 14. dubna,
vás zveme na Společenský večer
s hudbou a tancem. Obě akce se
uskuteční v sále KS Lovoš od 18
hodin. Těšíme se na setkání s vámi!
Mgr. Petra Kacianová, ředitelka ZUŠ

Články, které se do vydání nevejdou najdete na stránce http://dnesek.lovosice.com/
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Iva Hüttnerová a Hana Křížková nalákaly přes 300 lidí
Spolek Úsměv=Zdraví dostal loni za 2. místo v soutěži klubů SenSen peněžitou odměnu, s jejíž pomocí zajistil pro své členy talk show
známé zpěvačky a herečky Hany Křížkové a herečky a malířky Ivy Hüttnerové. Kvůli velkému zájmu byla akce přesunuta na sál Lovochemie.

Akce se uskutečnila v úterý 13.
února v sále Lovochemie v Lovosicích. Původně měla být ve staré
radnici ve Školní ulici, ale tam by
se všichni zájemci nevešli. Přišlo
jich přes tři stovky, hlavně členů
spolku Úsměv a důchodců firem
Lovochemie a Preol (akce byla
společná).
Zábavné odpoledne zahájila paní
Hana písní z repertoáru Raye Charlese Aleluja a jazz. Potom si obě
dámy vyměnily informace o svých
začátcích u divadla, o chování

v pubertě, dívčí módě a líčení. Obě
si také daly novoroční předsevzetí,
že zhubnou. Paní Iva objasnila, jak
střídá malování s hereckou profesí.
Zazněla řada historek ze života i z
profese, obě dámy byly velmi vtipné a sálem se ozýval smích. Zazněly i další písně, např. Johny, zpěvačka umí svým okouzlujícím hlasem pohladit po duši. Paní Hüttnerová zase líčila své zkušenosti se
sportem, byly opravdu humorné – i
trojitou zlomeninu totiž popsala
žertovně. Pochválila kolegu Jana

Čenského z Ordinace v růžové
zahradě a spoluhráče Míšu Dolinovou a Davida Suchařípu ve hře
Domácí štěstí. Paní Křížková si zase
pochvalovala spolupráci s Jiřím
Kornem, se kterým často hrají
manžele.
Dámy nezapomněly pohovořit ani
o svých knihách U stolu s Hankou
Křížkovou nebo Za domácím štěstím od Ivy Hüttnerové. Nakonec
ještě besedující objasnily své další
plány – paní Iva bude mít výstavu
v Třeboni a paní Hanka jí tam na

vernisáži zazpívá Harlekýna. Toho
na závěr besedy zazpívala i
v Lovochemii. Někteří návštěvníci
si ještě zakoupili knihy a konaly se
také autogramiády. Účastníci odcházeli z akce skutečně pobaveni.
Spolek zve v březnu také na další
akce. „Na 9. března připravujeme
taneční zábavu, na 12. března
přednášku Václav Víta ve staré
radnici a na 14. března seminář
Uzdravující síla vody v DDM Elko,“
sdělila vedoucí spolku Úsměv Libuše Žamberská. (hz, foto archiv spolku)

Lovosické hudební skupiny se představují – Kapela JTD (jelitumtode)
V srpnovém vydání roku 2013 začal v Lovosickém dnešku vycházet seriál Lovosické hudební skupiny se představují. A protože od té doby
vznikly další, nyní vám je představujeme. Pokud jsme vaši skupinu opomenuli, ozvěte se prosím na email eva.hozmanova@seznam.cz.
Jsme kapela kamarádů, která
povstala z původně nemuzikantů
jen jako experiment. Původní plán
vznikl na našem oblíbeném festivalu v Podsedicích v roce 2015
mezi námi „posluchači“ s tím, že za
rok na tomto festivalu vystoupíme
jako účinkující. To se povedlo a
zalíbilo se nám to natolik, že jsme
se rozhodli jako kapela pokračovat
a dnes už máme za sebou druhou
sezonu. Dokonce se nám v roce
2017 povedlo na našem rodném
festivalu Podsedická facka získat
první cenu v diváckém hlasování,
na což jsme velice pyšní.
Hudebním stylem jsme záměrně
rozkročeni v několika škatulkách a
jedním slovem to nedokážeme
pojmenovat, což nám vůbec nevadí. Snažíme se dělat svěží akustickou muziku s melodickými refrény,
poutavými texty a humorem. Hudbu i texty si píšeme sami. Baví nás
psát o věcech, které společně
prožíváme, o našich koníčcích,
nešvarech i láskách.
Hrajeme převážně na festivalech,
jarmarcích a v klubech, ale máme
připravený i rozsáhlejší program s
převzatými skladbami, který se
hodí na oslavy či menší zábavy.
Chceme muziku dělat lidově, tak
abychom byli srozumitelní pro
široké obecenstvo, abychom vždy
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mohli přijít a zahrát bez spousty
kabelů a zesilovačů, aby se lidi
bavili celým naším vystoupením,
tak jako baví nás jeho příprava.
Budeme se těšit na některém
z našich koncertů.

Složení kapely: Jiří Masopust –
basová kytara, Martin Kočí – sólová kytara, zpěv, Vítězslav Dvořák –
cajon, Petr Jakš – kytara, zpěv,
Jaroslav Trnka - kytara.
Za kapelu JTD Martin Kočí

V Lovosicích kapela vystoupila v
létě na Václavském náměstí v rámci Hudebních večerů a naposledy
16. prosince 2017 na adventním
koncertu v Mírovém kostele CČSH.
(hz, foto archiv kapely)
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Zájem o archeologii překvapil První písemná zmínka o Lovosicích
V úterý 13. února se uskutečnila v sále lovosické knihovny přednáška
archeologa Jindřicha Šteffla Hradiště Hrádek – Tříkrálový vrch
aneb Když hvězdy byly bohy.

První historická zmínka je uvedena v listině tehdy ještě knížete Vladislava II. (od r. 1158 krále Vladislava I.) Titul mu udělil Friedrich I.
Barbarossa za pomoc proti odbojnému Milánu.

Lektor pracuje v Regionálním
muzeu Teplice v Archeologickém
oddělení jako archeolog, obor
pravěká archeologie. Je autorem
knihy Hradiště Hrádek u Libochovan – výsledky archeologické nedestruktivního výzkumu (2013 –
2016), kterou bylo možné si po
přednášce zakoupit. „Přednáška
byla hojně navštívena, přišlo přes
30 lidé, zájem o archeologii mě
mile překvapil,“ těší vedoucí knihovny Zdeňku Černou.
Archeolog Jindřich Šteffl s týmem
dokončil výzkum pravěkého hradiště poblíž skalnatého ostrohu
Kalvárie u Libochovan. Hrádecké
hradiště se nachází na strategické
poloze nad východním břehem
Labe v České bráně a je známo
archeologické obci již po dvě století. Hlavním důvodem výzkumu
byl nález bronzových a zlatých
předmětů, které byly objeveny při
venčení psa v roce 2013 zhruba
800 metrů od hradiště. Jednalo se
o zlaté prsteny a bronzové ozdoby
a sekerky. Poctivý objevitel tehdy
ohlásil jejich nález archeologům.
„Na vlastní ploše hradiště, která
má rozlohu okolo pěti hektarů, už
jsme ale nic takového nenašli, ani
žádné keramické střepy z pravěkého období, které bývají důkazem
osídlení,“ uvádí Šteffl.
Samotný archeologický výzkum
byl veden pouze nedestruktivními
metodami. Archeologové pomocí
archeo-astronomického průzkumu
zjišťovali, jak na tomto místě fungovaly zimní a letní slunovraty.
Ukázalo se, že poloha hradiště byla
skvěle zvolena, aby na slunovraty,
ale i na hlavní starověké svátky
zapadalo slunce přesně za vrcholky určitých hor.
Za horou Kletečná slunce zapadá
na přelomu dubna a května v období keltského svátku Beltine,
který časově odpovídá dnešnímu
pálení čarodějnic, a počátkem
srpna na svátek Lughanasadh,
který souvisel s obdobím sklizně.
Za Lovošem slunce zapadá v době
zimního slunovratu a za Kubačkou
v období letního slunovratu. Za
Milešovkou slunce zapadá v době
jarní a podzimní rovnodennosti.
Hradiště tak funguje jako skvělé

Lovosice v té době patřily klášteru na Strahově, kníže je premonstrátům povolaným ze Steinfeldu
spolu s obcí Žernoseky věnoval.
Zakládací listina Strahovského
kláštera se nedochovala v originálu. Nejstarší známý opis pochází z
roku 1410 a je neúplný. Jeho latinské znění bylo vydáno v edici
Codex diplomaticus et epistolaris
Regni Bohemiae (I, č. 156). V této
zakládací listině Strahovského
kláštera je první písemná zmínka o
Lovosicích.
Původní listinu napsal roku 1143

14

kalendárium. „Hradiště u Labe
sloužilo jako kalendář i pro rituály,“
říká archeolog.
Místo sloužilo k náboženským
účelům, které navíc postupně
přebírala jedna kultura od druhé.
Byla to svatyně, která mohla sloužit už od doby bronzové až po
dobu železnou, do které patří i
Keltové. V té době se mohlo jed-

olomoucký biskup Jindřich Zdík,
diplomat knížete Vladislava II.
Strahovský klášter byl postižen
19. října 1258 požárem. Listina
Jindřicha Zdíka se nedochovala.
Přepis zakládací listiny kláštera
Strahov se dochoval jen v papírovém vyhotovení urbáře kláštera z
roku 1410. Opis je takřka úplný,
chybí ovšem závěr listiny – část
dispozice, datování a také kdo ji
napsal či vydal. Papírový urbář s
opisem listiny Jindřicha Zdíka je
chráněn jako kulturní památka.
(hz, foto Miroslav Hvorka 2008)

Překlad listiny si přečtěte na
webu dnesek.lovosice.com

nat o shromaždiště druidů nebo se
sem mohli sjíždět lidé ze širokého
okolí slavit svátky, které souvisely
se zemědělskými cykly. Samotná
monografie je koncipovaná v podstatě na dvě části. První z nich se
zabývá
samotným
výzkumem
hradiště Hrádku, včetně shrnutí
historických a archeologických
poznatků o této lokalitě od konce
18. století až do naší současnosti.
Druhá část se zabývá depoty z
doby bronzové pocházející z blízkého okolí hradiště. Není totiž
stále vyloučeno, že by mezi Hrádkem a depoty nemohla existovat
nějaká bližší spojitost. Knihu si je
možno zapůjčit v lovosické knihovně. S teplickým muzeem to určitě
nebyla poslední spolupráce, chystá
se další přednáška.

Foto vlevo: Zrestaurovaný Urbář Kláštera Strahovského z roku 1410 je uložen
v trezoru Národního archivu v Praze jako kulturní památka velké historické hodnoty. Národní kulturní památka č. 53. Urbář Kláštera Strahovského 1410 má rozměr
stran 11 x 32 cm. Kniha je uložena v pouzdře. Foto vpravo: Zakládací listina Strahovského kláštera se nedochovala v originálu. Nejstarší známý opis pochází z roku
1410 a je neúplný. Jeho latinské znění bylo vydáno v edici Codex diplomaticus et
epistolaris Regni Bohemiae. Národní archiv Praha.

(hz, foto Miloš Hyka)
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •
Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tuto křížovku sponzoruje KS Lovoš.
Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle spolu s krátkým článkem k danému tématu.
Tentokrát se v tajence dozvíte jiný termín pro polodrahokamy, které se těžily na Lovosicku.

Tajenka únorové křížovky: Frank Neupold
Coswig je německé okresní město
ve spolkové zemi Sasko a má zhruba 25 tisíc obyvatel. Leží na pravém
břehu Labe na Saské vinné stezce
mezi Míšní a Drážďany.
Dnes je to moderní město s kombinací typické staroněmecké architektury i zástavby paneláků. Přátelské kontakty udržovaly Lovosice v
rámci Euroregionu Labe – Elbe od
roku 1993; Lovosice měly s Coswigem uzavřenou dohodu o výměně zkušeností. Vzájemné kontakty
postupovaly od oficiálních, které se
týkaly výměnných návštěv představitelů města, přes výměny sportovní, školské a kulturní.
V roce 1997 navštívila Lovosice
delegace zástupců nerůznějších or-
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ganizací z německého Coswigu a
jemu blízké Míšně, aby spolu s
vedením Lovosic prodiskutovala
problémy, které byly pro obě města
shodné. Představitelé obou měst se
dohodli na tom, že je třeba postavit
tuto spolupráci nově na bilaterální
písemné formě. Proto při příležitosti
otevření výstavy „Lovosice – partnerské město se představuje“ v
červnu 1998 došlo k podpisu „Dohody o partnerské spolupráci mezi
městy Coswig a Lovosice“, kterou
podepsali starostové obou měst
Roman Novák a Michael Reichenbach.
V současnosti uplyne od té doby
20 let. Primátorem Coswigu je nyní
Frank Neupold.
(hz)
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