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Aktuality

Ve školách se během
prázdnin opravovalo
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Aktuality

V Třebenické ulici
je nový chodník
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Rozhovor

Vedení města hodnotí
uplynulé volební období
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Revitalizace Osmičky po dvou letech skončila
V červenci byl oficiálně dokončen několik let trvající projekt obnovy dřevin v lesoparku Osmička.

V zimním období proběhla na
Osmičce výsadba stromů, začátkem roku došlo k poslednímu
kácení a letos na přelomu léta
zhotovitel provedl výsev travních
ploch. To byly poslední práce a
následovat bude už jen tříletá
pěstební péče, kterou zajistí zhotovitel, tedy společnost Gabriel
s.r.o.
„Lze říci, že topolová monokultura byla dle projektu zpracovaného
krajinným architektem (paní Větrovcovou) úspěšně nahrazena
druhově bohatší skladbou, která
by měla lépe odpovídat stanovištním podmínkám levého břehu
Labe,“ konstatoval Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního
prostředí městského úřadu.
Nově založený trávník vzhledem
k panujícímu suchu doposud ještě
nevzešel. Předpokládá se, že by se
tak za lepších klimatických podmínek mohlo stát letos na podzim.
Pokud bude dostatečná vláha,
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mohlo by dojít i k první seči. Prostor byl oset směsí, která se bude
sekat 2x do roka, aby se cílové
traviny vysemeňovaly. „Po vzejití
travně-bylinné směsi dojde k prostorovému rozčlenění vzniklé plochy a v rámci regionálního biocentra, kterým lesopark Osmička z
části je, vznikne živá plocha pro
různé druhy hmyzu a fauny,“ doplnil Hamerník.
S ohledem na letošní klimatické
podmínky část nových výsadeb
přes pravidelnou zálivku přisychá,
zejména se jedná o duby, které
výsadbový šok snášejí hůře než
ostatní vysázené dřeviny. Prostor
je proto pravidelně kontrolován a
městský úřad úzce komunikuje se
zhotovitelem.
Dohromady bylo ve dvou letech
pokáceno 148 stromů. Žádný z
nich již nesplňoval základní požadavky na bezpečný pohyb osob.
Náhradní výsadba byla provedena
v počtu 158 kusů dřevin domácí-

ho původu a 390 kusů listnatých
keřů. Jednodruhové porosty nepůvodního křížence topolu kanadského a černého byly nahrazeny
směsí listnatých stromů pestřejšího druhového složení: dub letní,
jasan ztepilý, lípa srdčitá, střemcha
obecná, vrba bílá, habr obecný a
topol černý. Keře jsou soustředěny
do skupin liniového charakteru
mezi stromy. Travně-bylinné louky se rozkládají na ploše 3.235 m2.
Součástí revitalizace byla také
stavba unikátního broukoviště.
Nová kompozice lesoparku Osmička bude na podzim doplněna
několika desítkami nových laviček,
které byly vybrány v rámci anketního dotazování z laviček vystavených v hale městského úřadu.
Opraveny a doplněny budou i
stávající lavičky, s jejichž postupnou obměnou se již započalo. Vše
včetně grilovacích center bude
doplněno novými odpadkovými
koši.
>>>Pokračování na straně 4

Fotostrany

Valdštejnské
slavnosti a Žafest
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
scházíme se nad posledním předvolebním
číslem, tak mi dovolte
trochu
zabilancovat.
Mnoho věcí jsme se
snažili změnit k vaší
spokojenosti, ale jak
praví stará moudrost „Není na
světě člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem“. Ale o to myslím ani
nejde. Důležité je hledat možnosti
a alternativy, abychom mohli dojít
k uspokojivému konsenzu. Žijeme
ve městě, které nám může poskytnout kvalitní místo ke spokojenému životu. Žijeme ve městě, jehož
potenciál je obrovský a je jen na
nás jak ho podchytíme a využijeme.
Máme zde jistou exkluzivitu, v
podobě nezaměstnanosti blížící se
nule, jsme největším zaměstnavatelem okresu. S tím souvisí i určitá
soběstačnost města, kterou si můžeme dovolit. Ale s tím je třeba
dále pracovat. Abychom mohli
cokoli uskutečňovat, musíme vědět, jak má vypadat výsledek. Nikdy jsme se nebránili pozitivní
kritice, ale pokud chci něco kritizovat, musím si o věcech mnoho zjistit a pak případně navrhnout jinou
možnost. V mnoha případech však
progresivnějším řešením a rozvoji
zamezuje nešťastná legislativa.
Přesto prošlo město řadou viditelných změn - úřad částečnou restrukturalizací, zlepšilo se i celkové
hospodaření, zamezilo se vzniku
patologických jevů, zlepšila se
informovanost, komunitní činnost
atd. Věřím, že do konce roku bude
realizováno ještě několik důležitých investičních akcí, které jsou již
rozpracovány. Například místo pro
přecházení u Benziny, parkoviště
Wolkerova a Zámecká a revitalizace vnitrobloku „u Turka“. Posledně
jmenovaná akce bude velkou změnou, neboť celý prostor nedoznal
změn zhruba 30 let.
Je úkolem do budoucna formulovat a naplňovat široké spektrum
potřeb občanů. K tomu je zapotřebí vzájemné interakce a spolupráce. Přeji nám všem spokojenou budoucnost a v nastávajících volbách
šťastné rozhodnutí.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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Ve školách jsou připraveni, opravy ještě pokračují
Nový školní rok je tu. Děti začnou znovu chodit do zájmových kroužků a také na obědy. Školská zařízení se na jejich příchod intenzivně
připravují. Ve všech třech základních školách proběhla výmalba učeben a chodeb a došlo k drobným úpravám.
Současně však probíhá i několik větších investičních akcí.

ZŠ Všehrdova - Nová podlaha v jedné ze tříd

ZUŠ - Nahrávací studio

Základní škola Sady pionýrů
V družině 1. základní školy budou
vyměněna okna. Celkem se jedná
o výměnu 37 kusů starých oken a
repasování 7 oken střešních. Součástí prací bude také oprava ostění
nebo montáž parapetů. Tyto práce
budou stát zhruba 700 000,- Kč.
Zároveň proběhne i oprava střechy
tělocvičny školy za 100 000,- Kč,
konkrétně se jedná o lokální opravy střešní krytiny z plechových
šablon.
Základní škola Antonína Baráka
ZŠ A. Baráka se v loňském roce
dočkala zateplení a opravy fasády
za 3 600 000,- Kč. V letošním roce
bylo vyčleněno dalších 450 000,Kč na dokončení revitalizace. Prostředky budou použity na novou
krytinu střechy budovy z měkčeného PVC. Kolem budovy školy byl
zároveň zřízen nový okapový
chodníček.
Základní škola Všehrdova
Základní škola Všehrdova upravila především vnitřní prostory. Vymalovány byly tři třídy, kam po
prázdninách nastoupí prvňáčci. Ve
třídách pro budoucí 3.A, 3.B a 4.B
došlo k výměně podlahové krytiny
a ve školní družině vznikla nová
přípravná třída. Z peněz ministerstva práce a sociálních věcí vzniklo
také zázemí pro Dětský klub. Škola
také nechala opravit okapy. Výmal-

Nová myčka v centrální školní jídelně
ba byla částečně hrazena z pojistky
a zbytek prací až na Dětský klub
z vlastního rozpočtu. Škola měla
na investice vyčleněno 300 tisíc
korun
Základní umělecká škola
V základní umělecké škole došlo
během prázdnin k vybourání nevyužívaného sociálního zařízení, které bylo součástí dřívější mateřské
školy. Vybourán byl také výtah.
Nově vzniklé prostory budou využity pro rozšíření učebny hudebních oborů a zřízení malého nahrá-

vacího studia. Práce by měly stát
zhruba 100 000,- Kč.
Centrální školní jídelna
Centrální školní jídelna se před
prázdninami potýkala s problémy
s kanalizací. Během letní přestávky
na odstranění závady pracovala
odborná firma a oprava havarijního stavu kanalizační přípojky a
lapolu vyšla na cca 200 000,- Kč.
Jídelna si také pořídila novou průchozí myčku na sklo. Zařízení stálo
180 000,- Kč a ve výdejně jídel jsou
nyní tři myčky na nádobí. Po dva-

ceti letech došlo také na modernizaci terminálů za 240 000,- Kč.
Nové výdejní terminály mají kuchařkám zásadním způsobem
ulehčit práci a organizaci výdeje
jídel. Ceny za školní stravování
zůstávají ve stejné výši jako v předchozím školním roce.
„Před začátkem nového školního
roku bylo do škol a školských zařízení investováno 2,27 mil. Kč a do
budoucna připravujeme celou řadu dalších projektů. Necháváme
zpracovat projekt na opravu elektroinstalace a vytápění v budově
gymnázia. Elektroinstalace by byla
potřeba vyměnit také ve všech
třech základních školách. I tyto
projekty se připravují,“ sdělil Vladimír Šuma, místostarosta města.
„Zaměřit bychom se také chtěli
na budovu centrální školní jídelny.
Zde se zpracovává projektová
dokumentace na novou vzduchotechniku a předpřipraven je projekt výdejového okénka. Všech
sedm projektů nebude možné
realizovat najednou, ale projekty
budou připraveny a hned jak se
uvolní dostatek finančních prostředků, bude možné začít,“ doplnil místostarosta.
Přesný počet dětí, které zasednou
v září do školních lavic v Lovosicích, bude znám až po prázdninách, přibližně jich bude kolem
1 200. Prvňáčků bude letos 150.
(ik, tuc, foto ik)

Rodilého mluvčího si na lovosických školách pochvalují
Druhý školní rok bude na druhém
stupni ZŠ A. Baráka a 1. ZŠ v Lovosicích vyučovat anglický jazyk
kromě tamních učitelek i rodilý
mluvčí Jason Wangle. Toho ředitelkám poskytlo zdarma město jako
zřizovatel škol. „Za to městu moc
děkujeme. Je skvělé, když děti učí
někdo, kdo disponuje hovorovou
angličtinou, někdo, kdo vše slyší
tak, jak to v běžném životě chodí.
Naše učitelky dětem dají základy,
mluvnici, ale tato konverzace je
velkým bonusem,“ říká Daniela
Deusová, ředitelka ZŠ A. Baráka.
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Jason Wangle, který učil i úředníky na radnici, bude v tomto školním roce vyučovat 3 hodiny
v pondělí na ZŠ A. Baráka a 3 hodiny ve středu na 1. ZŠ. V minulém
školním roce se výuky zúčastňovaly šesté, sedmé a deváté ročníky.
„Působení lektora hodnotíme velice pozitivně, oceňujeme odpovědný přístup a výborný vztah k dětem, které se i přes prvotní obavu
na hodiny s ním velmi těšily. Žáci,
kterých jsme se dotazovaly, byli
spokojení a nadšení. Oceňovali
především aktivity, které pro ně

vybíral, kdy je hravou formou zatáhl do konverzace,“ sdělily Eva Kozelková a Lenka Buriánková, učitelky anglického jazyka na ZŠ A. Baráka.
V rámci těchto hodin byl kladen
důraz nejen na konverzaci, ale také
na správnou gramatiku a rozšiřování slovní zásoby se správnou
výslovností. Hry byly nedílnou
součástí výuky. „Jsme přesvědčeny,
že byl Jason pro žáky velkým přínosem, a jsme rády, že bude ve
výuce u nás pokračovat,“ dodaly.
(tuc, foto archiv)
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Odbory informují
Volby do zastupitelstva města a Senátu ČR
Volby do Zastupitelstva města Lovosice a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 5. října 2018 od 14 do 22 hodin a 6. října
2018 od 8 do 14 hodin.

Místa konání voleb (sídla okrskových volebních komisí):
Okrsek č. 1 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská, Příčná, Lovošská, Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.
Okrsek č. 2 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulici: Dlouhá.
Okrsek č. 3 - Střední odborná škola technická a zahradnická, Krátká
175/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, K. Maličkého.
Okrsek č. 4 - Dům s pečovatelskou službou, 28. října 1200/5
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Ježka, Dvořákova, Fibichova,
Jabloňová alej, Kmochova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova, V. Nejedlého, L. Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Švehlova,
Turkova, Dům s pečovatelskou službou.
Okrsek č. 5 - Budova městského úřadu, Školní 2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28. října, Komenského, Palackého, Sady
pionýrů.
Okrsek č. 6 - Budova městského úřadu, Školní 4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.
Okrsek č. 7 - Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8. května, Kostelní, Mírová, Tovární, Myslivecká.
Okrsek č. 8 - Praktická základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Žižkova, Husova, Prokopa Holého.
Okrsek č. 9 - Mateřská škola, Terezínská 907/42
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní, U Zdymadel, Terezínská.
Okrsek č. 10 - Praktická základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova, Jungmannova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova,
Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.

liky. Voliči do senátu bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky.
- Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb do
zastupitelstva města hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky ve volební místnosti.
- Volič, který ze zdravotních důvodů nemůže provést hlasování ve svém
okrsku osobně, může požádat prostřednictvím jiné osoby svoji okrskovou
volební komisi nebo telefonicky na čísle 416 571 128, aby jej navštívili
členové příslušné okrskové volební komise v jeho bytě s přenosnou volební schránkou.
- Pro zajištění klidného a hladkého průběhu hlasování je třeba, aby každý
volič dbal pokynů okrskové volební komise v místnosti, kde bude hlasování provádět.
- V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se
tyto uskuteční ve dnech 12. října 2018 od 14 do 22 hodin a 13. října od
8 do 14 hodin. Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby
do zastupitelstva města, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede
dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební
komise (OVK) v každém volebním okrsku. Seznam členů OVK a náhradníků je třeba zaslat nebo osobně doručit starostovi města Lovosice, a to v
listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději
5. září 2018 do 16 hodin. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo elektronickou adresu člena, popřípadě náhradníka, případně
přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany.

Výlepové plochy

Výlepové plochy pro předvolební kampaň pro volby do zastupitelstva
města a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky budou následující: prostor u křižovatky mezi ulicemi Krátká a Dlouhá, plocha na okraji
parku na Václavském náměstí, plot zadního traktu Praktické základní školy
v ulici Žižkova, rozhraní ulic Mírová, Kostelní a Terezínská (zelená plocha)
a v ulici Terezínská proti prodejně BILLA.
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE: Volební místnost pro okrsek č. 9 byla přeVýlepové plochy budou k dispozici od 19. září všem volebním stranám,
místěna do budovy Mateřské školy, Terezínská 907/42.
jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva
města, a všem kandidátům pro volby do senátu. Možnost jejich využívání
- Voliči do zastupitelstva města bude umožněno hlasování poté, kdy promusí odpovídat zásadě rovnosti volebních stran do zastupitelstva města a
káže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
kandidátů do senátu.
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České repub-

Technické služby města

Odbor životního prostředí

Úklid ulic - měsíc září

Na celém území města Lovosice je s ohledem na vyhlášku města č. 2/2015
až na výjimky zakázáno odkládat odpady ke kontejnerům (popelnicím).
Odpady mají být správně umisťovány do kontejnerů, aby dále neznečišťovaly okolí a nehyzdily celkový vzhled kontejnerových míst. Odpady, které
kvůli nadměrné velikosti či z jiných důvodů nelze do kontejnerů vyhodit,
je možné zdarma odevzdat do sběrného dvora města Lovosice. Za shora
uvedené nelegální odkládání odpadu ke kontejnerům ukládá MěÚ Lovosice pokuty do výše až 50 000 korun.

4.9. Žižkova - od Mondelez po vlakové nádraží
5.9. Žižkova - od Billy po KS Lovoš
11.9. Sady pionýrů, Palackého
12.9. Terezínská, Nádražní
18.9. U Nadjezdu, P. Holého
19.9. Kostelní, Kostelní - sídliště
25.9. Resslova, Příčná, Hluboká
26.9. Osvoboditelů - parkoviště u sochy a u Turka

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Právní pomoc bude pro starší 50 let v Lovosicích
Dne 10. září (pondělí) navštíví Lovosice bezplatný advokát z neziskové
organizace Iuridicum Remedium, z. s., ke kterému se mohou objednat
občané, kteří se např. obávají o své bydlení, uzavřeli nevýhodnou smlouvu, trápí je dluhy či exekuce nebo přemýšlí o osobním bankrotu. Konzultaci (30 minut) zdarma mohou využít občané starší 50 let, kteří si nemohou
dovolit komerční právní pomoc.
Advokát váš problém zanalyzuje a doporučí vám řešení, pomůže vám
zorientovat se v soudních a exekučních řízeních, pomůže připravit různá
podání žádosti, vyjádření atp. a ve strategických případech převezme i
advokátní zastoupení. Pro objednání volejte 776 703 170 ve všedních
dnech mezi 10. a 16. hodinou.
Bezplatná návštěva advokáta je zajištěna díky projektu Mobilní advokátní
poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí podpořeného dotací od
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Město Lovosice, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví s touto organizací spolupracuje a poskytne prostory
ke konzultacím, a to v budově domu s pečovatelskou službou v ulici
28. října.
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Vzhledem k pokračujícímu
suchu přistoupilo město k
zalévání v předchozích letech vysazených dřevin i s
pomocí pronajaté zemědělské techniky – traktoru a
cisterny 8 m3. Od konce
srpna by mělo město disponovat vlastní cisternovou
nástavbou – 5 m3 a zalévání by tak mělo již plně
zvládat pouze vlastní technikou a vlastními pracovníky. Dále město nakoupilo 66 ks samozavlažovacích vaků k dřevinám vysazeným na podzim a zjara. Zavlažovací vaky (na snímku) přinášejí větší
efektivitu v zalévání: rychle se naplní a poté dřevinám několik hodin pomalu uvolňují zálivku. Dochází tak k minimálním ztrátám zálivky odparem,
dřevina v pomalé kontinuální dávce vodu lépe přijímá a též doba nutná k
vlastnímu zalití pracovníky technických služeb se tím výrazně zkrátí.
V nákupu zavlažovacích vaků bude město nadále pokračovat.
Město plánuje vybudovat vlastní monitorovací systém kvality ovzduší,
který by občanům přes web města přinášel aktuální on-line informaci o
stavu ovzduší ve městě. Sledovány by měly být hluk, prach (pm 1; 2,5; 5) a
VOC (těkavé organické částice). V tuto chvíli probíhá výběr měřících bodů
a další specifikace celého systému.
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Aktuality

Chodníky v Třebenické a Siřejovické ulici prošly opravou
Více než 100 metrů čtverečních chodníků opravila v srpnu firma Smola Stavby s.r.o. v ulicích za železničním podchodem.

Původní konstrukce chodníku se vybourala a
nahradila novou. Podklad tvoří štěrková drť, na
kterou pracovníci položili novou zámkovou
dlažbu olemovanou klasickými betonovými
obrubníky. Rekonstruovaný chodník zůstal ve
stávající šířce, tedy zhruba 1,75 metru. Délka
chodníku vedoucího podél komunikace tř.

III/00817 je zhruba 60 metrů.
Součástí stavby byla také obnova veřejného
osvětlení, o kterou se postaraly Technické služby města Lovosice. Nainstalovány byly tři nové
stožáry s efektivními LED lampami.
„Tento chodník byl dlouhá léta v nevyhovujícím stavu. Je zde ordinace praktického lékaře a

pohybuje se tu mnoho lidí bydlících ve čtvrti
Nové Klapý, kteří pořádný chodník vedoucí do
centra města potřebovali. Nový povrch bude
sloužit především čtyřem stům občanům této
čtvrti,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
Nové chodníky a osvětlení městskou kasu
přišly zhruba na 270 000,- Kč.
(ik, tuc, foto tuc)

Z Modly se nesmí odčerpávat voda
Správce vodního toku Modla – státní podnik Povodí Ohře vydal
oznámení o snížení vodního průtoku v potoce, na jehož základě byl
14. srpna 2018 vydán zákaz odběru povrchových vod na celé délce
tohoto vodního toku, tzn. od pramene až po soutok s Labem.
Zákaz se dotkne především zahrádkářů, kteří mají podél Modly
zahrádky a mají povolení k odběru
vody pro zalévání. V Lovosicích
jsou to zahrádkářské kolonie zejména v ulici Terezínská, za tenisovými kurty, v lokalitě „za Okimem“
a nebo v oblouku silnice I/15.
Na území správního obvodu města Lovosice platí zákaz odběru
povrchových vod ještě v případě
Milešovského potoka a to také

prakticky na celé délce jeho toku.
Zde byl zákaz vyhlášen již 18. července. Povodí Labe zatím podnět
pro vydání zákazu odběru povrchové vody nevydalo.
V případě nedodržení tohoto
opatření se fyzické osoby dopouštějí přestupku dle vodního zákona,
za který může být udělena sankce
až do výše 50 000,- Kč. V případě
podnikatelů se pokuta může vyšplhat až na 100 000,- Kč.
(ik)

Revitalizace Osmičky skončila
>>>Dokončení ze strany 1

Cestu kolem pódia lemují od roku
2016 lampy veřejného osvětlení,
kterých je dohromady 15. Vybudovány byly také nové elektrorozvody
pro pořádání koncertů a festivalů.
Taktéž v roce 2016 došlo k vybudování fitness a workoutového
centra poblíž budovy ZUŠ a na
novém hřišti na pétanque se od té
doby pořádají turnaje. Letos v
červnu přibyla na Osmičce dvě
nová grilovací centra. Postupně se
také rozjel projekt Osmička se
protahuje, který má za cíl rozšířit
lesopark až do prostoru před restaurací Sauna.
„Revitalizace prostoru je sice již
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úspěšně dokončena, ale plánů na
zlepšení prostředí parku je stále
dost. Vedle nového mobiliáře,
který bude instalován v druhé polovině roku, zvažujeme také rozšíření dětského hřiště v srdci lesoparku. Tento nápad se zatím
rodí, budeme se proto snažit prosadit ho do dalšího volebního období,“ naznačil další plány Milan
Dian, starosta města.
Revitalizace Osmičky byla částečně hrazena z dotace od Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Celkově se náklady za projekt vyšplhaly na 1 200 000,- Kč, z čehož zhruba 670 000,- Kč činila dotace.
(ik, foto ik)
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Rozhovor

Vedení města hodnotí uplynulé volební období
V roce 2014 se po komunálních volbách dostali do čela města Lovosice jako starosta Milan Dian a jako místostarosta Vladimír Šuma.
Lovosický dnešek je tak na konci volebního období oba požádal o zhodnocení čtyř let ve svých funkcích.
Máte za sebou první volební období ve
funkcích čelních představitelů města. Jaké
bylo?

Co Vás naopak mrzí, že se zatím nepodařilo
dotáhnout?

Milan Dian: Čtyři roky utekly neskutečně rychle
a z mého pohledu a zkušenosti jsou čtyři roky
velmi krátká doba na realizaci všech plánů, představ a vizí, které město potřebuje. Na druhou
stranu si myslím, že uplynulé období bylo vskutku ve znamení změn a většinu závazků z volebního programu se povedlo uskutečnit, což je
vidět jistě v chodu úřadu i v celém městě. Je tu
samozřejmě celá škála věcí, které je potřeba i
nadále zlepšovat, měnit a to stávající dobré
udržovat.
Vladimír Šuma: Toto období hodnotím velice
kladně a to hlavně proto, že se nám podařilo
splnit téměř vše, co jsme občanům před volbami
2014 slibovali. Zrealizovalo se mnoho projektů,
které jsou na první pohled zřejmé, ale také ty,
které hned viditelné nejsou, ale jsou velmi důležité pro efektivní chod našeho města.
Jak těžké bylo přivyknout z Vašich původních profesí (proděkana resp. sportovního
trenéra) na funkce ve vedení města?

Milan Dian, starosta Lovosic

M. D.: Adaptovat se bylo velmi rychlé, neboť
abych tak řekl, našel jsem a stále objevuji mnoho styčných ploch s mou bývalou profesí proděkana pro výzkum a další tvůrčí aktivity, stejně tak
jako s mou původní profesí manažera kvality i
pedagogického pracovníka. Funkci starosty totiž
vnímám jako člověka, který musí mít vizi, pro tu
pak získat a vysvětlit ji lidem okolo, pak je motivovat k činnosti a navrhnout metody, jak jich
dosáhnout. Je to něco jako kouč, animátor a
krizový manažer v jedné osobě.
V. Š.: Vstup do prostředí politiky na post místostarosty města bylo pro mě obrovskou výzvou.
Na stranu druhou jsem neměl představu, co tato
funkce obnáší. Bylo velmi složité se dopředu
připravit na práci a veškeré činnosti spojené
s touto funkcí. Více než dvacet let jsem se pohyboval v oblasti výkonnostního sportu jako hráč a
trenér házené. Třináct let jsem působil v zahraničí a měl jsem možnost srovnání po návratu do
České republiky a nemyslím tím pouze oblast
sportovní, ale také vzájemné chování a respektování občanů v běžném životě. Řekl bych, že jak
činnost sportovní, tak i politika mají k sobě hodně blízko a hodně společného. V obou případech se jedná o týmovou práci. Ve sportu je to
tak, že když se vám daří, lidé tleskají a jsou spokojeni. Pokud se ve sportu něco nepodaří v
jednom utkání, máte možnost vše napravit v
utkání následujícím. V politice se chyby neodpouští a je velice složité je napravovat, což nám
potvrdila minulost.
Ve městě se toho hodně opravilo, zvelebilo,
zrevitalizovalo. Co Vy osobně považujete z
pozic svých funkcí za největší úspěch, na
který můžete být pyšný?
M. D.: To se dá těžko popsat, jelikož vše souvisí
se vším a jedno navazuje na druhé. Pro mne je
každý úspěch i malý důležitý a posouvá nás dál.
Ale pokud mohu mluvit v obecné rovině, pak je
úspěchem splnění našeho volebního programu s
předpokladem, že některé již nastartované akce
proběhnou do konce tohoto roku. Pokud bych
měl konkretizovat, tak úspěchem je jistě zavedení elektronického systému zadávání zakázek,
zrušení heren, investice do infrastruktury a rozvoje města, stanovení kritérií pro spravedlivé
rozdělování městských dotací, sestavení plánů
údržeb a oprav a z toho plynoucích priorit ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu. Jako
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M. D.: Jak jsem již zmínil, 4 roky jsou krátká
doba, a pokud se dělají skutečně velké projekty,
příprava trvá rok i déle (je třeba projít všechny
fáze, jako jsou studie, nastavení pravidel, zpracování projektů a prováděcí dokumentace, příprava zadání zakázek, jejich soutěž atd.),
dotažení takovýchto akcí je komplikované v
předpokládané kvalitě, termínu a determinovaných nákladech. V současné době je potřeba
ještě dotáhnout několik akcí, jako je místo pro
přecházení u Benziny, parkoviště Wolkerova,
Zámecká a prostor u Turka. Všechny tyto akce
jsou v určitém stupni rozpracovanosti, ale věřím,
že do konce kalendářního roku budou úspěšně
dokončeny. Obecně mne například mrzí, pokud
je vypsáno výběrové řízení a nikdo se nepřihlásí.
Důvody jsou různé a jsou dnes zejména spojeny
s přesycením trhu nebo malým zájmem o
veřejné zakázky všeobecně. Ve výsledku se pak
nedaří plnit plánovaný časový harmonogram a
realizace akcí se tím prodlužují. To v návaznosti
vyvolává otázky veřejnosti či opozice, zda pracujeme jako řádný hospodář atp.
V. Š.: I mě mrzí nedotažení projektu přechodu
u benzinové pumpy, kterým se intenzivně zabýváme déle než dva roky. Musím se přiznat, že je
pro mě nepochopitelné, jak dlouho se táhne
zdánlivě banální věc. Dalším problémem je neustále omílaný objekt bývalé Olejny. V tomto
případě jsme stále v kontaktu s majitelem objektu, ale domnívám se, že aktivita ze strany druhé
by mohla být daleko výraznější. Vyřešení problému Olejny je pro nás stěžejní záležitostí. Obdobně vnímám i objekt bývalého obchodního střediska Centrum.
Oba budete znovu kandidovat. Pokud byste
ve volbách uspěli a ve funkci zůstali i na další
čtyři roky, jaké priority si na toto období
dáte?

Vladimír Šuma, místostarosta Lovosic
hlavní změnu vnímám nastartování změny
image města a jeho vnímání veřejností, návštěvníky. Tento úkol však zdaleka není u konce a pro
přerod města z průmyslem stigmatizované oblasti je důležité nesmiřovat se s tím, že něco
nejde, ale hledat způsob, jak to udělat.
V. Š.: Za největší úspěch považuji to, že se nám
podařilo splnit téměř vše, co jsme občanům
našeho města před volbami v roce 2014 slibovali. Za čtyři roky jsme zrealizovali mnoho projektů,
které přispěly nejen ke zkrášlení Lovosic, ale jsou
velice důležité pro správu a fungování města
jako takového. Velmi mne těší zdárné dokončení
revitalizace autobusového nádraží, které je využíváno nejen občany města, ale i návštěvníky
Lovosic a považuji ho za jednu ze vstupních bran
do našeho města. Dále pak opravy školských
zařízení, revitalizace obytných lokalit, oprava
koupaliště, revitalizace lesoparku Osmička, osázení centra města květinami, fontána na náměstí, rekonstrukce KS Lovoš, atd. Naší činností jsme
přispěli ke zvelebení města, které se stává stále
atraktivnější i pro návštěvníky z okolních měst a
obcí. Pro nás, lovosické občany, je vzhled města
velmi důležitý, protože sám cítím, že v příjemném prostředí se lépe žije.

M. D.: V případě úspěchu považuji za velmi
důležité udržet nastavený směr a trend uskutečněných změn. Prioritou v širším pojetí je dotáhnout výše zmíněnou změnu image města. Je
potřeba posílit oblast sociální péče a terénní
práci pro seniory, investovat do rozvoje bydlení,
využít prvky Smart technologie, rozvinout městskou zeleň na sídlištích napříč městem, zvýšit
bezpečnost a v neposlední řadě implementovat
e-government a prvky štíhlého řízení na městském úřadě. Velmi důležitou oblastí pro rozvoj
je cestovní ruch spojený s krásami Českého
středohoří a bohatou historií Lovosic a jeho
regionu. Toto je jen malý výčet oblastí a témat,
kterými je potřeba se z mého pohledu zabývat a
rozvinout. Ostatní témata v konkrétní podobě
jsou připravena ve volebním programu na léta
2018 – 2022. Lovosice jsou městem s obrovským
potenciálem jak pro občany, tak i návštěvníky.
Naše město, které je nepřetržitě osídleno již od
6. tisíciletí před naším letopočtem, je branou do
Českého středohoří, sportovním, kulturním,
průmyslovým a dopravním centrem. Jeho nesmírná historie, kterou si málokdo uvědomuje, a
významnost srovnatelná v dobách Keltů s Marseille je to, co je potřeba vzkřísit. Zkrátka Lovosice tady budou, až nebudeme ani vy či já, ale jde
o to, jaké ho zanecháme pro naše následovníky.
V. Š.: Rozhodl jsem se kandidovat i v příštích
komunálních volbách, což je jasným signálem
voličům. Chtěl bych se i nadále aktivně podílet
na rozvoji našeho města a realizovat projekty,
které máme naplánované na další čtyři roky. Rád
bych pokračoval ve funkci místostarosty a dále
se zabýval touto smysluplnou činností.
(tuc)
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Seriál: Slavné i méně slavné OSMIČKY v Lovosicích
Všichni čeští občané vědí, že osmičkové roky bývají pro naši zemi často osudné. Rok 2018 provázejí v Česku významná jubilea.
Významná léta doplňuje i dalšími roky důležitými jen pro Lovosice kronikářka Eva Hozmanová (5. část).
Únor 1948 v Lovosicích
Tato část osmičkového seriálu se nepsala
snadno. Bylo nutno popsat státní převrat z
hlediska vítězů (použila jsem rok 1948 kronikáře
Josefa Velemana, který byl napsán v roce 1958,
a publikaci J. Skalského Historie Lovosic od
pravěku do roku 1948). Vlastní vzpomínky na
tuto dobu v Lovosicích nemám, s rodiči jsem
bydlela v Chomutově a byla jsem v době února
1948 malé dítě.
Citace z Kroniky 1948 (kráceno): „Počátek roku
byl ve znamení zvýšeného politického úsilí
reakčních stran vedených služebníky buržoazie,
kteří na pokyn domácí i zahraniční reakce připravovali puč k odstranění vlivu a moci dělnické
třídy v nové republice. Tisk těchto stran, zejména České slovo, Lidová demokracie i Právo lidu
napadal soustavně budovatelské úsilí Komunistické strany Československa, karikaturami zesměšňoval vedoucí činitele a funkcionáře. Zdravé jádro obyvatelstva našeho města převážně
dělnického původu zůstávalo klidné a s důvěrou vyčkávalo pokynů Ústředního výboru strany; v čele Národního výboru Lovosice stál učitel
Boleslav Talpa, tajemníkem úřadu byl s. Benda.
Počátkem únorových událostí dávala směr vývoje národní fronta, došlo k významné členské
schůzi v hotelu „U dráhy“, na níž bylo členstvo
strany (pozn. autorky článku - míněno KSČ)
podrobně informováno o průběhu puče v Praze
a na ostatním území republiky. Bylo seznámeno
se směrnicemi a zřizování AVNF (Akční výbor
národní fronty); ten provedl závažná opatření
ve snaze očistit důležitá místa v lidosprávě a tak
do vedení závodů dosadil spolehlivé dělnické
kádry na místo zřejmých nadržovačů a přisluhovačů.
V únoru tohoto roku jsou obchody, živnosti a
pohostinství převáděny pod „Národní podniky“
do správy státu (domnívám se, že to bylo později, pravděpodobně koncem roku, ale v kronice je to takto). Živnostníci také sami dobrovolně
uzavírají živnosti, neboť vidí, že takováto drobná, malá práce nikam nevede a vstupují do
Sdruženého městského komunálního podniku.
Tento podnik má ve správě i domy, stavebnictví, téměř všechny druhy řemesel a zpočátku i
pohostinství. Prvním ředitelem Sdruženého
komunálního podniku byl s. Karel Poborský.
V dubnu se v Besedě konala členská schůze
sociální demokracie a jejím úkolem bylo pro-

vést sloučení obou stran. Většina pravice se
sloučením nesouhlasila a nastoupila tak cestu
pasivní resistence. Od tohoto měsíce pak již ve
městě existovala jediná politická strana a tou
byla KSČ. Únorové vítězství tak vedlo k úplné
politické jednotě pracujícího lidu a odsunulo
menšinu pravicových živlů na vedlejší kolej.“ –
Konec citace z Kroniky 1948 J. Velemana.
Podle publikace J. Kozlíka Pohlednice z Lovosic se: „...některé z organizací Národní fronty
(NF) - politické strany - Československá strana
národně socialistická, Československá sociální
demokracie, Sokol, Junák, Obec legionářská snažily tomu zabránit, ale marně. 24. února byl
v Lovosicích akční výbor ustaven – bez zástupců
oponujících. Ti za to ztratili právo na existenci a
jejich sekretariáty byly zapečetěny.“ Konec citace.

Komunistický převrat v Lovosicích podle publikace J. Skalského (kráceno): „Od počátku roku
vyhlásila KSČ v Lovosicích jakousi bojovou pohotovost. KSČ ve městě dostala další ideologickou vzpruhu v podobě návštěvy A. Zápotockého. 20. února došlo k osudné demisi části nekomunistických ministrů, následující den rozhodla
KSČ o vytvoření tzv. akčních výborů (AV), následoval sjezd odborářských závodních rad a výstražná stávka. Poslední nátlakovou akcí bylo
naprosto neústavní rozhodnutí vydat Lidovým
milicím, původně závodním strážím, zbraně.
25. února prezident Beneš kapituloval a přistoupil na řešení krize podle scénáře komunistů. AV měly očistit veřejný život od všech reakcionářů, zrádců a rozvratníků. Byly to sice organizace začleněné do NF, ale vyvíjely činnost
neslučující se s komunistickými představami.

22. února komunisté založili v Lovosicích Lidové
milice o síle asi 100 mužů, kteří byli potají vyzbrojeni z vojenského skladu v Terezíně. Jednalo se o pušky Mauser vzor 98. Brzy nato nekomunističtí poslanci v národním výboru rezignovali, vždyť jejich sekretariáty ve městě byly již
zapečetěny. Národní výbor byl potom doplněn
pouze členy KSČ. Podobným způsobem byl od
nežádoucích osob očištěn i okresní soud, berní
úřad a Sokol.
Na menší problém narazili soudruzi při pokusu
obsadit policejní stanici, i tam ale nakonec dosáhli svého. Milice obsadily také banku a poštu
a převzaly moc v hedvábce, kde vyhodily ředitele Müllera a jeho náměstky a zbývající německé pracovníky. Řada živností, která patřila politickým odpůrcům KSČ, byla zrušena – Sedláčkovo holičství, zubní ordinace dentisty Pinkase,
velkoobchod firmy Rulf, Hoffmannovo cukrářství, prodej jízdních kol pana Doležala, Faltusovo zahradnictví, soukromé vyučování hudby
Markéty Borsonyové…
Definitivní tečku za převratem znamenaly
zmanipulované volby v květnu 1948, kdy si již
volič v duchu nově se rodící tradice mohl vybrat
mezi jednotnou kandidátkou NF a tzv. bílým
lístkem čili nesouhlasem. Celostátně hlasovalo
pro kandidáty NF 89,2 %, v Lovosicích, kde
voliči šli volit manifestačně, to prý bylo 98 %.
Přesné číslo se nedochovalo.“ Konec citace.
1948 – Ústavní cestou k totalitě
Dokonalý státní převrat spočívá v uchvácení
moci jednou stranou ve státě, která pomocí
úřadů, které legálně získala, využije některých
státních orgánů, zatímco druhé ochromí a zmobilizuje část lidu na svou podporu, kdežto druhé části jakoukoliv politickou akci znemožní.
Tento problém nebyl nikdy úplněji a úspěšněji
rozřešen tak jako v únoru 1948 v Československu.“ Tolik stanovisko zahraničně-politického
výboru Kongresu USA, vydaného dva měsíce po
převzetí moci v ČSR komunisty.
Těsně před převratem na plenární schůzi
MNV pořádané dne 17. února 1948 byl v sále
radnice za hojné účasti hostí na návrh ředitele
měšťanské školy Stanislava Počinka za 20letou
činnost v městském zastupitelstvu jednomyslně
zvolen stavitel Rudolf Kaftan čestným občanem
města Lovosic. Byl by zvolen také novým výborem po únorovém převratu?

Další články najdete také na webové stránce dnesek.lovosice.com
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Senioři

První semestr virtuální Univerzity
třetího věku začne v Lovosicích
V Lovosicích vzniklo konzultační středisko Univerzity třetího věku
v prostorách staré radnice, kde se budou vzdělávat místní senioři.
Cílem je umožnit všem posluchačům zájmové vysokoškolské studium bez ohledu na vzdálenost od
sídel vysokých škol. Účastníci tak
mají možnost dálkového studia
vybraného odboru v místě bydliště.
Jde o dlouhodobou společenskou
aktivitu univerzit podílejících se na
seniorském vzdělávání, s cílem
zpřístupňovat vzdělávání i těm
zájemcům, kteří se z nejrůznějších
důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých
školách či univerzitách.
Organizátorem této formy studia
je Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze, která účastníkům nabízí výběr
ze studijních témat, zajištuje odborné garanty pro dané téma,
poskytuje video přednášky. Po
zhlédnutí videa, které je zpracováno formou dokumentárního filmu,
se posluchači setkávají na dálku, s
odborným garantem téma prodiskutují a vyplní test.
Účastníky studia mohou být důchodci, invalidní důchodci bez rozdílu věku nebo osoby starší 50 let a
jsou nezaměstnaní nebo čekají na
důchod. Výuka je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu. Účastníci kurzu
obdrží přístupové heslo, s jehož

pomocí se k on-line přednáškám
dostanou a mohou si je poslechnout na jakémkoliv počítači s přístupem na internet. Na konci každého semestru obdrží student
pamětní list. Virtuální výuka Univerzity třetího věku je spuštěna v
projektu e-senior (e-senior.czu. cz).
V prvním semestru v Lovosicích
bude čekat na přihlášené účastníky
i ostatní, kteří budou mít zájem o
studium, šest video přednášek na
téma Kouzelná geometrie, téma,
které si zájemci o studium vybrali
při červnové schůzce. Toto téma se
zabývá pozorováním přírody, která
je pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky
vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. Výuka bude probíhat v prostorách staré radnice od
4. října od 9 hodin každých 14 dní
do 13. prosince. Po absolvování
prvního semestru se domluvíme na
dalších tématech vzdělávání.
„Pro tuto myšlenku mě nadchla
kamarádka, jejíž sestra kurzy navštěvovala. Jsem ráda, že je u nás
ve spolupráci s panem starostou
budeme také mít. Každý zájemce o
vzdělání je vítán, zatím je přihlášených 27,“ sdělila Erika Trefná, která
se o U3V v Lovosicích zasloužila.

Nová fyzioterapeutická ordinace v RC Mozaika
Od září se v Rodinném centru Mozaika v Lovosicích otevírá nová ordinace
fyzioterapeutky Lenky Tiché.
Najdete zde:
- Speciální ordinaci pro ženy (nejen) po porodu se zaměřením na správné
fungování pánevního dna (řešení problémů s inkontinencí, bolestivou
menstruací, bolestmi zad, apod.)
- Diagnostiku dětských nožiček včetně konzultace vhodné obuvi
- Individuální fyzioterapii – bolesti zad, výhřez ploténky, vadné držení těla,
tejpování, apod.
- Během vyšetření je dětem k dispozici herna, rodiče si mohou vychutnat
kávu či čaj a využít mohou i některou z dalších služeb centra.
- Pod vedením fyzioterapeutky dále nabízíme kurzy cvičení pro ženy na
diastázu a pánevní dno, psychomotorickou poradnu pro miminka od narození, tejpování, semináře (Zásady správného obouvání, Psychomotorický
vývoj a manipulace s kojencem), workshopy (Tejpování, Jak ovládat pánevní dno). Pravidelně také probíhají diskusní setkání rodičů s malými
dětmi, které jsou zaměřené na správný psychomotorický vývoj.
- Ordinace fyzioterapeutky rozšíří služby RC Mozaika, které podporuje
rodiny s dětmi, posiluje rodičovské kompetence a zaměřuje se na zdravý
vývoj dětí.
- Více informací najdete na webových stránkách www.rcmozaika.cz
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. července do 15. srpna 2018)

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
25. 7. v 18:50 hodin v ulici Žižkova a 9. 8. v 7:40 hodin
v ulici Sady pionýrů jsme řešili ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa. V prvním případě se šetřením podařilo
zjistit osoby, které odpad odložily.

Lovosické volejbalistky opět zazářily
v kraji, mají i družstvo kadetek
Stejně jako vloni i v sezoně 2017/2018 obhájilo družstvo žen
v krajské soutěži 1. místo s celkovým počtem 19 bodů.

Podezření z neoprávněného provozování výherních
hracích automatů
25. 7. v 21:50 hodin jsme v jedné z provozoven v ulici
Obchodní řešili neoprávněné provozování výherních hracích automatů.
Řízení motorového vozidla v době uloženého zákazu
28. 7. v 0:50 hodin jsme na silnici I/30 kontrolovali řidiče vozidla Ford.
Řidič z Roudnice n. Labem odmítnul provedení orientačního i lékařského
vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Při kontrole se
dále ukázalo, že mu byl soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Pro podezření ze spáchání trestného činu si případ převzala Policie ČR.
Rušení nočního klidu
28. 7. v 2:10 hodin jsme řešili rušení nočního klidu v jedné z provozoven
v ulici Osvoboditelů. 2. 8. 2018 v 22:10 hodin pak v ulici Žižkova a 4. 8.
v 22:15 na autobusovém nádraží. Přestupky byly vyřešeny udělením pokut.
Podomní prodeje
28. 7. v 9:50 hodin jsme v ulici Zámecká řešili vyhláškou zakázaný podomní prodej. Osoby ze Slovenska a Ústí n. Labem nabízely kosmetické
výrobky. Ke stejnému prohřešku došlo i 2. 8. v 15:05 hodin v ulici Vodní.
Zde osoby z Prahy a České Kamenice nabízely dodávky energií.
Poskytnutí pomoci, přivolání vozu RZS
28. 7. v 16:10 hodin jsme přijali od Policie ČR oznámení o muži, který
v ulici Mírová vypadl z motorového vozidla. Na místě bylo zjištěno, že se
jedná o občana ze Švédska, kterého postihla zdravotní indispozice, srdeční slabost. Následoval převoz vozem RZS do nemocnice v Litoměřicích.
Nález dítěte
28. 7. v 17 hodin jsme při cyklohlídce v ulici Nádražní přijali oznámení od
ženy, která hledala svoje dítě. Po několika minutách se nám ho podařilo
najít a předat matce.
Fyzické napadení
29. 7. v 1:10 hodin jsme na žádost Policie ČR prověřovali oznámení o fyzickém napadení osob v ulici Sady pionýrů. Případ byl následně předán
Policii ČR.

Z důvodu malého počtu družstev
ve vyšší soutěži však odmítly lovosické ženy postup. Na další sezonu
hráčky opět pilně trénují na volejbalovém hřišti vedle haly Chemik.
Svou přípravu doplňují beach volejbalem na novém hřišti místního
koupaliště. Pokud by se chtěl někdo k volejbalistkám přidat, lze je
kontaktovat na tel. 608 835 076
nebo je možné se přijít podívat
přímo na trénink, který se koná
každé pondělí a čtvrtek od 18 hodin na antukovém hřišti.
Lovosický volejbal také po letech
rozhýbal mladší děvčata (viz foto),

kterým se věnuje trenérka Petra
Černá spolu s Helenou Nedomovou a Petrou Zelenkovou. V srpnu
bylo pro děti připraveno volejbalové soustředění, které se konalo v
Lovosicích. „Město nabízí kvalitní
zázemí s možností pouze pěších
přesunů, což je pro nás velkou
výhodou. Proto jsme se rozhodly
nikam necestovat,“ říká hlavní trenérka děvčat Petra Černá.
Od října začínají dívky ve věku od
11 do 16 let hrát oficiální volejbalovou soutěž kadetek pořádanou
Českým volejbalovým svazem.
Petra Zelenková

Zadržení osoby hledané Policií ČR
3. 8. v 9:20 hodin jsme byli informováni Policií ČR o osobě v pátrání.
V čase 13:55 hodin byla tato osoba zadržena v ulici Nádražní a následně
předvedena na Policii ČR. Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Prázdniny v DDM Elko Lovosice
Hned na začátku prázdnin se stal
DDM Elko Lovosice součástí projektu Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce. Patnáct
dětí, které se v posledních letech
nejvíce účastnily našich příměstských táborů, vyjelo do německého
Geisingu. Zde strávily společně s
šestnácti německými dětmi 7 krásných dní. Těšíme se na příští rok,
kdy pozveme německé děti k nám
do ČR.
Následovalo pět týdnů příměstských táborů pro 100 přihlášených
dětí. Připravený pestrý program s
naplánovanými výlety ovlivnilo
horké počasí. Většinu dní jsme
strávili na koupališti, ale i tady si

děti užívaly spoustu her a soutěží.
Před sluníčkem jsme se schovali do
lesů kolem Oparna, jednou dokonce i do kina v Ústí nad Labem.
Jediný zamračený den nám dovolil
výlet na Větruši.
Nyní už se těšíme na nový školní
rok. Nabídku kroužků, kterou najdete na webu ddm.lovosice.net a
na facebooku DDM Elko Lovosice,
letos zvyšujeme o Krocení Arduina
a drezury mBotů - náplní kroužku
bude programování umělé inteligence. Je určen všem dětem od 10
let, studentům i dospělým. První
schůzka bude 5. září v 17 hodin v
ELKU. Více informací: 731 612 022.
Venuše Krčmářová, ředitelka DDM

Poděkování
Město Lovosice děkuje jednotce Sboru dobrovolných hasičů Třebenice za kropení ulic a zálivku stromů. Díky jejich pomoci se dařilo lépe
snášet tropické teploty, které s sebou přineslo
letošní léto, a chránit před zaschnutím celou
řadu nově vysazených stromů. Děkujeme za
ochotu a neocenitelnou pomoc pro zkvalitnění
prostředí města.
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Valdštejnské slavnosti provázelo tropické počasí
Konečně celé naší turistické skupince letos vyšla akce! A ne ledajaká, ale ve všech koutech Lovosicka proslulá šermířsko-kejklířská podívaná. Valdštejnské slavnosti letos zahajoval již tradiční průvod měšťanstva, zbrojného lidu, malých i velkých rytířů, kejklířů a dělostřelců. V průvodu jel i Adam mladší z
Valdštejna a jeho choť Alžběta Brtnická. Oba byli přivítaní slavnostní salvou a douškem dobrého vína.
Po úvodní scénce z historie povyšování Lovosic na město odchází Adam a Bětka na hostinu na zámku. Po celé odpoledne jsme mohli sledovat představení scénicko-kaskadérského spolku Balestra, kanonýry Savioli, mušketýry a střelce Tartus, žongléra a kejklíře Wagabundus Collective, provazochodkyně Kristýna předvedla oslnivé představení, část skupiny historického šermu Golem se zde také mihla, krok udávali Tamboři, koně přijeli z Adélčina dvorečku, poslechli jsme si středověce laděnou hudbu od formace Strašlivá Podívaná nebo keltské Jull Dajen, kteří slavnosti uzavírali. Celou akci organizovala skupina historického šermu Lepus (společně s městem a kulturním centrem).
I letos byly pro děti připraveny soutěže v řemeslných stáncích, kde si mohly vyzkoušet například kovařinu. Večer pak proběhlo slosování o ceny. Tentokrát akce skončila dříve. Chyběly ohníčky a brnění, protože vedro bylo opravdu nevídané a dlouhotrvající a nikdo nechce, aby park lehl popelem.
Skladba účinkujících zůstala dost podobná té loňské, možná krapet chudší o vtipné Vae Victus. Trochu to vyrovnali kaskadéři ze spolku Balestra, kteří
neváhali létat vzduchem a mlátit s sebou o zem za tónů epické hudby, ti se mi moc líbili a trochu mi připomněli akční skupinu Inferno. Ti vždycky dokázali, že většina diváků zůstala v údivu s pusou otevřenou. Lepusáci předvedli Právo útrpné, za zády jsem zaslechla něco ve smyslu, že se těší, až budou
mučit Toníka. I SHŠ Lepus má své představení pěkně promakané, detaily tomu dodávají šťávu (červenou).
Obdivuji všechny, co celý den vydrželi v kostýmech, pobíhat bosí po pichlavé trávě a s vervou bojovat až do úplného vyčerpání.
Text + foto Lenka Voráčková, www.dark-vision.cz
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Žafest podpořil životní prostředí vratnými kelímky
Tradiční multižánrový festival Žafest se letos konal již potřinácté. Po dva dny na něm proběhlo 15 alternativně-kulturních vystoupení. V pátek se představili například David Stypka, Viktorka Horáková či kapely El Gaučo a Funky Chicken, v sobotu pak Divadlo Sex Kulomets, kapely Mladé perspektivní
ryby, Fridrich a Fridrich, Kojoti nebo slovenští Wolty 123 či němečtí Subact. Novinkou bylo podávání nápojů do zálohovaných kelímku, čímž se festival
připojil k dalším akcím, které si zakládají na ochraně životního prostředí.
(tuc)

David Stypka (vlevo). Viktorka Horáková (vpravo). Foto Karel Richter

Fridrich a Fridrich (vlevo). Návštěvníci festivalu (uprostřed). Mladé perspektivní ryby (vpravo). Foto Miroslav Blažek
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• • • Ze života lovosických vodáků • • •
Klub vodáků měl druhé soustředění ve Vlastějovicích na Sázavě, na konci prázdnin byl na Východočeském maratonu přes tři řeky a nemine ho
ani maraton Krumlovský v říjnu. Sezonu zakončí zimním soustředěním na Vysočině a plaveckými i kajakářskými tréninky v městském bazénu.

A teď hezky popořádku. Závodní
sezona je už skoro u konce a naši
milí malí i velcí vysoutěžili ve vodáckém pětiboji spousty medailí.
Máme z nich radost. V současné
době máme dvě posádky žáků,
jedny juniorky a juniory a ženy.
Závody se konaly po celé ČR na
různých řekách a říčkách. Mistrovství republiky pořádali vodáci z
Náchoda na řece Orlici. Žáci, juniorky i junioři se umístili na třetím
místě a ženy vysoutěžily místo
druhé.
V červenci jsme si užili na vodáckém ostrově týden všeho možného. Pro děti byl připraven program:
cvičení s hasiči – záchrana tonoucího, první pomoc - resuscitace s
figurínou a manipulace s AED,
maskování a ošetření úrazů, výlet
na vodní dílo v Ústí nad Labem –
zdymadla, vodní elektrárna, rybí
přechod a výšlap na hrad Střekov,
potápění do Žernoseckého jezera s
potápěči, hry na vodě i na souši a
samozřejmě soutěže na různých

plavidlech (kanoe, kajak, pramice,
prám, paddleboard). Děkujeme dětem i dospělým za hezký týden, za
návštěvu z Čelákovic a poznání
nového kluka Matěje, který je už
náš.

Příští rok se chystáme pokračovat
v nabídce plnohodnotně využitého
času, naučení se různým sportovním činnostem s tímto sportem
spojených a setkávání se skvělými
lidmi ze Svazu vodáků ČR. Jeden z

pohárových závodů proběhne u
nás v Lovosicích.
Další fotografie naleznete na
našich facebookových stránkách:
Vodáci Lovosice - klub Deli
Lenka Černá Joachimsthalerová

Pohár Františka Arnošta získal znovu německý Hüttenberg
Potřetí za sebou dokázali svůj start v prvenství proměnit házenkáři německého TV 05/07 Hüttenberg.
Němečtí házenkáři zvítězili ve
všech třech zápasech a s plným
počtem bodů dokázali obhájit
loňský i předloňský triumf. Na
druhém místě skončila pražská
Dukla, třetí místo získali se stejným
počtem tří bodů, ale horším skóre
naši Lovci a čtvrtou příčku finalisté
slovenské extraligy HK Agro Topoľčany.
Lovci narazili na pozdějšího vítěze
turnaje hned ve svém prvním zápase a byl to z jejich strany nejméně povedený výkon, když Hüttenbergu podlehli 24:31. V dalším
duelu převedli svěřenci trenérského dua Berka – Landa zlepšený
výkon a většinu zápasu nad Duklou vedli. Po vítězném poločase
14:11 se nakonec s naším prvním
extraligovým protivníkem v nové
sezoně (8. září na zimním stadionu) rozešli smírně 25:25. V posledním vystoupení pak po velmi dobré hře dokázali porazit slovenské
Topoľčany 32:30 a se třemi body
obsadili třetí příčku.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
náš Jiří Motl, nejlepším brankářem
pak Nikolai Weber z Hüttenbergu.
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Výsledky 14. ročníku turnaje:
Dukla Praha – Topoľčany 27:26
Lovosice – Hüttenberg 24:31
Lovosice – Dukla Praha 25:25
Topoľčany – Hüttenberg 22:30
Lovosice – Topoľčany 32:30
Dukla Praha – Hüttenberg 29:33
Celkové pořadí turnaje:
1. TV 05/07 Hüttenberg 6b
2. HC Dukla Praha 3b
3. HK FCC Město Lovosice 3b
4. HK Agro Topoľčany 0b
Nejlepší střelec turnaje: Jiří Motl

Nejlepší střelec turnaje Jiří Motl s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem (vlevo) a starostou Lovosic Milanem Dianem.
„S průběhem turnaje jsme spokojeni, a to především s ohledem na

stoupající tendenci našich výkonů.
Nejméně se nám vydařilo první

utkání proti Hüttenbergu, ve kterém nám třicet pět minut chyběla
agresivita v obraně a chuť se poprat o míč a získat jej pro sebe.
Postupem turnaje se nám zlepšila
obranná fáze. Všichni hráči dostali
v průběhu třídenního klání herní
prostor a všichni mne mile překvapili svým nasazením a bojem o
místo v kádru. Každý z hráčů odjel
zápasy na sto procent,“ sdělil trenér Milan Berka.
Text + foto Lucie Kantůrková
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Sport

Česko-saská Euroregionáda 2018
BOGI SPORT se představuje
proběhne v Lovosicích
3. ročník mezinárodních česko-saských sportovních her dětí a mládeže
se bude konat v pátek 14. září v lovosickém sportovním areálu.

Snímek z loňského ročníku
Zahájení Euroregionády proběhne
ve sportovní hale Chemik. Soutěže
se zúčastní zhruba 200 mladých
sportovců do 15 let ze čtyř týmů
(Labe, Elbe, Krušnohoří, Erzgebirge). Vedle tradičních sportů - fotbalu, atletiky a volejbalu, byl letos
zvolen jako ukázkový sport házená,
která má v Lovosicích tradičně
vysokou úroveň.

Program
9.45 – Zahájení her v hale Chemik
11.00 – 13.45 Soutěže (fotbalový a
atletický stadion, hala Chemik a
hala za zimním stadionem
13.00 – Doprovodný program ve
fun zoně u haly Chemik
16.00 – Vyhlášení vítězů v hale
Chemik

Rádi bychom vám představili BOGI
SPORT klub, z. s., nově vznikající
oddíl v Lovosicích. Jedná se o všeobecnou sportovní přípravku pro
děti od 5 let. Zakladatelem BOGI
SPORTU je Bc. Patrik Zeman, absolvent vysoké školy se zaměřením na
tělesnou výchovu a sport a zároveň
učitel na základní škole a na gymnáziu. V Lovosicích je známý především jako trenér karate, fitness a
kondiční trenér extraligové házené.
Mnohokrát jsme se setkali ve svém
okolí s rodiči, kteří
se nedokázali rozhodnout, do jakého
sportovního klubu
či kroužku své dítě
přihlásit. Nevěděli, v
jakém sportu by
vynikalo či co by ho
bavilo. A tak vždy
museli podniknout
krok do neznáma a
doufat, že nezvolili
špatně. Proto nás
napadlo, zdali tu
není jednodušší možnost. Netrvalo
dlouho a vznikla myšlenka všeobecného sportovního rozvoje, kde by
se dítě nesoustředilo pouze na
jeden sport.
Dále bychom vysvětlili název klubu
– slovo BOGI je složeninou dvou
anglických slov – BOYS a GIRLS,
z čehož vyplývá, že BOGI SPORT je
vhodný pro chlapce i děvčata. Pod
vedením četného profesionálního
trenérského týmu se děti naučí

nejznámějším sportovním hrám,
dále také atletice, gymnastice, bojovým sportům i tanci. Vše chceme
pojmout formou hry a zábavy, aby
se děti nenudily a aby našly kladnou cestu ke sportu.
BOGI má mnoho cílů, zde bychom
zmínili dva nejhlavnější. První cíl je
ukázat jim cestu ke sportu. Když se
díváme jak z učitelské pozice a
zároveň i trenérské, vidíme velký
problém v tom, že dnes z dětí málokdo sportuje či sportuje rád. Proto
chceme u nás navodit příjemné prostředí pro každého.
Druhým cílem je
připravit dítě ve
sportu, v němž vyniká, na vstup do
konkrétního oddílu.
První trénink přípravky
proběhne
10. září v tělocvičně
Gymnázia Lovosice
v 15.00 a bude trvat
90 min. Následně se
bude trénovat každé pondělí a
středu od 15.00 do 16.30 (v případě
zájmu můžeme začátek tréninku
posunout). Na trénink budou potřebovat pouze sportovní oblečení,
obuv a lahev na pití.
Více informací naleznete na stránkách klubu: www.bogi-sport.cz, či
nás můžete kontaktovat telefonicky
na čísle 724 918 604.
Těší se na vás tým trenérů BOGI
SPORTU.

Placená inzerce
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Lovosicko

Ve Lhotce spustili na vodu obří tanker

Zhruba dvě stovky zvědavců si nenechaly ujít v úterý 31. července v loděnici v Lhotce nad Labem spuštění obřího tankeru na vodu. Ten byl 110 metrů
dlouhý, 13,5 metru široký a 5,5 metru vysoký. Chemický tanker je určený pro vnitrozemskou plavbu a se svými rozměry se řadí mezi největší lodě, které
byly ve Lhotce postaveny. „Loď byla stavěna pro nizozemského zákazníka a stavěli jsme ji rok,“ sdělil Yuriy Kulchytskyy, obchodní zástupce loděnice
s tím, že jedna takováto loď dokáže nahradit až 100 kamionů.
(tuc, foto tuc)

• • • Stálá expozice včelařů ve Vlastislavi prošla úpravami • • •
Fotografie a písemnosti na stěnách byly nahrazeny panely s fotografiemi a texty k původním originálům, dokumentujícím motto výstavy
Od Slovanského úlu pátera Zuklína z Bořislavi, k polyuretanovým úlům z Jamného nad Orlicí.
Od 14. července jsou stěny hlavního sálu zámku Skalka ve Vlastislavi osazeny fotografiemi z
Českého středohoří od Miroslava Hvorky, který
mnohokrát dokumentoval i činnost lovosických
včelařů. Expozice tak získala další rozměr dokumentující krásu Středohoří a význam včelařství
v krajině.
Kronika lovosických včelařů založená a vedená
jejím nestorem, přítelem Antonínem Moravcem,
která je průvodcem historie spolkové činnosti
včelařského spolku v Lovosicích od jeho založení v roce 1933, byla tak postupně doplněna
v dalším období let po roce 2000.
Kronika dokumentuje, že v devadesátých letech měla činnost lovosického spolku včelařů
díky svému jednateli, příteli Moravcovi, pevný
řád. V organizaci se prosadila cílevědomá a
plánovitá činnost výboru. Základní organizace
rozvíjela aktivní činnost na všech úsecích včelařské práce a i chov včel byl díky pozornosti včelařů, věnované především zdravotnímu stavu
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včelstev, úspěšný.
Zveme proto na včelařskou expozici všechny
zájemce o zdravý rozvoj životního prostředí
v naší oblasti. Poznání života včel na výstavě
vám bude podnětem k poznání dalšího roz-

měru, soužití člověka s přírodou.
Uvidíte zde kopie historických písemností,
například díla z roku 1899 Úly Slovanské a díla
Český včelař z roku 1917. Nahlédnete do obrazové dokumentace včelařské organizace o činnosti včetně soutěží dětí ve znalostech přírody a
chovu včel. Expozice vás upoutá vytvořením
konkrétního exteriéru na včelnici z šedesátých
let (Loužkova včelnice), včelařské dílny a posezení včelařů při diskuzích o chovu včel. Vystavený počítač a psací stoj dokumentuje zlomek
vývoje spolkové činnosti včelařů (dokumentace
a evidence) oproti dlouhé historii života včel.
Nad diskuzním zahradním stolkem je vystaven
obraz zámku Skalka, který namaloval a věnoval
expozici lovosický včelař, přítel Jiří Červenka
z Třebenic. V dalších místnostech jsou i zapůjčené včelařské pomůcky od dalších včelařů z Litoměřicka a Teplicka. Uvidíte i koutek manželů
Láskových, kteří byli aktivními provozovateli
včelařské prodejny v Litoměřicích. Lovosičtí včelaři
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •
Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

V Lovosicích je nové lokomotivní depo Tajenka ze srpnového vydání: A. Dopsch
V Lovosicích se 14. června 1868 na- Slavnostní odhalení busty
a opravna železničních vozů
rodil v č. p. 165, v bývalé budově
parního mlýna, jeden ze zakladatelů
evropské historické vědy Dr. Alfons
Dopsch. Jeho otcem byl účetní
v parním mlýnu Franz Dopsch a
matkou Anna, rozená Pfannschmidtová, dcera lovosického měšťana
Josefa Pfannschmidta, obchodníka
s vínem. Kde Alfons chodil do střední školy, není známo. Od roku 1886
Dopsch studoval na vídeňské univerzitě, kde byl také roku 1890 promován. K disertaci si zvolil místní
historické téma své rakouské vlasti
Bitvu u Lovosic 1756 (Das Treffen
bei Lobositz); práce byla v rozšířené
úpravě vydána knižně (Graz 1892).

Mezinárodní železniční dopravce
Advanced World Transport (AWT),
člen skupiny PKP CARGO, v rámci
svých poskytovaných služeb, mezi
které paří především železniční a
kombinovaná doprava, spedice,
provozování drah, pronájem vozů
a železniční stavby, poskytuje dlouhodobě i komplexní služby v oblasti oprav železničních vozů. V červenci přibyl na mapě ČR další bod,
kde poskytuje tyto služby. Společnost otevřela nové lokomotivní
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depo a opravnu železničních vozů v
Lovosicích. Ty vznikly v okrajové
části města na území dlouhodobě
nevyužívaného brownfieldu, v areálu, který jako železniční depo již
v minulosti sloužil. V rámci obnovení a oživení depa bylo nutné provést kompletní rekonstrukci celého
prostoru a budov.
Více informací najdete na
dnesek.lovosice.com a v příštím
vydání Lovosického dneška

A. Dopsche v Lovosicích

V pondělí 27. srpna v 16 hodin byla
za přítomnosti vedení města Lovosice, lovosických občanů a členů spolkového periodika Krušnohorské noviny (Eerzgebirgs - Zeitung), které je
hlavním iniciátorem akce, na budově
Pfannschmidtovy vily slavnostně odhalena bronzová pamětní deska s
bustou Alfonse Dopsche. Lovosice si
tak připomněly 150. výročí jeho narození. Autorkou výtvarného návrhu
pamětní desky a busty, které byly v
Lovosicích slavnostně odhaleny, je
duchcovská výtvarnice Petra Kofroňová Wolfová.

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně v nákladu 5000
výtisků a je zdarma distribuován do všech lovosických
domácností a na radnice či infocentra v okolních obcích

Příjem inzerce: 724 482 870

Lovosický
dnešek
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