Informační měsíčník města Lovosice • náklad 5 000 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 8 • číslo 5 • 4. května 2018

Aktuality

Centrálka vařila
španělskou kuchyni
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Téma

Osmička se protahuje,
vznikají grilovací místa
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Aktuality

Cibulová směs Lovoš
míří do světa
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Revitalizace Holoubkova finišuje
Jedna z největších investičních akcí, která započala v březnu 2017, se po roce blíží ke konci.
Rekonstrukcí prošly již téměř
všechny povrchy vozovek, chodníků a veřejného osvětlení velké
části „Holoubkova“. Konkrétně se
jedná o ulice Fibichova, Škroupova, Smetanova, Jabloňová alej,
Teplická, Dvořákova a Sukova.
Rekonstrukce chodníků spočívá v
tom, že se původní konstrukce
vybouraly a nahradily novou zámkovou dlažbou a obrubníky. U

části komunikací dochází k odstranění poškozených živičných povrchů a po vyspravení podkladu se
položí nové asfaltobetonové koberce.
Nevyhovující veřejné osvětlení
bude demontováno a nahradí se
novými stožáry. Pouliční lampy
budou mít výšku 6 metrů a svítidla
budou v LED provedení. Rekonstrukce vozovek bude provedena

v ulicích Smetanova, Teplická,
Dvořákova a Jabloňová alej. Opravy chodníků se týkají ulic Teplická,
Dvořákova, Sukova, Fibichova,
Škroupova, Smetanova a Jabloňová alej. Nové veřejné osvětlení
firma nainstaluje v Teplické, Dvořákově, Fibichově, Škroupově,
Sukově a Smetanově ulici a v Jabloňové aleji.
>>>Pokračování na straně 2

Město převzalo péči o zeleň na dvou „kruháčích“
Středové ostrůvky kruhových objezdů u Preolu a u dálnice letos prokouknou.

Na základě zkušeností z předchozích let se město rozhodlo vyjednat
s vlastníkem (Ředitelství silnic a
dálnic ČR) dvou okružních křižovatek ve městě jejich bezplatné zapůjčení a převzetí péče o zeleň,
která se nachází na středových
ostrůvcích. Smlouvu o výpůjčce již
posvětila rada města a starosta
města Milan Dian ji podepsal.
Na středové ostrůvky plánuje odbor životního prostředí vysadit novou zeleň. O tu se pak budou pra-
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videlně starat pracovníci Technických služeb města Lovosice, tak
jako o ostatní kruhové objezdy ve
městě. „V předchozích letech město zaznamenalo několik stížností
řidičů na neudržovaný a zarostlý
ostrůvek u Preolu. Vyzývali jsme
vlastníka k nápravě, ale k zlepšení
situace došlo vždy jen na krátkou
dobu. Pro výpůjčku jsme se rozhodli z důvodu dodržení norem pro
bezpečnost provozu. Nechceme,
aby se kruhový objezd stal opět

džunglí, přes kterou řidiči neuvidí
na druhou stranu,“ uvedl starosta
města Milan Dian.
„Dalším důvodem pro výpůjčky je
vylepšit vzhled hlavních příjezdových tahů do města. Tyto kruhové
objezdy jsou totiž to první, co motoristé z Lovosic uvidí. Naším záměrem proto je, aby byly krásně
udržované a zvelebené,“ dodal
Dian. Středové ostrůvky má město
vypůjčené až do roku 2026.
(ik, tuc, foto tuc)

Sport

Mladí házenkáři triumfovali
na mezinárodním turnaji
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
příroda se nám již plně
probudila a s ní i naše
město. V rámci koncepce, kterou jsme nazvali
Osmička se protahuje,
pokračuje kompletní revitalizace, jež bude spočívat v zatraktivnění tzv. mrtvých
zón mezi Saunou a plaveckým
bazénem, aby mohl být tento
prostor občany aktivně využíván.
Zajímavostí projektu jistě bude
nová stezka, která povede podél
Modly. Tento nápad se mi velmi
zalíbil při toulkách po Bad Schandau a věřím, že i naši občané ho,
zejména v horkých dnech, ocení.
Následným krokem by mělo být
zbudování bylinkových záhonků,
pěšinek, oddychových ploch a také
míst k venčení psů.
S výše zmíněnou koncepcí souvisí
i konference firmy Floravil, která se
konala v Centru kultury Lovoš a
byla koncipována jako prezentace i
pro budoucí možnou klientelu a
zároveň jako shrnutí spolupráce
našeho města s firmou. Milým
počinem byl křest nové směsi, která byla poprvé vyseta právě v
Lovosicích před domem s pečovatelskou službou, jež pod názvem ,,Lovoš“ bude distribuována
na evropských výstavách a trzích.
Řediteli firmy i ostatním účastníkům se v našem městě i kulturním
stánku velmi líbilo a těší se na další
spolupráci. CK Lovoš se tak již plně
etablovalo, o čemž svědčí množství
akcí a spokojenost návštěvníků. Ať
již zmíním mimořádně zdařilý Operetní večer, ples Mozaiky či 70.
výročí naší umělecké školy.
Posledně jmenovaná instituce je
jedinečná svým historickým přesahem sahajícím až do roku 1772,
kdy hudební školu zmínil ve svém
cestopise Charles Burney. Odkaz
minulosti a pedagogů dnešní žáci i
učitelé plně zúročují. Třeba ve
vydání dalšího CD mladých sólistů.
Za desetiletí škola vychovala mnoho hudebních osobností, které
působí v předních hudebních tělesech naší země. Je to další z věcí,
na něž můžeme být v našem městě
hrdi. Tito lidé jsou inspirací a nejen
pro mládež. Přeji vám mnoho
slunečných dnů.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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Silnice mezi Novým Klapým a Lidlem je opravená
Od středy 11. dubna mohou motoristé bez obav z poškození vozu využívat nově opravenou komunikaci mezi Lidlem a čtvrtí Nové Klapý.
Ředitelství silnic a dálnic dokončilo pokládku nového živičného povrchu.
Tato silnice je sice okrajová, ale
pro město velmi důležitá. Na svou
opravu ovšem čekala desítky let.
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)
ji opravilo jako náhradu za její
zvýšené využívání při výstavbě
dálnice D8. Komunikace byla jednou z objízdných tras pro vozidla,
která potřebovala uniknout ze
silnice I/30 při častých dopravních
nehodách.
„Jsme velice rádi, že ŘSD naše
prosby vyslyšelo. Silnice byla v
minulosti mnohokrát lokálně vyspravována, ale plošnou rekonstrukcí položením celistvého koberce prošla možná poprvé od
doby, kdy se z prašné cesty stala
zpevněná komunikace. Na její
opravu ovšem město nemělo dostatek finančních prostředků,“ sdělil místostarosta města Vladimír
Šuma.
Silnice bude nově hlídána městskou policií. Stalo se totiž nešvarem mnohých řidičů kamiónů, že
tudy projíždějí a zkracují si cestu i

přes zákaz vjezdu. „Silnice je úzká
a mohlo by snadno dojít k jejímu

zablokování a poškození. Nikdo
kromě dopravní obsluhy zde proto

nemá co dělat,“ uvedl místostarosta města Vladimír Šuma.
V následujícím období dojde
ještě k úpravě krajnice. Tu zajistí
Technické služby města Lovosice
za použití zbylého obrusu a zeminy. ŘSD rekonstrukci provedlo na
vlastní náklady. Využity byly finanční prostředky určené v rámci
stavby dálnice D8 na opravu objízdných tras. Náklady na opravu
se pohybují kolem 3,5 milionu
korun. Práce provedla firma Eurovia a. s., a to dokonce s časovou
rezervou. Původní termín dokončení byl totiž naplánován na čtvrtek 12. dubna.
„Pro řidiče by také mělo platit,
aby zde důsledně dodržovali povolenou rychlost a spíše nohu z
plynu sundali. Nový povrch snadno svádí k rychlejší jízdě,“ sdělil
Šuma.
„Rád bych také poděkoval inženýru Františku Zukersteinovi, který
má významný podíl na uskutečnění této akce,“ dodal. (ik, tuc, foto tuc)

Dobrovolníci při úklidové akci sebrali více než pět tun odpadu
Dobrovolníci, kteří vyrazili do terénu, aby uklidili město, sebrali kolem 5 tun nepořádku. Do akce Ukliďme Česko 2018 se zapojil Městský
úřad Lovosice, Základní škola Antonína Baráka, Gymnázium Lovosice a několik skupin dalších dobrovolníků.

V pátek 6. dubna a o den později se uklízelo
například na Holoubkově, v blízkosti sportovišť,
v Novém Klapý, na Havraním ostrově a pod
Lovošem. Na Holoubkově skupina 9 dobrovolníků uklidila skládku v prostoru sadu. Při akci
Ukliďme v sadu sebrali tunu odpadu a odstranili černou skládku. Část dobrovolníků se poté
odebrala vyčistit jinou menší skládku u hřbitova. Zaměstnanci úřadu uklízeli část Havraního
ostrova. Sebrali zde zhruba 2 tuny odpadků.
Ze školy A. Baráka se akce zúčastnilo dokonce
12 tříd. „Jednotlivé třídy si rozdělily části města,
a tak naši starší žáci se svými učiteli vyčistili
Nové Klapý, Holoubkov, Osmičku, sportovní
venkovní areál, oblast pod Lovošem a úseky

podél potoka Modla. Mladší žáci uklízeli blízké
okolí školy. Slunce našemu počínání přálo, za
pěkného počasí jsme po celém městě posbírali
velké množství odpadků. Jsme rádi, že jsme
alespoň takto mohli přispět našemu životnímu
prostředí,“ uvedla ředitelka školy Daniela Deusová. Děti našly a sebraly kolem dvou tun odpadků. Této akce se škola v rámci ekologické
výchovy účastní každoročně.
Většinu nepořádku svezli pracovníci Technických služeb města Lovosice k likvidaci již v pátek a v sobotu. Zbytek nasbíraných odpadků
odvezli pak v průběhu týdne. V sobotu 14. dubna členové Českého rybářského svazu, z.s., MO
Lovosice pomohli odvézt nepořádek z Havraní-

• • • Revitalizace Holoubkova finišuje • • •
>>>Dokončení ze strany 1

Rekonstrukce musela být na přelomu února a března z důvodu silných mrazů přerušena. Dokončovací práce již opět běží, a to v
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ulicích Jabloňová alej a Teplická.
Zhotovitel opravuje chodníky a
veřejné osvětlení. Dokončeny byly
rovněž obrubníky u parčíku v ulici
Škroupova.

ho ostrova. Akce je vždy koordinovaná také s
odpadovou společností FCC BEC s.r.o, která
zdarma zajišťuje následnou likvidaci odpadu.
Odpadkové pytle dobrovolníkům z městského
úřadu a dětem ze základní školy poskytlo město Lovosice. Dobrovolníci „ze sadu“ si přinesli
vlastní.
Podle webu uklidmecesko.cz nasbírali v loňském roce při této akci lidé po celé ČR 1 536
tun odpadu. V Lovosicích se v roce 2017 sebralo zhruba 200 pytlů odpadu a jeden kontejner
odpadů velkoobjemových.
V rámci Dne Země 17. dubna pod Lovošem a v
Oparenském údolí uklízelo také Gymnázium
Lovosice.
(ik, tuc, foto archiv)

Na tuto rekonstrukci by mohla
navázat oprava vozovky silnice III.
třídy v ulici Jabloňová alej od okružní křižovatky „Lidl“ k ulici Smetanova. O opravě této pozemní
komunikace město jedná s jejím
majetkovým správcem, kterým je

Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, provoz Litoměřice.
Rekonstrukce sedmi ulic přijde
město na zhruba 11 milionů korun,
které plynou zcela z rozpočtu města. Výběrové řízení na zhotovitele
vyhrála firma Gardenine s.r.o.
(ik)
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Odbory informují
Odbor tajemníka

Technické služby města Lovosice

Skončila výstava 110 let staré radnice

Úklid ulic - květen 2018

Po třech měsících byla odinstalována výstava 110 let staré radnice. Vystaveno bylo téměř 30 předmětů souvisejících s budovou a její přes sto let
dlouhou historií. Jednalo se především o listinné dokumenty týkající se
různých období od výstavby budovy až po novodobou historii. Historické
dokumenty byly doplněny fotografiemi z opravy interiérů sálu a přilehlých
místností z roku 2014. Nejzajímavějšími exponáty byla dobová dokumentace z roku 1906, výtisk novin Leitmeritz Zeitung z roku 1908 a 13 pohlednic
staré radnice ze sbírky pana Jana Rösslera. Všechny vystavené dokumenty
byly originály. Vernisáž výstavy proběhla v pátek 12. ledna, což bylo přesně
110 let od slavnostního otevření budovy v roce 1908. Vernisáž přilákala
desítky návštěvníků, samotnou výstavu potom navštívilo kolem 250 lidí
včetně žáků 1. Základní školy a Gymnázia Lovosice.
Výstava byla částečně přeložena i do němčiny. Fotografie vystavených
předmětů a texty spolu s překlady listin stále najdete na webu města Lovosice.

2.5. Kostelní, Kostelní - sídliště
9.5. Osvoboditelů, parkoviště před DSL
15.5. Resslova, Příčná, Hluboká
16.5. U Výtopny, Lovošská
22.5. Kmochova, Zvonařova
23.5. V. Nejedlého, J. Ježka
29.5. U Nadjezdu, Okružní
30.5. Nádražní, P. Holého

V Lovosicích proběhl workshop s přáteli z Coswigu
Projekt „Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce č. 100281819“
umožnil další setkání zástupců státní správy, organizací a spolků měst Lovosice a Coswig. Setkání proběhlo ve dnech 16. a 17. března 2018 formou
workshopu, který byl zahájen vystoupením místostarosty Vladimíra Šumy a
pokračoval odbornými prezentacemi. Čeští účastníci se dozvěděli informace o fungování sboru dobrovolných hasičů, jejich organizační struktuře a
úkolech. Neméně zajímavé bylo také seznámení s plánem přestavby průmyslové zóny na moderní obytnou oblast města Coswig. Za českou stranu
bylo představeno fungování Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů v Lovosicích včetně exkurze na požární stanici, a dále
fungování elektronického zadávání veřejných zakázek na městském úřadě.
Ve večerních hodinách proběhlo celkové zhodnocení fungování projektu a
odprezentovaných témat.
Sobotní dopoledne se již neslo v neformálním duchu. Na programu byla
komentovaná prohlídka města Louny a tamního vrcholného díla pozdní
gotiky, chrámu sv. Mikuláše.

Komunikace budou označeny dopravní značkou SDZ B29, zákaz stání s
časovým údajem 7-14 hod. IZ 8a, IZ8b - začátek a konec, zóna zákaz
stání.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rekonstrukce plynovodu na Holoubkově
Od 30. dubna do 11. května bude společnost Tepgas Ústí nad Labem
provádět rekonstrukci plynového potrubí a domovních přípojek v ulici
Leoše Janáčka (podél hřbitovní zdi) v úseku od křižovatky s ulicí Pod
Vinicí až dozadu. Dále pak v termínu od 14. do 22. května budou v ulici
Dvořákova prováděny přepoje domovních přípojek. V termínu od
23. května do 10. srpna pak bude uzavřena celá ulice Jaroslava Ježka.
Obyvatelé budou včas upozorněni na zákaz parkování v dané lokalitě.

Středisko Virtuální univerzity
třetího věku bude v Lovosicích
Město Lovosice plánuje vytvoření
konzultačního střediska Virtuální
univerzity třetího věku (bližší informace na www.e-senior.cz). V rámci
univerzity nabídneme seniorům
možnost zapojit se do studia, při
kterém si budou moci osvěžit své
znalosti, doplnit některé poznatky,
zúčastnit se přednášek na zajímavá témata.
Pokud byste měli zájem o tuto

formu vzdělávání, bližší informace
vám poskytneme na telefonním
čísle 731 818 775 či emailové adrese trefna49@seznam.cz.
Zájemci nechť se hlásí na uvedených kontaktech do 25. května
2018, na základě zájmu pak bude
připravena společná schůzka, kde
budou upřesněna témata vzdělávání a také termíny přednášek.
Erika Trefná

Přívoz přes řeku Labe
Ve čtvrtek 19. dubna ráno byla na řeku Labe spuštěna loď Tramín, která
bude tradičně převážet zájemce do Píšťan a zpět. Provoz byl zahájen v
pátek 20. dubna a potrvá do září. Záležet bude především na počasí.
Provozní doba: květen až září - 8 - 20 hodin. V případě potřeby stále.
Kontakt: převozník 722 295 599
Ceník jízdného: děti do 10 let - zdarma, děti do 15 let - 10 Kč, senioři 15 Kč, dospělí - 20 Kč, kolo - 5 Kč, ZTP - zdarma.

Spuštění přívozu na Labe proběhlo 19. dubna.
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Foto: tuc
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Školní jídelna

Školu i kuchyni ovládly chutě a vůně Španělska
Ve středu 28. března proběhl v Lovosicích Španělský den. V centrální školní jídelně se servírovalo španělské menu, školy se Španělsku
věnovaly v rámci projektového dne.

Projektový den se uskutečnil i na
ZŠ Všehrdova. Škola ho pojala
tradičně po svém a zapojili se do
něj úplně všichni. Třídy školy se
proměnily do španělských národních barev. Skvělou atmosféru
ocenili návštěvníci v čele se starostou Milanem Dianem a výkonným
ředitelem Asociace školních jídelen
ČR Karlem Jahodou. Žáci ve všech
třídách pod vedením pedagogů
zkoušeli rozmanité aktivity se španělskou inspirací, tančili flamenco,
kreslili španělské tanečníky a učili
se některé španělské věty. Škola se
zaměřila nejen na španělskou kulturu, ale i na historii i zeměpis.
„Výzdoba ve škole byla nápaditá a
bylo vidět, že si žáci společně
s pedagogy dali záležet. Pedagogický tým ZŠ Všehrdova v čele s
paní ředitelkou byl perfektní, kreativní a nezbývá než poděkovat za
jejich přístup a nasazení,“ uvádí
ředitel AŠJ ČR Jahoda.
Vyučování bylo zakončeno španělským menu ve školní jídelně.
Jídelna byla od vstupu vyzdobena
obrázky školáků na téma španělské kultury, kuchyně i přírody. Žáci
i hosté si k obědu mohli pochutnat

na delikatesní zeleninové polévce andaluském gazpachu, které je
tvořeno ze zeleniny v čele s paprikou, a zajímavostí je, že se podává
za studena buď v misce, nebo ve
sklenici s brčkem jako džus. Hlavní
chod pak tvořila valencijská paella
a jako dezert byl pomeranč s medem a olivovým olejem. Kuchařský
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dení města za podporu i za návštěvu. Přišli i někteří zastupitelé a
další hosté,“ dodala.
Ředitel školních jídelen Karel
Jahoda poděkoval týmu pracovnic
CŠJ za připravené menu a předal
jim certifikáty. „Je obdivuhodné,
jak tým kuchařek okolo paní ředitelky Dreieckerové šlape. Svařit a
vydat bezmála 1500 porcí denně,
to si zaslouží obrovský respekt.
Když k tomu přičtu ne zrovna ideální podmínky z hlediska prostor a
stávající techniky, je to výkon mimořádný. Paní ředitelka podnikla
velice odvážný krok, když nasadila
v den pořádání španělské kuchyně
jako dvojku tradiční českou svíčkovou. Výsledek byl přes 1000 porcí
pro španělské menu oproti 460
porcím ve prospěch svíčkové,“
chválí Jahoda.
Pro hosty byl připraven stůl ve
španělských barvách s krásným (a
dobrým) dortem s dvojicí tanečníků flamenca. Pochvala za dobrou
prezentaci patří žákům Soukromé
podřipské střední odborné školy
z Roudnice nad Labem. V závěru
akce ještě ředitel Jahoda uvedl, že
na konec tohoto roku je plánován

tým se tradiční španělské menu
naučil připravovat již v listopadu
v Makro Akademii v Praze, a to
přímo pod vedením španělského
šéfkuchaře Enrique Garcii Tejada.
Cílem akce bylo seznámit kuchaře
z českých školních jídelen se španělskou gastronomií a inspirovat
se jednoduchými a zdravými re-

cepty z Pyrenejského poloostrova,
které jsou díky velkému území
rozmanité ne-jen surovinami, barvami, ale i způsobem zpracování.
„Španělských jídel se vydalo přes
tisíc, strávníci byli zvědaví a velmi
jim chutnalo,“ chválí si Den španělské kuchyně Jana Dreieckerová,
vedoucí CŠJ Lovosice. „Děkuji ve-

Den mexické kuchyně. Dodal, že
Lovosice budou vždy vítány do
jakýchkoliv projektů, které AŠJ ČR
pořádá. „Je skvělé, že i takto velká
centrální školní jídelna dokáže
konkurovat daleko menším školním jídelnám v přístupu ke školnímu stravování,“ uzavřel.
(hz, foto archiv CŠJ a ik)
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Lesopark Osmička se protahuje, vznikají i grilovací místa
Osmička se protahuje. Tak zní název nového projektu města na rozšíření lesoparku před Saunu.
Město nechalo zpracovat dokumentaci pro provedení výsadby nových stromů a komplexní úpravu prostoru v kontextu celého území.
Lesopark by se mohl rozšířit nejen o nové stromy, ale vybudovány
by měly být také nové cesty a
chodníky pro pěší. Lesopark se
protáhne až před prostor restaurace Sauna. Na jaře bude vysázeno
7 kusů javoru mléč, 11 lip velkolistých a 9 dubů letních. V současné
chvíli se již hloubí jámy pro výsadbu.
V létě a na podzim by na ploše
„prodloužené“
Osmičky
měla
vzniknout nová komunikační propojení, která budou respektovat
současné trasy. Napříč územím
povede cesta, která propojí lesopark s plaveckým bazénem.
Zcela nové propojení by mělo
vzniknout podél potoka Modla
směrem k lávce u koupaliště. Plocha uprostřed pozemku zůstane
volná, a to proto, aby zde byla
zachována možnost konání aktivit
náročných na prostor, jako jsou
například cirkus, kolotoče, frisbee,
lakros, pouštění draků nebo pořádání zahradních slavností.
„Věřím, že se doposud nepříliš
využívaný pozemek díky nové
koncepci v budoucnu změní v
atraktivní plochu pro volný čas,“
sdělil Milan Dian, starosta města.
„Osmička se protáhne, ale nezůstane jen u stromů a cestiček.
Zhruba do měsíce by měla být
hotová tři nová grilovací centra.
Centra budou poblíž restaurace
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Loděnice, za budovou ZUŠ a jedno
by mělo být v blízkosti řeky.
V současné chvíli se vyrábí mobiliář. Počítáme také s úpravou záze-

mí pro pořádání festivalů. Do pódia letos investujeme až 150 000
korun,“ dodal Dian.
V rozpočtu jsou na projekt Os-

mička se protahuje vyčleněny
miliony korun, grilovací centra
město vyjdou na zhruba 45
korun.

dva
pak
000
(ik)
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Ze života Farní charity Lovosice Litoměřické svátky hudby opět
zavítají i do Lovosic
6. ročník Litoměřických svátků hudby proběhne 24. - 26. srpna
v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích
a v lovosickém kostele sv. Václava.
Dnes přinášíme informace o druhém koncertu.

Výlet na Matějskou pouť
V pondělí 19. března jsme se
vydali na Matějskou pouť do Prahy. Ač bylo počasí opravdu mrazivé, slunko nám svítilo na cestu a
dodávalo dobrou náladu. Na pouti
si každý našel svou zábavu, ať už v
podobě atrakcí či tance při hlasité
hudbě.
Větší děti si troufly dokonce i na
ty nejextrémnější atrakce z celé
pouti, jako je Volný pád z výšky
90 m nebo třeba Kamikaze. Menší
děti se věnovaly dětským kolotočům, houpačkám. Nakonec jsme
šli všichni do Mořského světa.
Akce byla financována z projektů
Sami sobě a Změna.
Taneční vystoupení v Terezíně
V úterý 20. března navštívil ta-

neční soubor Lačho Amicus se
svými tanci Domov se zvláštním
režimem v Terezíně. Tanečnice
vystoupily na 3. Jarním plese, který
se uskutečnil v Kulturním domě
města Terezín. Děvčata zatančila
dvě romské a třetí moderní taneční skladbu. Vystoupení se klientům
i zaměstnancům domova velice
líbilo a ocenili ho potleskem.
Prázdninový aquapark
Volný prázdninový den jsme
využili k návštěvě aquaparku v
Mostě. Výjezdu se zúčastnilo 30
dětí. Celý den jsme si užili a strávili
ho na tobogánech, vodních prolézačkách, v divoké řece a mořských
vlnách. Akce byla financována z
projektů Sami sobě a Změna.

Druhý koncertní večer, který pořádá Musica et Educatione, z. s., se
bude konat stejně jako první v
jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích v sobotu
25. srpna od 19 hodin a diváci se
mohou těšit na galakoncert, jehož
program bude v rámci oslav 100letého výročí vzniku Československé
republiky sestaven na základě konzultací s uměleckým poradcem
Václavem Hudečkem (ředitelem
festivalu Svátky hudby v Praze) z
děl českých hudebních operních
velikánů. Diváci si budou moci
poslechnout árie i dueta ze sedmi
jak známých, tak méně hraných
českých oper. Sólové pěvce doprovodí osvědčená Plzeňská filharmonie řízená dirigentem Tomášem
Braunerem. Jako sólisté vystoupí
sopranistka Jana Sibera – stálá
členka Opery Národního divadla v
Praze, dále tenorista Richard Sa-

mek – stálý host Opery Národního
divadla v Praze, který pravidelně
vystupuje ve známých operních
domech převážně v německy mluvících zemích, a nadějný mladý
basbarytonista Boris Prýgl, který na
nedávné prestižní soutěži pro pěvecké talenty do 32 let – Operálie
2017 Plácida Dominga v Astaně
jako finalista této soutěže získal
Cenu Birgit Nilsson za mimořádnou
interpretaci děl Richarda Wágnera
a Richarda Strausse. Na základě
úspěchu v této soutěži jej pozval
Plácido Domingo na účinkování do
Opery v Los Angeles v sezoně 2018
– 2019.
Na facebookové stránce Litoměřické svátky hudby a na webu
www.litomerickesvatkyhudby.cz
budou postupně zveřejňovány fotografie i umělecké životopisy jednotlivých vystupujících.
Veronika Kalakajová, Zdeněk Kulda

Bistro Osmička otevřelo své brány

Petr Urban, Farní charita Lovosice

Projekt Práce a rodina pokračuje
Projekt Práce a rodina, který usiluje o uvedení znevýhodněných
osob na pracovní trh a udržení se
na něm, dále pokračuje, a tak jsme
s jarními měsíci začali realizovat
semináře koučinku, kde mohou
účastnice načerpat nové poznatky
z oblasti sebepoznání a rozvoje
svých silných stránek, které jim v
pracovním i osobním životě pomohou lépe se uplatnit a využít
svůj osobní potenciál.
V březnu jsme se zaměřili na

metody plánování pracovního a
osobního života účastnic a věříme,
že se jim tak bude dařit lépe propojit práci a rodinu.
Účastnicím projektu je k dispozici
také právník a psycholog, financovaný z Evropských sociálních fondů. Do projektu je možné se stále
přihlásit na tel. čísle 734 782 709.

V areálu lesoparku Osmička bylo otevřeno nové občerstvení pod názvem
Bistro Osmička. Bistro nabízí nejen nápoje, ale i něco k zakousnutí. Plánují
se večery s hudbou, opékání buřtů a další zajímavé akce. Bude zde možné
si i zapůjčit koloběžky. Zahájení sezony proběhlo 30. dubna. Tým Bistra
Osmička se těší na vaši návštěvu, buďte vítáni!

Černohorský: Německo se bez ekonomické migrace neobejde
Začátkem dubna se v sále lovosické knihovny
konala beseda s lovosickým rodákem, zahraničním zpravodajem ČT, Václavem Černohorským.
Mnozí ho znají i osobně, nejen z televize, i proto byla přednáška hojně navštívená.
Na úvodní dotaz, jak Německo přistupuje
k dědictví dvou světových válek, uvedl, že vyrovnání se s minulostí neproběhlo bez problémů, jednoznačné přiznání viny a opakované
omluvy ale byly a jsou nedílnou součástí politiky všech poválečných německých vlád. Tuto
kulturu podle něj dokazuje i bezpočet památníků věnovaných holokaustu, včetně toho v centru Berlína. Vinu Německa relativizuje jen krajní
pravice včetně některých politiků AfD.
Vztahy Německa k Česku, respektive k Čechům jsou na nejlepší úrovni v novodobé histo-
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majetkových nároků a zástupci české vlády
pravidelně navštěvují jejich sjezd.
Václav Černohorský také pohovořil o situaci ve
veřejnoprávní televizi, jejíž roli zpochybňuje
část politické scény. Podle lektora lze samozřejmě ČT za některé věci kritizovat, neznamená to
ale bez jakýchkoli faktů a argumentů útočit na
základní principy jejího fungování a její nezastupitelnou roli. Zpravodaj nám také zodpověděl několik dotazů hlavně k migraci.
(hz, foto archiv knihovny)

rii. K jejich zlepšení pomohlo i to, že se sudetští
Němci před několika lety definitivně vzdali

Rozhovor s V. Černohorským
si přečtěte na našich stránkách
dnesek.lovosice.com
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Základní umělecká škola slavila sedmdesátiny
ZUŠ Lovosice slaví v letošním školním roce 70. výročí svého založení. Za dobu své existence se zapsala do paměti a snad i do srdcí stovek
žáků, několika desítek pedagogů a řady jejích příznivců. Stála u základů vzdělání několika generací amatérských i profesionálních umělců.
Během celého školního roku probíhají akce, na
kterých kulaté narozeniny naší školy připomínáme. K oslavám jsme přizvali rovněž bývalé studenty. Již v březnu se uskutečnil Flétnový koncert za účasti Hany Brožové (Knauerové, FOK
Praha) a Jany Kasanové (Kopecké, ZUŠ Praha Čakovice).
V sobotu 14. dubna oslavy vyvrcholily v sále
Centra kultury Lovoš, kde proběhl Společenský
večer. Pozvání přijaly dcery prvního ředitele
pana Jana Habeše, dorazila řada bývalých i
současných studentů, učitelů a mnoho příznivců
a přátel školy.
V úvodní části večera připomněla ředitelka
školy historii ZUŠky a své hudební gratulace
přednesli bývalí žáci: Martina Zuziaková (Sukův
komorní orchestr) zahrála za doprovodu Aleny
Kolaříkové dvě skladby bývalého ředitele Petra
Švehly; v kytarovém triu se společně s kolegy ze
ZUŠ E. Randové Ústí n. L. představil Robert
Kulhánek; velký potlesk sklidila Lovosická filharmonie (na snímku) – jedinečné seskupení hudebníků, kteří se sešli pouze pro tuto příležitost
a během odpolední zkoušky secvičili Hudbu k
ohňostroji G. F. Händela. S přáním přijeli i hudebníci z partnerské Musikschule Coswig.
V předsálí si hosté prohlédli fotografie z dob
minulých a výtvarné práce současných žáků. K
tanci i poslechu zahrála žákovská kapela Enkláva. V průběhu večera došlo i ke křtu nového CD
žáků, které bylo nahráno k výročí školy a jme-

nuje se 1947 - 2017. Křtitelem byl starosta města Milan Dian. Pro mnohé to byl večer plný
vzpomínek a krásných setkání.
ZUŠ Lovosice

Den otevřených dveří ZUŠ Lovosice proběhne
24. května od 10 do 17 hodin

Den zdraví a členská schůze spolku Úsměv proběhly v Lovoši
Ve čtvrtek 19. dubna se konal v zrekonstruovaném Centru kultury Lovoš jarní Den zdraví. Před ním se uskutečnila členská schůze spolku
Úsměv=Zdraví. Akce se zúčastnila téměř stovka lidí.
Schůzi moderovala Ladislava Lásková, která v úvodu uvítala účastníky a hosty. „Velmi si vážíme návštěvy místostarosty města Vladimíra Šumy, který přijal naše pozvání na členskou schůzi,“ sdělila.
Jiřina Kolouchová zhodnotila činnost spolku za uplynulé čtvrtletí a
seznámila členy s několika novými
akcemi, o kterých se dozvěděla a
nejsou uvedeny v Letáčku o plánované činnosti spolku na rok 2018.
Jedná se o sportovní akce pro
seniory. Bližší údaje budou uvedeny na plakátech ve vývěsce spolku.
Dobrá duše spolku, předsedkyně
Libuše Žamberská tentokrát výjimečně chyběla, neboť je po úrazu
v nemocnici a přejeme jí dobrou
rekonvalescenci.
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Poté L. Lásková informovala o
plánovaných akcích na rok 2018.
Zmínila se o volných místech na
zahraniční zájezdy, do divadel i na
výlety. „Čeká nás prodej kytiček
v rámci podpory Ligy proti rakovině. Také se těšíme na seniory
z družebního města Coswig. Pro ně
náš spolek zajišťuje sportovní
dopoledne na Osmičce,“ uvedla
moderátorka.
V další části programu Blanka
Koutková přítomné seznámila s
GDPR – novou směrnicí o ochraně
osobních údajů. Tato směrnice
bude mít dopad i na činnost spolku. Prvním krokem bylo, že členové na prezenční listině mohli vyslovit nesouhlas se zveřejňováním
fotografií, na kterých jsou. Diskuse,

která následovala, byla obohacující. Členka spolku, jež pracuje jako
kronikářka, upozornila, jaká by byla
škoda vzdát se právě zveřejňování
fotek. Vždyť po letech naši potomci budou s radostí objevovat naše
tváře při památných událostech.
Závěr je jednoznačný. Směrnici
musíme respektovat, ale zachovat
si zdravý selský rozum.
B. Koutková seznámila přítomné s
čerpáním rozpočtu za první čtvrtletí 2018 a pak L. Lásková ocenila
květinou J. Kolouchovou, která
činnost hospodářky vykonávala v
uplynulých pěti letech. Dalším
bodem programu bylo ocenění
členek spolku, které vykonávají
práci nad rámec povinností.
Hlavní akcí, Dnem zdraví, prová-

zela Iva Veltruská. S první přednáškou Jak si pamatovat vystoupila I.
Suchá, druhou přednášející byla
H. Kratochvílová s tématem Prozření, úleva pro oči. M. Chadžijská
a pan Hadaš zvolili téma Homeopatika a V. Mikulová téma Bylinky
nám mohou pomoci. Svůj stolek
měla paní Vlčková, která nabízela
léčivé náplasti a pan Horák z klubu
Fin strava. Pohoštění ve spolupráci
s pracovníky Lovoše připravila
V. Javůrková s věrnými členkami,
které tuto činnost mají již dlouhá
léta na starost. Za obsluhu se sluší
poděkovat. „Myslím, že 95 účastníků včetně hostů bylo s průběhem
setkání spokojeno,“ říká Blanka
Koutková. Takže na shledanou na
zimním Dnu zdraví.
(hz)
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• • • Novela stavebního zákona, 2. 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. Závěrečnou část přineseme v příštím vydání.
Řada staveb se obejde
bez kolaudace
Dochází k výrazným změnám u
kolaudace staveb. Novela v tomto
případě akcentuje ochranu veřejných zájmů a odpovědnost osob
zúčastněných na výstavbě. Konkrétně to znamená, že do budoucna budou kolaudaci podléhat
pouze ty druhy staveb, které dnes
vyžadují vydání kolaudačního souhlasu. Všechny ostatní stavby lze
užívat po jejich dokončení bez
kontroly stavebních úřadů.
Bez ohlášení i ploty
do dvou metrů výšky
Na regulovaném území se malým
stavebníkům rozšiřuje možnost
realizace běžných doplňkových
staveb malých rozměrů, jako jsou
např. ploty do výšky dvou metrů,
které nehraničí s veřejným prostranstvím, zcela bez jednání se
stavebním úřadem.
Nově také nebudou ohlášení ani
stavební povolení vyžadovat bazény a skleníky na pozemku rodinného domu nebo na pozemku rekreačních staveb. Pro jejich realizaci
bude stačit, aby stavební úřad
rozhodl pouze o jejich umístění,
přičemž bude stavebníkovi za
zákonem stanovených podmínek

stačit pouze územní souhlas. Novela nic nemění na možnosti realizace bazénu do 40 m2 a jeho souvisejícího technického zařízení bez
posouzení a rozhodnutí stavebního úřadu, ovšem za splnění zákonem stanovených podmínek (na
zastavěném stavebním pozemku
rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, v zastavěném
území nebo v zastavitelné ploše,
umístěný v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 metry od hranice pozemku); pak stavebník od stavebního úřadu nepotřebuje žádné
povolení.
Rodinné domy nově
bez omezení zastavěné plochy,
svépomocí a bez kolaudace
Z věcného hlediska je největším
přínosem navrhované novely stavebního zákona pro drobné stavebníky možnost realizovat svépomocí všechny rodinné domy a
stavby pro rodinnou rekreaci bez
omezení jejich zastavěné plochy,
a to pouze na základě nově stanovených požadavků na ohlášení
stavby.
Podle dosavadní právní úpravy je
toto možné pouze v případech,
kdy zastavěná plocha rodinného
domu nebo stavby pro rodinnou

rekreaci nepřesáhne 150 m2. Rodinný dům může stavebník po
jeho dokončení hned užívat, nově
u těchto staveb není vyžadována
žádná forma kolaudace stavebním
úřadem. Zůstává však zachována
zákonná povinnost pro stavebníka zajistit, aby byly před započetím užívání stavby provedeny
a vyhodnoceny měření a zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
Ohlášení neznamená
bez povolení
Pokud bylo ke stavbě vyžadováno stavební povolení, věděl každý,
že musí povolení získat a pak stavět. Novela stavebního zákona
opět používá pojem ohlášení stavby, což mnohdy vede k tomu, že
řada stavebníků se domnívá, že
„ohlašovací“ stavbu je možné postavit a pak po dokončení na stavebním úřadě oznámit. Tomu napomáhá i termín „oznámení záměru“ u územního souhlasu a
„společné oznámení záměru“ u
územního souhlasu spojeného
s ohlášením stavby.
Kdo může být účastníkem
neveřejného řízení
Účast spolků v povolovacím řízení

významně omezil pozměňovací
návrh, kterým byla přijata změna
v ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona, v nichž byl vypuštěn
odkaz na účastenství osob, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis. Těmito zvláštními zákony,
na které bylo odkazováno, jsou
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, a zákon č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Je však třeba zdůraznit, že i bez
toho, že nejsou ve stavebním zákoně tyto odkazy uvedeny, se
spolky budou moci stát účastníky
územního řízení, stavebního řízení
i společného řízení, za splnění
podmínek uvedených ve zvláštních
zákonech. Účastenství totiž automaticky plyne z příslušných zákonů
a stavební úřad v rámci vymezování účastníků řízení musí k úpravě
obsažené i ve zvláštních zákonech
vždy přihlížet a tuto právní úpravu
respektovat. Z hlediska praxe byla
pouze zrušena „provazba“ stavebního zákona se zvláštními zákony.
Nicméně v důsledcích to může
způsobit určité problémy při vymezování účastníků předmětných
řízení.
Ing. Petr Soldon,
s užitím článku Mgr. Jany Machačkové,
MMR a webu ČKAIT

Články, které se do vydání nevejdou, najdete na stránce http://dnesek.lovosice.com/
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Aktuality

Cibulová směs Lovoš bude nabízena po celém světě
24. dubna proběhla v Lovosicích Jarní slavnost cibulovin, která byla určena pro odbornou veřejnost. Na akci se sjeli lidé z celé republiky.

V rámci slavnosti prezentovala
holandská firma Verver Export, jak
vypadají některé cibulové směsi,
které byly s jejím českým partnerem (společností Floravil s.r.o.) v
Lovosicích vysázeny na podzim
roku 2016. Jednalo se o 56 914
kusů cibulí (město stály 227 827

korun) v 13 strojově sázených
směsích a v osmi ručně sázených
směsích.
Součástí programu slavnosti byly
odborné prezentace v Centru kultury Lovoš. V rámci prezentace
cibulových výsadeb byla pokřtěna

Slavné i méně slavné osmičky
v Lovosicích, 2. část
Všichni čeští občané vědí, že osmičkové roky bývají na pro naši zemi
často osudné. Rok 2018 budou v Česku provázet významná jubilea.
Dovolíme si tato významná léta pro český stát doplnit i roky důležitými jen pro Lovosice. Tentokrát výjimečně doplníme i jednu trojku.
4. 1. 1518 zemřel Jindřich ze Schleinitz, vrchní maršálek v Míšeňsku, majitel panství Krupka, správce panství Lovosice – výročí 500 let

nová cibulová směs „Lovoš“, která
bude od příštího roku součástí
katalogů firmy Verver Export a nabízena po celém světě.
„Odpoledne potom účastníci
slavností zhlédli ukázku strojového
sázení lilií u ZUŠ, kde též dojde

k výsevu letničkové trvalkové směsi, která doplní efekt kvetoucích
lilií,“ sdělil Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí
na MěÚ Lovosice. Zbytek lilií, které
byly městu během slavnosti věnovány, bude vysázen před Sarajevem.
(tuc, foto tuc)

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. března do 15. dubna 2018)

Verbální napadání
16. 3. v 10:50 hodin jsme v ulici 8. května
řešili verbální napadání prodavačky zákazníkem v jedné ze zdejších prodejen. 9. 4.
v 21 hodin jsme pak řešili verbální napadání osob na hlavním lovosickém nádraží.

1758 – poslední poprava v Lovosicích – oběšen byl Florian Edekmann,
poté bylo vrchnosti hrdelní právo odňato. Šibenice stávala na Šibeničním
poli směrem na Lukavec, ortel vykonal litoměřický kat.

Překážky provozu
16. 3. v 11:15 hodin jsme v ulici Resslova
řešili zaparkované vozidlo, které tvořilo
překážku před jednou z garáží. 11. 4. v
14:30 hodin překáželo zaparkované vozidlo BMW v ulici Zámecká, kde bránilo ve
výjezdu vozidlům RZS. Vozidlo bylo odtaženo. Oba přestupky byly vyřešeny udělením pokuty.

1778 – v srpnu obsadili Prusové Lovosice v tzv. bramborové válce. Bylo
zkonfiskováno obilí a dobytek, ze sklepů ukradeno víno a pivovar vypit.
20. srpna markytánky založily ve městě požár, jemuž padlo za oběť
42 domů a 28 stodol. Hlavní tábor se rozkládal u Vchynic. Poslední Prusové odtáhli z Lovosic koncem září.

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
16. 3. v 18:15 hodin v ulici Teplická, 29. 3. v 10:55 hodin v ulici Sady pionýrů a 9. 4. v 4:25 hodin v ulici Zámecká jsme řešili ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa. Po zadokumentování byl písemný materiál k podezření
ze spáchání přestupku předán k dalšímu opatření správnímu orgánu.

15. 5. 1783 kupuje celé panství lovosické se všemi vesnicemi kníže Jan
Schwarzenberg (česko-krumlovská větev) – tomuto rodu patřila lovosická doména až do roku 1947 – výročí 235 let

Krádeže v marketech
19. 3. v 15 hodin jsme řešili krádež zboží ze supermarketu Penny osobou z
Liběšic. 8. 4. v 8:50 hodin jsme řešili krádež zboží ze supermarketu Billa
osobou z Polska.

1688 – počátek židovské obce v Lovosicích - na začátku 18. století byla
založena první zvláštní židovská pozemková kniha, která k roku 1702
registrovala 9 židovských domů a jejich první nabyvatele

1828 – výstavba nové německé školy za kostelem, nejdříve jednopatrové
(později zde byla pošta, pak knihovna)
Rok 1848 se pochopitelně dotkl i Lovosic. Došlo ke zrušení poddanství,
roboty a zániku patrimoniální správy. 28. ledna 1848 byla ustavena komise pro zřízení c. k. okresního soudu v Lovosicích. Soudní okres Lovosice
měl 25 234 obyvatel a 64 obcí. I v Lovosicích se ustavila národní garda,
hlavním organizátorem byl německý poštmistr Adolf Schneider. Dosavadní vrchnostenský a justiční schwarzenberský úřad byl zrušen.
1848 – kníže Schwarzenberg nechal postavit nový špitál
1858 - založili bratři Tschinkelové cukrovar v Lovosicích; svou činnost
zahájil 28. 11. 1858 a ukončil ji až v listopadu 1998.
Prosinec 1898 – otevřena trať Lovosice – Litoměřice – Česká Lípa
1908 - slavnostně otevřena nová radnice v Lovosicích ve školní ulici – 110
let
1908 - otevřena česká opatrovna (předchůdce mateřské školy) v Lovosicích, otevřela ji Ústřední matice školská v budově první české školy
(později budova průmyslovky)
1908 – přes protesty Němců byl jmenován český poštovní kontrolor
Bedřich Zörner poštovním správcem v Lovosicích.
(hz)

Květen 2018

Předání netopýrů
30. 3. v 11:50 hodin jsme v ulici Terezínská a 3. 4. v 10:30 hodin v ulici
Osvoboditelů zajistili zraněného netopýra. Následně byl předán do záchranné stanice Falco.
Poskytnutí pomoci
16. 3. v 8:10 hodin jsme poskytovali pomoc muži, který upadl na chodník
v ulici Osvoboditelů a způsobil si tržnou ránu na hlavě. Byl přivolán lékař a
následoval transport vozidlem RZS do nemocnice v Litoměřicích. 3. 4.
v 7:50 hodin jsme poskytovali pomoc zdravotníkům z vozu RZS při transportu pacienta ve vážném zdravotním stavu z bytového domu v ulici 28.
října. 6. 4. v 8:20 hodin jsme řešili oznámení z podniku v ulici Siřejovická,
kde se nacházela osoba, která ztratila orientaci. Podařilo se zjistit, že se
jedná o osobu z DÚSP Čížkovice, kam byla následně převezena a předána.
Zajištění injekčních stříkaček
18. 3. v 16:30 hodin v prostoru železniční stanice ČD Lovosice, 30. 3.
v 13:15 hodin v ulici K Silu, 3. 4. v 12:25 hodin v ulici Krátká a 5. 4. v 11
hodin v ulici U Nadjezdu provedli strážníci zajištění použitých injekčních
stříkaček do sběrné nádoby.
Pátrání po osobě
14. 4. v 1:45 hodin jsme přijali od Policie ČR žádost o pátrání po osobě se
sklony k sebepoškozování. V čase 2:10 hodin byla tato osoba vypátrána a
předána Policii ČR.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

9

Lovosicko
Seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?
Hádanka na květen:
Kde se nachází tento erb?
V Lovosickém dnešku přinášíme
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 v infocentru. Pokud bude
správná, obdržíte drobný dárek.
Hledané místo spolu s informací o
pamětihodnosti bude odhaleno
v dalším vydání Lovosického dneška.
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 však nejsou zapomenuté.

Hádanka z dubnového čísla:
Křížek v ulici Lovošská
Jedná se o litinový kříž zasazený do pískovcového podstavce, který se
nachází na rozcestí ulice Lovošská a ulice Ústecká. O tom, že takovéto
objekty drobné sakrální architektury se nacházely převážně na rozcestích
a tvořily tím jakýsi orientační bod a současně místo k odpočinku i případné modlitbě, jsme vás již informovali u obdobného křížku v lokalitě u bývalých jatek. Proto
jako informaci již uvádím pouze to, že pro
zachování předmětné pamětihodnosti
vyčlenilo město Lovosice za účelem jeho
celkové obnovy v roce 2004 ze svého
rozpočtu cca 20 tisíc korun. Jako zajímavost vám nabízíme k nahlédnutí, jak vypadal křížek před (malý snímek) a následně
po provedené rekonstrukci, která je již
opět pomalu minulostí.
Robert Paťcha

2. ročník Memoriálu Jiřího Puchara
Oddíl basketbalu si dovoluje pozvat všechny příznivce tohoto sportu
na 11. ročník turnaje veteránů, který se koná v sobotu 19. května
od 9:30 hodin ve sportovní hale v ulici Přívozní (u zim. stadionu).
Akce je zároveň vzpomínkou na předsedu oddílu, dlouholetého
hráče, trenéra a pořadatele turnaje.
Kategorie: Smíšená družstva „pokročilých“ – muži – věk 45 let a
starší, v případě účasti žen věk 30 let a starší

Noc kostelů, pátek 25. května
V Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého v Lovosicích proběhne
Noc kostelů už podeváté. Kontaktní osobou je Libuše Mikušková,
duchovní Církve československé husitské v Litoměřicích
a Lovosicích.
Program: 18 hodin - zvonění na zvon, poté možná prohlídka kostela,
20 hodin - koncert country skupiny Sebranci, 21.30 hodin - koncert
pěveckého souboru lovosického gymnázia In Flagranti.
V Milešově v kostele sv. Antonína Paduánského akce začne v 17.30
hodin vystoupením sboru Kytička z MŠ a ZŠ Velemín.
Následovat bude koncert souboru In Flagranti.

Tenisová sezona zahájena
K objednávce kurtů používejte on-line rezervační systém.
Dvorce můžete rezervovat také na tel. č. 775 265 063 u správce
areálu paní Buškové. Novinkou pro tento rok je prodloužená
provozní doba do 21 hodin.
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Sport

Mladší žáci triumfovali na mezinárodním turnaji
O velikonočních svátcích se každoročně koná největší mezinárodní mládežnický turnaj Prague Handball Cup.
Tento rok probíhal od 30. března do 2. dubna v Praze, kam se sjelo 627 týmů z 25 zemí.

Sestava vítězného týmu: Zleva – trenéři Miloš Vodička, Marek Trefný - hráči Tadeáš Pokorný, Vojtěch Černý, Lukáš Dojčinovič, Martin Zámyslický, Jan Bereš, Dominik Hanko, František Šafránek, Tomáš Pokorný, Petr Mach, Ondřej Zábranský, Daniel Tučka, David Srba, Martin
Křížek, Martin Hromada, David Trefný – trenéři Zdeněk Holata, Karel Hron.
Soutěžilo se v kategoriích od
minižáků až po starší dorost chlapců a dívek. Turnaje se zúčastnil
oddíl HK FCC Lovosice se čtyřmi
týmy. Reprezentovali nás tým minižáků, mladších žáků, starších
žáků a staršího dorostu.
V kategorii staršího dorostu bojovalo celkem 54 týmů. Po základní
části náš tým postupoval do dalších bojů z druhého místa ve skupině, kde nestačil jen na srbský
tým RK SC Voždovac. V hlavní části
soutěže bez problému postoupil z
prvního místa ve skupině. Bohužel
jeho působení v turnaji ukončil
další srbský tým RK Rakovica (9:14)
ve čtvrtfinále.
V kategorii starších žáků bojovalo
celkem 110 týmů. Náš tým v základní části po dvou porážkách a
jedné remíze nakonec skončil na
čtvrtém místě a byl nasazen do
Playoff B, kde nejdříve porazil
tým TJ Sokol Centrum Haná 18:13,

Květen 2018

ale hned v dalším zápase proti
slovenskému celku HK Slavoj Trebišov podlehl 10:18 a v turnaji
skončil.
Lepšího úspěchu v turnaji dosáhl
tým mladších žáků. V jeho kategorii bojovalo celkem 26 týmů. Po
základní části tým postupoval do
dalších bojů bez jediné porážky z
prvního místa ve skupině. V hlavní
části soutěže opět bez ztráty bodů
postoupil dál. V semifinále po
velkém boji nakonec udolal
tým HBC RONAL Jičín 11:10 a
postoupil do finále. Zde již nestačil
na tým Talent Plzeň a podlehl
12:23. Po krásných bojích v celém
turnaji si tým minižáků odváží
krásné druhé místo.
Nakonec jsme si nechali tým
mladších žáků. V této kategorii
bojovalo celkem 76 týmů. Ten náš
odjížděl na turnaj namotivován
tak, že ho chce vyhrát. Od prvního
zápasu kluci ukazovali všem tý-

mům svoji velkou zbraň v obraně,
kde nedávali soupeřům moc šancí,
a když nějaká prošla, měli za zády
své dva brankaře, kteří se také
činili. Z těchto situací většinou
vznikaly rychlé protiútoky končící
brankou. V základní části neztratili
ani jeden bod a po minimálním
rozdílu o 6 branek v každém zápase vyhráli skupinu. V hlavní části
soutěže opět ukázali svoji sílu a
dalšími velkými rozdíly postoupili
do hlavní vyřazovací části z první
pozice. V osmifinále vyřadili litevský tým HC Grifas 18:10, ve čtvrtfinále český tým SKKP Handball
Brno 19:13 a nakonec v semifinále
velkého konkurenta - maďarský
tým Kézilabda UP PLER 17:11.
Poté, co se dozvěděli, že se finálovým soupeřem stala HC Dukla
Praha I., ulevilo se jim. V této sezoně totiž s Pražany ještě neprohráli.
V závěrečném finálovém dni o
Velikonočním pondělí nastoupily

ráno v 9 hodin oba týmy k rozhodujícímu zápasu o vítězství v turnaji. Po pomalém rozjezdu již soupeř vedl o dvě branky, ale trenéři
věděli, že tým se v celém turnaji
rozjíždí až po 5. minutě. Finále
bylo stejné. Tým se od osmé minuty ujal vedení a už ho nepustil.
Poločas skončil 8:6, ale na začátku
druhého poločasu již naši kluci
Dukle nedali šanci a po sérii pěti
branek „utekli“ na 13:6. Náskok už
pak udržovali. Trenéři za rozhodnutého stavu poslali na poslední tři
minuty zbytek lavičky do pole, aby
si také trochu užili atmosféru finálového zápasu a dovedli tým k
oslavám z vítězství v prestižním
mezinárodním turnaji. Po konci
zápasu vyběhla celá lavička i s
trenéry na palubovku, všichni si
užívali oslav a před věrnými fanoušky z řad rodičů si mohli zazpívat vítězný chorál.
Pavel Hromada, foto archiv klubu
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Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice v roce 2017
Koncem roku 2017 měl klub 11 členů (od Chomutova po Štětí), z toho 4 ženy a 7 mužů. Novou členkou se stala Vladimíra Budínská
z Ústí nad Labem; svoje členství ukončili Stanislav Sykáček a Miroslav Böhme.
V dubnu se klub sešel na členské schůzi v
tyflocentru v Ústí n. L., kde projednal a schválil
zprávu o činnosti (předložil V. Krajíček) a o
hospodaření (předložila E. Musilová) za rok
2016. Za delegáta klubu byl na plenárním shromáždění ČSZPS zvolen a do Prezidia svazu
navržen Petr Budínský. Na čtyřleté funkční období byl zvolen výbor klubu ve složení: Vladimír
Krajíček - předseda a vedoucí sportů a turistiky,
Stanislava Krajíčková – jednatelka, Eva Musilová
- hospodářka.
Klub je členem Českého svazu zrakově postižených sportovců, z. s. Petr Budínský byl na
čtyřleté funkční období zvolen do prezidia
ČSZPS. Vladimír Krajíček nadále působil ve
funkci předsedy výkonného výboru sekce simulované zvukové střelby ČSZPS a dále zastupoval
ZP sportovce v etické komisi Českého paralympijského výboru.
V únoru byl náš nevidomý plavec Miroslav
Smrčka vyhlášen nejlepším hendikepovaným
sportovcem Litoměřicka za rok 2016 a jeho
trenér Petr Budínský třetím nejlepším paralympijským trenérem. Díky obětavé pomoci při
našich trénincích obdržel v březnu cenu Křesadlo pro nejzasloužilejší dobrovolníky Ústeckého
kraje Tomáš Voříšek z Lovosic.
V prosinci jsme pogratulovali k pětašedesáti-

nám Oldřichu Machovi a k pětapadesátinám
Petru Budínskému.
Podrobněji o sportovní činnosti:
PLAVÁNÍ
Miroslav Smrčka pod trenérským vedením
Petra Budínského potvrdil dobrou formu v
červenci na mezinárodních závodech v Berlíně,
kde zvítězil na 50 m motýlek a třikrát obsadil
2. místo. Oba pak absolvovali vysokohorskou
přípravu v italských Alpách na zářijové mistrovství v Mexiku, které však kvůli zemětřesení bylo
odloženo až na prosinec. Přesto zaznamenal
Mirek za asistence manželů Budínských velké
úspěchy: vybojoval stříbrnou medaili na 100 m
prsa, bronzovou medaili v polohovce na 200 m
v osobním rekordu a čtvrtá místa na 50 a 100 m
kraul.
SIMULOVANÁ ZVUKOVÁ STŘELBA
Tomuto sportu se věnovalo nejvíce našich
členů. Díky Norbertu Barákovi mohou trénovat
každý týden v ústeckém tyflocentru členové
i nečlenové klubu. Během roku se střelci zúčastnili 12 závodů. Nejlépe si ve střelbě z pistole
vedli v lednu v Ostravě V. Krajíček (až v rozstřelu přišel o 3. místo), v květnu v Olomouci N.
Barák zvítězil ve své kategorii; v září v České

Lípě V. Krajíček skončil po rozstřelu třetí, P.
Vaculík ve své kategorii druhý, O. Mach ve smíšených dvojicích třetí. Při jarním závodě v Praze
zvítězili V. Krajíček a O. Mach v nové disciplíně
„střídavá palba dvojic“. V létě v Praze jsme se
také zapojili do střelby z pušky.
V říjnu na 14. mistrovství ČR ve Zlíně obhájil
V. Krajíček bronzovou medaili; v celoročním
Českomoravském poháru obsadil 9. místo mezi
60 muži. V prosinci uspořádal klub spolu
s ústeckým tyflocentrem Severočeský přebor ve
střelbě z pistole. Mezi muži zvítězil náš člen Petr
Vaculík z Chomutova výborným výkonem 189
bodů, mezi ženami si nejlépe vedla Zuzana
Duchoňová z České Lípy se 170 body.
LEHKÁ ATLETIKA
Vrhačské disciplíny za asistence mladých pomocníků trénují od jara do podzimu na stadionu už jen V. Krajíček a O. Mach; jinak pravidelně
posilují ve fitness centru v Lovosicích.
TURISTIKA
Tradičně jsme uspořádali povánoční výlet ke
krmelci pod Lovošem (17 účastníků). Díky
Zdeňkovi Šťastnému se v srpnu opět uskutečnilo splutí Labe na kánoích, tentokrát z Choratic u
Děčína do Dolního Žlebu. Ing. Vladimír Krajíček

ZŠ A. Baráka čeká modernizace
za 7,5 milionu korun
Téměř dva roky čekala škola na výsledek žádosti o finanční příspěvek
z výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)" z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP).

Projekt Modernizace jazykové
gramotnosti a přírodních věd v
Lovosicích byl nakonec schválen a
škola získala částku 7,5 milionu Kč.
Realizace projektu bude trvat dva
roky a jeho cílem je vytvořit moderní učebny.
Vznikne učebna pro výuku fyziky,
chemie (na snímku), přírodopisu a
ekologické výchovy, která bude
odpovídat požadavkům dnešní doby. Další učební místností bude
multifunkční učebna pro výuku
jazyků a informatiky. Obě nové
třídy bude možné využívat i pro
další předměty.
„Jsme jediná lovosická škola,
která se do projektu zapojila, a
jsme velmi rádi, že jsme úspěšně
prošli náročným výběrovým říze-

ním. Věřím, že nově vzniklé moderní učebny podnítí zájem žáků i
pedagogů o přírodní vědy, jazyky i
počítačovou gramotnost. Zároveň
žáci budou mít k dispozici nejmodernější edukační pomůcky pro
realizaci experimentů ve výuce
přírodních věd,“ uvedla ředitelka
školy Daniela Deusová.
Součástí projektu je i nová intranetová síť v celé škole. A zkrášlí se
i venkovní prostory. Pro výuku environmentální výchovy bude žákům sloužit bylinková zahrada a
vysadí se i nové okrasné dřeviny.
„Partnerem projektu je zřizovatel
školy - město Lovosice, a proto mu
velmi děkujeme za schválení projektu a pomoc při jeho realizaci,“
dodala Deusová.
ZŠ A. Baráka

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 1. června
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Svaz tělesně postižených m.o. Lovosice si vás dovoluje pozvat
v neděli 27. května od 15 do 18 hodin na

HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI A VNOUČATA
našich členů STP. Členské průkazy mějte u sebe. Akce se
koná v areálu rybářských chat v Lovosicích na Osmičce.
Občerstvení a odměny pro děti a členy jsou zajištěny.
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Školy

Žákům1. ZŠ předvedla svou
show skupina HighVibes
Ve středu 28. března naši žáci prožili den se skupinou HighVibes
a jejich projektem Na vlnách přátelství, která spolupracuje
s Linkou bezpečí a týmem, který stojí za aplikací Nenech to být.

Hlavním tématem programu bylo
přátelství a také oblasti, které ho
ničí, jako je šikana, sociální sítě a
nesprávné využití volného času.
Program byl plný skladeb různých
hudebních žánrů z tvorby kapely,
ale také mluveného slova a osobních příběhů.
Takovou show, skvělou hudbu i
promyšlené texty asi nikdo neče-
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kal. Celý koncert byl interaktivní,
děti se zapojily do samotného
průběhu a pochvalovaly si právě tu
volnost pohybu a skvělou atmosféru. Po koncertě následovala ještě
autogramiáda.
Děkujeme nejen skvělé kapele,
ale i Centru kultury Lovoš, ve kterém se koncert uskutečnil.
Mgr. Jitka Puravcová
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Kultura

Operetní večer přivítal sólisty z Budapešťského divadla operety
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, pobočný spolek Lovosice, přichystal už 5. ročník Operetního večera, ve kterém je spojena maďarská
hudba, tedy převážně operetní a písňová tvorba, s tříchodovou večeří v maďarském dobovém stylu a maďarským vínem.

Akce proběhla v Centru kultury
Lovoš v pátek 13. dubna k
10. výročí založení lovosické pobočky Svazu Maďarů žijících v
českých zemích. Slavnostní večer
byl velice povedený a všem návštěvníkům se líbil. Mezi nimi nechyběli radní Ústeckého kraje Jitka
Sachetová, předseda výboru pro
národnostní menšiny Pavel Vodseďálek, tajemnice výboru pro
národnostní menšiny Anna Scheuflerová, lovosický starosta Milan
Dian a místostarosta Vladimír Šu-

ma, lovosičtí zastupitelé i radní, ani
členové Svazu Maďarů z blízka i
daleka. Večera se také zúčastnil
redaktor maďarského časopisu
Prágai Tükör János Kokes. Celý
večer moderoval Marek Ženkl.
Kulturní program připravili maďarští umělci z Budapešťského
divadla operety Szilvi Szendi a
Károly Peller, oba nedávno opět
získali v Maďarsku ocenění Hvězda
operety. Zpěváci si připravili čtyři
bloky vystoupení. První byl věnován písním o Budapešti, další pou-

ze Čardášové princezně, třetí písním z jiných operet a poslední
národním písním z maďarské pusty. Zpěvačka vystřídala postupně
toalety v maďarských barvách bílé, červené a zelené a v posledním bloku vystoupili oba ve stylizovaném kroji. Program se divákům opravdu zamlouval a všichni
obdivovali nejen jejich zpěv, ale i
taneční kreace, které jsou současně se zpěvem velmi náročné.
Na své si v průběhu večera přišly
i chuťové pohárky návštěvníků. Po
předkrmu (roláda s klobásovou

mozaikou a paprikovým čatní,
banketka)
následovala vepřová
panenka s bramborovým pyré
ovoněným zauzenou paprikou
(připravil Hotel Lev) a dezert
mousse z hořké čokolády na mandlovém korpusu s pěnou s vanilkou bourbon a smetanovým karamelem (připravila Lagarto Café).
Byla to opravdu vynikající kombinace krásného kulturního programu a výborného jídla. Mnozí se již
těší na pokračování tohoto nádherného zážitku.
(hz, foto archiv Svazu Maďarů)

Večer folku a country s Nezmary
S velkým úspěchem proběhl další
večer pořádaný Centrem kultury
Lovoš. Tentokrát byla hlavním hostem večera skupina Nezmaři. Skupina, která právě letos slaví neuvěřitelných 40 let existence. A nutno
podotknou, že více než úspěšné.
V roce 1981 se probojovali do
celostátního finále Porty a vzápětí
si našli cestu k uším a srdcím posluchačů. Tělesem prošlo za léta mnoho muzikantů, ale nemůžeme nezmínit zpěvačku Lenku Slabou, která se záhy profesionalizovala ve
Spirituál kvintetu, a hlavně Pavlínu
Jíšovou, která se časem vypracovala
na 1. dámu českého folku (CD s
Druhou trávou, hostování s Pavlem
Bobkem, Věrou Martinovou a pravidelný rozhlasový pořad Folková
jíška jsou jen ochutnávkou jejího
muzikantského záběru).
Na obě zpěvačky zavzpomínal i
kytarista a zakládající člen Pavel
Zajíc, jenž provázel celé vystoupení
slovem a humornými postřehy.
Nabitý sál odměňoval každou píseň
neutuchajícím potleskem. Celý program byl vlastně průřezem historie
kapely. Posluchači se tak dočkali
známých songů jako If I Had a
Hammer (u nás známou jako Kladivo proslavené Waldemarem Matuškou), Dream a Little Dream of Me
(Tam pod nebeskou plání z repertoáru Evy Olmerové) či The Times
They Are a Changin' (Časy se mění,
u nás známe od Golden Kids). Následovaly i další oblíbené písně,
například Bodláky ve vlasech (od
Mikyho Ryvoly) a naprosté perly
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jako Písek, Dávno se známe či Růže
(které mimo jiné byly jedinečně
interpretovány výše zmíněnou Pavlínou Jíšovou), které léty neztratily
nic ze své sladkobolné romantiky
ani filozofického poselství.
Píseň z pera Pavla Žalmana Lohonky Ráno bylo stejný zpíval celý
sál a průzračné tóny kytar se snoubily s čistými trojhlasy. A to jsou
dodnes základní pilíře kapely. Česky zpívané vlastní texty, které si
zachovaly i přes zahlcování angličtinou v médiích či pseudoumělecké
bezduché zpívanky dnes popularizovaných zpěváků vysokou úroveň.
O skvostný zvuk se celý večer
staral Jiří Mašek, který přímo pro
Lovoš zkonstruoval zvukovou a
osvětlující aparaturu a vylepšil
akustiku. Osobnost tohoto výjimečného hudebníka, producenta a
zvukového mága by si zasloužila
samostatný článek.
Jediným mínusem tak byla absence basáka Pavla Jima Drengubáka,
který z důvodu úrazu nemohl přijet.
I přes nekompletní složení (Pavel
Zajíc - kytara, zpěv, Šárka Benetková - klávesy, zpěv, Tonda Hlaváč doprovodná kytara, zpěv) se koncert velmi líbil, o čemž svědčily
bouřlivé ovace a vytleskání přídavků Bývaly cesty bílé či Cohenova
Haleluja.
Skvěle rozjetý večer a náladu pak
již dotvořily kapely Mudring a Karavana s osvědčenými country a
trampskými melodiemi, na něž si
návštěvníci mohli i zatančit.
Mgr. Romana Soukupová, MBA
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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.

Rostya Gordon Smith navštívila RC Mozaika
V dubnu navštívila Rodinné centrum Mozaika v Lovosicích Rostya
Gordon Smith, která patří mezi
50 nejlepších personalistů světa.
Ros-tya představila hnutí Minerva
21, (to založila v roce 2015), které
sdružuje sebevědomé ženy a může,
kteří se chtějí vzdělávat, sdílet své
zkušenosti a pozitivně ovlivňovat
své okolí i společenské hnutí.
Rostya mluvila o úspěších Minervy,
i o tom, jak se stát jejím členem.

Také vyprávěla svůj osobní příběh.
O tom, jak v roce 1968 odjela do
Anglie, o svých 4 synech, o zemích
ve kterých žila a pracovala, a o
svém návratu do Čech. Není pochyb o tom, že Rostya je velmi
inspirativní a úspěšná žena a je
velkým úspěchem, že se Rodinnému centru Mozaika podařilo navázat s Minervou 21 spolupráci.
Celý článek si přečtěte na našich
stránkách dnesek.lovosice.com

Tajenka z března: František Hora
Akademický malíř František Hora
(22. 11. 1913 – 10. 5. 2004) je významnou osobností města Třebenice. V letech 1941 - 1946 studoval
v Malířské škole Spolku výtvarných
umělců Mánes v Praze u malířů
Vincence a Vlastimila Beneše. Mistr
Hora v Třebenicích dlouhá léta
vyučoval a současně maloval; kolik
obrazů vytvořil, není známo, ale
bylo jich asi kolem čtyř tisíc.
Františka Horu přitahovala krajina
Českého středohoří. Maloval krajiny, kytice, zátiší, ale významnou
součástí jeho tvorby jsou také grafiky. Jeho díla jsou v mnoha českých
galeriích i ve sbírkách evropských.

Mimo jiné v roce 1968 vystavoval
na 1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských umělců
v Galerii výtvarného umění v Chebu
a v roce 1988 na výstavě Současné
české ex libris v Praze. V roce 1998
se zúčastnil výstavy výtvarných
umělců k 650. výročí Univerzity
Karlovy. Mistr František Hora se stal
Čestným občanem města Třebenice
- čestné občanství mu bylo uděleno
u příležitosti jeho devadesátých narozenin v roce 2003. K jeho nedožitým 95. narozeninám se v roce
2008 uskutečnila v Muzeu českého
granátu v Třebenicích souborná
výstava.
(hz)

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
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Příjem inzerce: 724 482 870

Lovosický
dnešek
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