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Revitalizace náměstí dostala zelenou

Revitalizace lovosického centra
byla v plánu dlouho, po posledním zasedání (ve čtvrtek 29. 3.)
uţ má i souhlas zastupitelů. Centrum města tak získá zcela novou podobu. Stavební práce
první etapy by mohly začít ve
druhé polovině tohoto roku.
„Revitalizace náměstí je jedním
z hlavních bodů našeho strategického plánu rozvoje města. Uţ
dlouhodobě cítíme potřebu změnit
centrum na daleko důstojnější
místo a toto je jeden z kroků, které
máme v plánu udělat,“ vysvětluje

starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Obnova se týká lovosického náměstí a přilehlého parku. Cílem je
oţivit tuto část města, vytvořit
zdejším obyvatelům kvalitní oddechovou zónu. Stavební úpravy by
mohly začít ve druhé polovině
letošního roku. Centrum města se
dočká nového architektonického
řešení. Nebude to znamenat méně
zeleně, ale naopak upravené cesty,
lavičky a celkově větší prostor pro
návštěvníky a rodiče s dětmi.
„Současná podoba náměstí je
taková, ţe jej lidé spíše obcházejí,

neţ aby se zde zdrţovali. To bychom rádi změnili,“ doplňuje místostarostka Vladimíra Nováková.
Před samotným zahájením revitalizace budou připraveny návrhy,
jak by měly změny vypadat. Lidé
budou mít dost času a prostoru se
k nim vyjádřit. „Pochopitelně počítáme s veřejným projednáváním.
Prostor pro připomínky budou mít
jak jednotlivci, tak třeba občanská
sdruţení,“ říká starostka Lízlová.
První etapa revitalizace centra by
měla stát 6 milionů korun a bude
hrazena z rozpočtu města.
(tuc)

Lepší vzduch ve městě přinese aţ dostavěná dálnice D8
Situace v Lovosicích se můţe
výrazně zlepšit. Podle vedení
města se tak stane po dostavbě
dálnice D8. Ţivot obyvatel totiţ
neúnosně zatěţuje právě přetíţená doprava. Zatímco průmyslové podniky jsou pod neustálou
kontrolou, dopravu stále nikdo
neřeší.
Kašel, rýma, teploty, zvracení.
Kvůli těmto problémům se teď plní
ordinace dětských lékařů. Na vině
je prý ţivotní prostředí na Lovosicku. „Nechráníme ţádného znečišťovatele, jen vyţadujeme objektivitu,“ říká starostka Lenka Lízlová.
>>> Pokračování na straně 3

Kontrolní výbor má
tři nové členy
Na zasedání
Zastupitelstva
města Lovosice
byl
navýšen
počet
členů
Kontrolního
výboru na devět. Nově byli do funkcí zvoleni
Jaroslav Grečl, Jiří Rys a Miluše
Vollmer.
(tuc)
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
asi nejsem jediná,
koho zvedají ze ţidle
úšklebky přespolních
nad
lovosickým
náměstím.
Prý ţádné náměstí
v podstatě nemáme a kdyţ uţ, tak
jen takové poloviční, nedodělané.
Chceme to změnit. Lovosice
si zaslouţí reprezentativní centrální
prostor, kde se budou lidé potkávat, rádi tam trávit volný čas
a třeba nakupovat.
A protoţe se jedná o změnu
zásadní, chceme s Vámi o nové
podobě
lovosického
náměstí
mluvit. Zde ţijící občané, podnikatelé
i
neziskové
organizace
a spolky dostanou příleţitost ovlivnit finální podobu náměstí. Plánujeme veřejná projednání i moţnosti
jednotlivců připomínkovat projekt
před jeho realizací.
Věřím, ţe výsledkem bude veřejné
místo, které si Lovosice zaslouţí
a které k němu historicky patří.
Přeji Vám příjemné jarní dny
Lenka Lízlová - starostka
Nové telefonní číslo na starostku
města je 416 571 115.

Pracovník OŢP Stanislav Štarha při kontrole měřící stanice

Počet heren ve městě jiţ
nenaroste
Zamezit nárůstu počtu heren v
Lovosicích pomůţe nová vyhláška,
kterou na svém posledním zasedání schválili zastupitelé. Současný počet je tak konečný. Toto je
první krok k omezení provozu
heren ve městě. Nyní začnou
jednání o odstraňování křiklavých
cedulí z objektů, které upozorňují
na výhry, jeţ gambleři mohou
v podnicích vyhrát.
(tuc)

Foto: hv

Na úřadě prasklo potrubí
V doslova bojových podmínkách
ještě v těchto dnech pracují zaměstnanci městského úřadu. Ve
čtvrtek 15. března totiţ ve druhém patře praskla přívodní hadice
k ohřívači teplé vody a ta následně prostupovala objektem. Po
nutných opravách přišly na řadu
vysoušeče, které byly v zápřahu
aţ do začátku dubna. Po celou
dobu však nedošlo k ţádnému
omezení provozu úřadu.
(tuc)

Porta Bohemica opět vyplula
Výletní loď Porta Bohemica
1. dubna znovu vyplula. Zastávku
má také v Lovosicích. Podrobné
informace včetně jízdního řádu
najdete na stránkách města nebo
v informačním centru.
(tuc)

www.meulovo.cz

Aktuality

Občané se vyjádřili k placenému
parkování
Veřejné projednání návrhů
týkajících se zavedení zpoplatněného
parkovacího
stání
v Lovosicích (v ulicích Osvoboditelů, 8. května a Václavské náměstí)
proběhlo
v
úterý
20. března v KS Lovoš.
Jednání se zúčastnila místostarostka města Vladimíra Nováková,
tajemník Jan Landa, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy
města Martin Dlouhý či zástupce
odboru dopravy Miloslav Dvořák.
Ze strany občanů, zejména majitelů obchodů v daných lokalitách,
dorazila desítka zájemců o informace.
V úvodu byla Martinem Dlouhým
představena koncepce zpoplatněného parkovaní, tj. lokality, doba
časově omezeného stání, počet
parkovacích automatů, hodinová
sazba a harmonogram akce. Připomněl také, ţe z původního záměru
byly vypuštěny ulice Ţiţkova a
Školní. Vladimíra Nováková potvrdila, ţe hlavním důvodem k zavedení placeného parkování je vyčlenění dlouhodobě parkujících automobilů mimo hlavní ulice města.

S prezentovanými informacemi
přítomní souhlasili.
Diskuze proběhla především na
téma délky a hodinové sazby za
parkování. Do Rady města tak
půjdou tyto návrhy: cena parkování bude oproti původním deseti
korunám za hodinu sníţena na pět
(kaţdá další hodina pak 10 Kč), a
to pouze ve všední dny. Sobota by
měla zůstat bez poplatku. Čas
parkování bude oproti původnímu
návrhu (7 – 17 hodin) pozměněn
od 8 do 16 hodin, aby lidé, kteří
v daných lokalitách bydlí, mohli
bez problémů odjet do zaměstnání a naopak přijet ke svému domu
jiţ v době, kdy nebudou muset za
parkování platit. Jedná se ovšem
pouze o návrhy, které projedná
Rada města.
„Kvůli různým průtahům a čekání
na vyjádření se doba zavedení
osmi parkovacích automatů mírně
protahuje. V tuto chvíli je termínem zprovoznění červen aţ červenec letošního roku. Důvodem je i
nutnost vypsání výběrového řízení
na dodavatele parkovacích automatů,“ uvedl Martin Dlouhý. (tuc)

Koupaliště ve městě letos neskončí
Vysoké náklady na provoz
a malý zájem lidí. Takové jsou
argumenty proti tomu, aby město nadále financovalo letní koupaliště.
To má v Lovosicích dlouhou tradici, jenomţe v létě mu statně
konkuruje například pískovna
v Píšťanech, která láká daleko více
lidí. Pro město mluví čísla jasně –
málo návštěvníků na městském
koupališti znamená také malý
výběr peněz ze vstupného. Náklady na provoz koupaliště se tak
výrazně prodraţují.
„Náklady na jednu sezonu se
pohybují kolem půl milionu korun.
Tato částka se nám ze vstupného
za jedno léto nikdy nevrátí. Mluvíme o zhruba třech měsících, kdy
koupaliště lidé vyuţívají, a to ještě
záleţí na počasí. I tak ale chceme,
aby obyvatelé Lovosic měli na

výběr, a proto jsme se rozhodli
koupaliště provozovat i letos,“ říká
místostarostka města Vladimíra
Nováková. Shodla se na tom i
Rada města. Přestoţe jsou náklady
na provoz velké, bude koupaliště
fungovat i tuto sezonu. Před jejím
zahájením bude provedena revize
elektrotechnického zařízení. Zkontrolována budou čerpadla, úpravna vody, vyčištěny budou bazény.
Jenom tyto práce vyjdou na přibliţně sto tisíc korun. Cena vstupného se přitom ani letos nezmění.
„Uvidíme, co letošní sezona přinese. Po jejím skončení znovu
zhodnotíme hospodaření a rozhodneme se, co dál,“ popisuje
další budoucnost koupaliště Nováková. „Třeba se právě letošní léto
situace změní a lidé nás návštěvností na našem koupališti překvapí,“ dodává místostarostka.
(tuc)

Lovosice mají novou webkameru
Město Lovosice má novou webkameru, jeţ byla na věţ budovy
staré radnice osazena v únoru
tohoto roku.
Nahradila tak kameru starou,
která byla na stejném místě od
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roku 2006 a v loňském roce přestala fungovat. „Hlavním důvodem
jejího pořízení je zpestření obsahu
webových stránek města a podpora lokálního povědomí a turistického ruchu,“ uvedl Ing. Josef Šabata,

Přívoz vyjede 1. května

„Termín spuštění lodi Tramín na
vodu je vţdy 1. května. Jelikoţ
jsme s pracemi začali dříve, je
moţné, ţe opravy stihneme také
o 14 dní dříve,“ říká majitel lovosického přívozu Stanislav Svoboda a pokračuje: „Musíme ještě
dokončit pohon lodě výměnou
nerezové hřídele a vrtule. Máme
zadané soustruţnické práce na
uloţení hřídele a čekáme jen na
ně.
Přístavní
můstky
jsou
v současné době jiţ vyvařené,
opravené a natřené. Počítám, ţe
by se práce na lodi mohly dokončit do poloviny dubna. Zbývá jen

dodělat opravy nátěrů. Pak by se
loď i s můstky mohla dát do
vody.“ Převozník Svoboda připouští, ţe v letošním roce budou
ceny vyšší, vzhledem k velkému
zdraţení nafty, která je pro provoz přívozu nutná. Cena jízdy pro
dospělé bude 20,- Kč, děti do
6 let budou mít cestu zdarma,
děti 6 aţ 15 let 10,- Kč. U seniorů
by mohl být poplatek stejný jako
u dětí do 15 let. Za kolo bude
příplatek 5,- Kč. Na fotografii je
zachycen pomocník převozníka
Vlastimil Valtr při obnově nátěru
lodi.
(Text a foto: hv)

Ředitelé škol se měnit nebudou
Vedení jednotlivých škol se
v Lovosicích nezmění. Město
jako zřizovatel základních a mateřských škol nevyuţije moţnosti
uspořádat konkurzy na nové
ředitele, tak jak stanovuje novela školského zákona.
Podle novely by ředitelé škol,
kteří jsou ve funkci déle neţ 6 let,
měli své posty potvrdit v nově
vyhlášených konkurzech. Rada
města Lovosic se ale rozhodla, ţe
tady se konkurzní řízení konat
nebudou. „Vedením jednotlivých
škol vysíláme srozumitelný signál,
ţe jsme s jejich prací spokojeni.
Konkurzy proto dělat nebudeme,“
uvedla k situaci starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
V případě Lovosic se jednalo o
vedení mateřských škol a Domu
dětí a mládeţe. Ředitelek základ-

ních škol, které město také zřizuje,
se novela školského zákona netýkala. Ty jsou totiţ na svých postech
teprve od minulého roku, nesplňují
tedy šestiletou dobu trvání ve
funkci. Vlastní právní rozbor novely
školského zákona město nemá.
Vychází ale ze stanovisek, které si
nechal zpracovat Krajský úřad
Ústeckého kraje. A ta nejsou jednotná. Podle volnějšího výkladu
záleţí na Radě města, jak se
k provádění konkurzů na ředitele
škol postaví.
„Ke konkurzům jsme mohli přistoupit, i kdyţ jsme k nim
z hlediska kvality vedení škol neměli důvod. Znamenalo by to pouze administrativní zátěţ a tu jsme
si tímto rozhodnutím ušetřili,“
upřesnila lovosická starostka Lenka
Lízlová.
(tuc)

informatik odboru vnitřních věcí na
MěÚ Lovosice.
„Pevná“ webkamera zabírá Václavské náměstí a park směrem
k zámku a kostelu. V současné
době je k nalezení na městských
stránkách www.meulovo.cz ve

spodní části levé lišty.
„Chystáme však rozšíření odkazu
i na další místa, coţ by mělo mít
pozitivní vliv na rozvoj cestovního
ruchu a propagaci našeho města,“
doplnil Ing. Josef Šabata.
(tuc)
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Město

Peníze od cementárny zastupitelé nepřijali

Zastupitelstvo města Lovosice
zamítlo přijetí finančního daru
od číţkovické cementárny Lafarge Cement, a.s. Jednalo se o
250 tisíc korun, které chtělo
vedení cementárny věnovat na
sociální programy města.
Obyvatelé Lovosic jsou ale zásadně proti. Vnímají to jako odškodnění za umlčení protestů proti
spalování kalů z ostravských lagun.
Vypjatá atmosféra a bouřlivé reakce lidí provázely poslední zasedání
zastupitelstva v Lovosicích. Rozho-

dovalo se totiţ o přijetí finančního
daru od číţkovické cementárny
Lafarge Cement a.s. Vedení této
společnosti chtělo městu věnovat
250 tisíc na podporu sociálních
projektů. Lidé i zastupitelé ale byli
proti. Cementárna chtěla dát 200
tisíc korun na stavbu stacionáře
pro mentálně postiţené osoby
starší 26 let a dalších 50 tisíc korun
pro nízkoprahové zařízení Amicus.
Ani to ale obyvatele Lovosic nepřesvědčilo. „Pokud se nám cementárna chtěla za zamořování

ovzduší nějak revanšovat, měla
přijít s úplně jinou částkou.“ „Za
tyto peníze chtějí, abychom byli
ticho?“ Takové názory zazněly od
odpůrců. „Toto nemá s kaly nic
společného. Od jiných znečišťovatelů také přijímáme podobné dary,“ oponovali ti, kteří by čtvrt
milionu korun přijali.
Lovosičtí zastupitelé ale rozhodli
jasně. Město peníze od cementárny nepřijme. Při hlasování bylo
5 z nich pro, 8 proti a 8 se hlasování zdrţelo. Projekty, které chtěla

cementárna podpořit, vybírala
podle seznamu, jenţ ji poskytlo
město. „Společnost nás oslovila se
záměrem podpořit v Lovosicích
sociální oblast. Navrhli jsme jim
proto několik projektů, z nichţ si
vybrali. Rozhodnutí jsme pak představili zastupitelům, jakoţto nejvyššímu orgánu obce,“ vysvětluje
lovosická starostka Lenka Lízlová.
„Rozhodnutí bylo na nás všech.
V tomto případě u nás zafungovala
zastupitelská demokracie tak, jak
má,“ dodává starostka Lovosic. (tuc)

Lepší vzduch ve městě přinese aţ dostavěná dálnice D8
>>> Dokončení ze strany 1
„Víme, jaká je zde situace. Proto
musím jednoznačně říct, ţe nelze
mezi lidmi vyvolávat paniku ve
smyslu, ţe Lovosice de facto ohroţují zdraví malých dětí,“ dodává.
A jak je to tedy s kvalitou ovzduší
na Lovosicku? Dodrţování limitů
škodlivin v ovzduší je neustále pod
kontrolou. Měření přitom zajišťuje
přímo město Lovosice, čímţ doplňuje informace Českého hydrometeorologického ústavu z Litoměřic.
„Naposledy byly limity překročeny
loni v listopadu, kdy byly naměřené hodnoty více neţ dvojnásobné.

Stalo se tak v důsledku inverze,
která výrazně zhoršila rozptyl částic ve vzduchu,“ vysvětluje za odbor ţivotního prostředí František
Budský.
V případě, ţe jsou limity překročeny a jsou vyhlášeny signály regulace, pak Krajský úřad Ústeckého kraje nařídí omezení výroby pro
největší znečišťovatele ovzduší.
Současně s tím jsou vyzváni i řidiči,
aby nevyjíţděli se svými automobily a situaci ještě více nezhoršovali.
Osobám, které trpí chronickými
dýchacími potíţemi, srdečním
onemocněním, starším lidem a

Strategický plán města: Dočkají se
školy i handicapovaní
Vedení města se daří plnit strategický plán. Přeměna centra
města má zelenou, dočkají se
také základní školy a změny ve
městě pocítí i handicapovaní.
Po letech se změní lovosické
náměstí a zdejší přilehlý park
(čtěte na straně 1). Oblast školství
bude ve městě významně podpořena stavebními úpravami na dvou
základních školách (1. a 3. ZŠ).
Vedení města naváţe na investice,
které byly provedeny v minulosti,
a nechá v objektech vyměnit stará
okna za nová.

Strategický plán počítá také
s opravou objektu v ulici Přívozní,
kam se po dokončení stavebních
úprav přestěhuje základní umělecká škola. Půjde o výměnu oken,
novou fasádu a úpravu interiéru.
A dočkají se i handicapovaní lidé.
„Chceme této skupině více usnadnit pohyb, a proto jsme se rozhodli zřídit další bezbariérové přístupy.
Konkrétně do lovosické polikliniky
a do KS Lovoš,“ uvedla místostarostka Vladimíra Nováková.
Všechny tyto projekty budou
hrazeny z rozpočtu města.
(tuc)

Na pochod jsou Lovosice připraveny
Jiţ 33. ročník Jarního putování
okolím Lovoše připravil Klub
českých turistů Lovosice ve spolupráci s Městem Lovosice. Akce
proběhne v sobotu 28. dubna.
„Počet účastníků se kaţdoročně
pohybuje kolem čtyř stovek. Vţdy
ale záleţí na počasí,“ uvedla Pavla
Pošvová z Informačního centra
Lovosice, které bude v den konání
akce mimořádně otevřené od 7 do
10 hodin. Město dále pro pohodlí
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turistů zajistí zázemí – toalety.
Autobusová doprava bude jezdit
kyvadlově od startu u cukrárny
John (od 7 do 10 hodin) do výchozího místa pod obcí Kletečná.
Účastníci akce si mohou vybrat
z tras dlouhých 7, 10, 16, 21, 31 či
50 kilometrů. Cyklotrasa bude
dlouhá 35,70 kilometru. Více informací včetně podrobnosti k jednotlivým
trasám
najdete
na
www.kct.lovosice.net.
(tuc)

dětem je pak doporučeno zdrţet
se zvýšené fyzické zátěţe.
„Na webu města je zveřejněna
aktuální hodnota SO2 a NOx, která
je automaticky po půlhodině aktualizována. Přímo na budově městského úřadu je instalováno několik
přístrojů na měření kvality ovzduší
(viz snímek na 1. straně). Tyto přístroje obsluhuje pracovník Zdravotního ústavu, který k nám jezdí
denně odebírat vzorky. Je fakt, ţe
většina zveřejněných hodnot má
souvislost s automobilovou dopravou,“ upřesňuje František Budský.
„Nadměrná doprava a tedy především nedostavěná dálnice D8 je
naším největším problémem. Kdo
tu ţije, ví, ţe doprava svedená přes
město je obrovskou zátěţí. Týká se
to jak zvýšených emisí, tak hladiny
hluku. Tato situace je pro obyvatele Lovosic skutečně neúnosná.
Řidiči si často hledají vlastní objízdné trasy, takţe předimenzovaná
doprava nenarušuje jen část města,
ale město celé,“ popisuje situaci

Lenka Lízlová.
Neznamená to, ţe by vliv průmyslových podniků byl zanedbatelný.
Lovosice jsou průmyslovým městem, nicméně vypouštěné látky
z jednotlivých podniků jsou pravidelně měřeny a kontrolovány.
Pokud by došlo k jejich překročení,
hrozí za takový delikt vysoké
pokuty. Tyto podniky navíc v posledních letech investovaly do
technologií, které mají zajistit minimální dopady výroby na obyvatele
města.
Oproti tomu o nedostavěné dálnici D8 se příliš nemluví. Přitom
díky ní projede městem denně
o několik tisíc aut více. „Na situaci
upozorňujeme neustále. Bohuţel
tato věc je mimo naše rozhodování,“ říká starostka Lenka Lízlová.
Lidé se mohou o aktuálním stavu
ovzduší informovat kaţdý den.
Hodnoty škodlivin najdou na
webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, na
adrese: www.chmi.cz.
(tuc)

Pod Větruší se bude stavět, Lovosice
poţadují nejprve zprovoznění D8
V lokalitě Pod Větruší v Ústí
nad Labem plánuje Povodí Labe
ve spolupráci s tamním magistrátem výstavbu protipovodňových opatření.
Z tohoto důvodu by mělo
v těchto místech dojít k omezení
provozu jak na okruţní křiţovatce
(poblíţ obchodního centra Fórum),
tak na křiţovatce, z níţ se řidiči
napojují na silnici do Lovosic. Daná
komunikace je přitom velmi frekventovaná a právě z daného důvodu proběhlo ve středu 21. března
v Ústí nad Labem jednání všech
zainteresovaných stran.
Ze strany města Lovosice je celá
záleţitost velmi bedlivě sledována

a stanovisko vedení je jasné.
„Poţadujeme, aby v případě těchto
omezení byl předně zprovozněn
jiţ hotový úsek dálnice D8, stavba
0805 z Lovosic do Bílinky. Při omezení provozu na silnici I/30 pro
kamionovou dopravu by byla totiţ
vedena po nově vybudované komunikaci za čtvrtí Holoubkov, dále
po silnici III/24712a okolo obce
Vchynice, obcí Bílinka a obcí Velemín ve směru na Teplice na napojení na dálnici D8,“ uvedl Jiří Bouček, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství na MěÚ.
Výstavba
protipovodňových
opatření Pod Větruší by měla začít
zhruba v září tohoto roku.
(tuc)
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Problém hospodaření s odpady má název sběrný dvůr

V předchozích číslech jsme se
zmínili o hospodaření s odpady
v minulém roce. Jako problémem se ukázala neexistence
tzv. sběrného dvora. Co tedy
sběrný dvůr je a jaká je jeho
funkce v systému hospodaření
s odpadem, vysvětluje František
Budský, vedoucí OŢP.
Pojem
sběrný
dvůr
není
v legislativě odpadového hospodářství vymezen, přesto lze shrnout, ţe se jedná o místo určené
obcí ke shromaţďování a sběru
vybraných sloţek komunálního
odpadu, které je vybaveno různými
druhy shromaţďovacích prostředků.
Sběrné dvory slouţí jako sběrné
místo pro fyzické osoby, které mají
trvalé bydliště v daném místě,
v některých případech i pro podni-

katelské subjekty. Sběrné dvory
jsou provozovány na základě povolení krajského úřadu, ve kterém
je stanoveno, které druhy odpadů
lze do dvora přijímat. Ve sběrném
dvoře je nutné soustřeďovat sbírané
odpady
podle
druhů
a kategorií, zabezpečit je před
neţádoucím znehodnocením, odcizením
nebo
únikem
a
v neposlední řadě vést průběţnou
evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi.
Provozovatel sběrného dvora je
povinen při odběru odpadů identifikovat osoby, od kterých má v
úmyslu odpady odebrat, identifikovat odebírané odpady, vést
evidenci o těchto skutečnostech, a
to včetně data a hodiny odebrání,
nebo vykoupení odpadů. K plnění
této povinnosti je provozovatel
oprávněn vyţadovat k nahlédnutí
průkazy totoţnosti osob, které na
sběrný dvůr odpady přivezou.
Sběrné dvory začaly vznikat jako
náhrada velkoobjemových kontejnerů, které slouţily pro sběr objemného odpadu. Stává se i
v našem městě, ţe kontejnery jsou
po přivezení okamţitě naplněny,
mnohdy i odpadem od obyvatel
okolních měst a obcí, nebo podnikatelskými subjekty, pro které
nejsou určeny. Na zabezpečených
sběrných dvorech je moţné provozovat i sběr vytříděných obalů,
nebezpečných sloţek odpadů,
popř. sběr biologicky rozloţitelných odpadů, především ze za-

hrad. Lze tedy konstatovat, ţe
sběrným dvorem
se rozumí
prostor pro přechodné i trvalé
umísťování nádob na odpad nebo
druhotné suroviny splňující technické, hygienické, estetické a bezpečnostní podmínky dané příslušnými právními předpisy.
Sběrné dvory jsou zařízeními,
která doplňují svozový systém
sběru komunálního odpadu. Zároveň napomáhají třídění a poté
i samotnému zpracování a zhodnocování odpadů, zvyšují účinnost
tříděného sběru, a sniţují tak
mnoţství odstraněného odpadu na

skládkách.
Charakter sběrného dvora, jeho
velikost, sortiment sbíraných odpadů, investiční náročnost, technické
zabezpečení a otevírací doba závisí
na řadě faktorů. Jedná se například
o velikost spádové oblasti, charakter zástavby, současný systém
sběru a svozu odpadů, zájem o
vytříděné suroviny a mnoho dalších. Prioritním faktorem při zřizování sběrných dvorů jsou samozřejmě investiční náklady.
Občané obce vyuţívají sběrný
dvůr zdarma, ostatní jsou zpoplatněni podle ceníku.
(jv)

Problém sběrného dvora z pohledu radního
Radní Jan Hrdlička, jenţ má
v kompetenci problematiku
ţivotního prostředí a také investic, podal k problematice
sběrného dvora a jeho vybudování následující vyjádření.
Co se týče sběrného dvora, tak si
samozřejmě jeho neexistenci uvědomujeme. Je ale zapotřebí také
říci, ţe se snaţíme tuto absenci
vynahrazovat komplexním systémem odpadového hospodářství.
Myslím tím pravidelné rozmísťování a odvoz velkoobjemových kontejnerů po celém katastru Lovosic,
poskytování nádob a čtrnáctidenní
svoz bioodpadu z rodinných domů
a dále nově umístěné nádoby na
drobný elektroodpad v prostoru
sídlišť. Toto vše jsou pro občany
Lovosic sluţby zdarma prováděné

městem a společností BEC odpady.
Na téma sběrný dvůr uţ byly
vedeny i další diskuze mezi vedením města a v ţádném případě
nevylučuji jeho vznik v následujících letech. V současné době
ale chceme ušetřené finance nasměrovat především do výměny
oken na základních školách a
kompletní
opravu
objektu
v Přívozní ulici pro ZUŠ Lovosice.
K problematice dodává starostka
města Lenka Lízlová: „Bude-li mezi
občany Lovosic o sběrný dvůr
opravdu velký zájem, pak se můţeme případně pokusit jeho financování zapracovat do rozpočtu
města na rok 2013. Není vyloučeno, ţe se na daný projekt pokusí
město získat dotaci.“
(jv)

– Městská policie v akci –

Řídil opilý a najíţděl na stráţníky
Troufalého řidiče zadrţeli lovosičtí stráţníci hned dvakrát během
jedné noci. Nejprve jeho vůz zastavili kvůli silniční kontrole. Při té
bylo čtyřicetiletému řidiči z Bohušovic nad Ohří naměřeno 1,31 ‰
alkoholu v dechu. „Pro důvodné
podezření ze spáchání trestného
činu byla přivolána na místo hlídka Policie ČR, která si případ převzala k dalšímu opatření,“ uvedl
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velitel lovosických stráţníků Jaroslav Janovský. Řidič se však nevzdal. Zhruba o hodinu později
hlídkovali stráţníci v ulici Purkyňova. V jedné chvíli se na vozidlo
stráţníků vyřítil v protisměru jedoucí Renault – totéţ vozidlo,
které před hodinou kontrolovali.
„Úhybným manévrem bylo střetu
ze strany stráţníků zabráněno.
Stráţníci začali vozidlo pronásledovat. Opakovaně uţili pokynů světelného i zvukového výstraţného
zařízení k zastavení ujíţdějícího
vozidla. Řidič vozidla Renault neustále do vozidla stráţníků najíţděl
a pokoušel se je vytlačit z vozovky.
Následně byl řidič dostiţen. Bylo
zjištěno, ţe se jedná o stejného
řidiče, který byl před hodinou
kontrolován,“ dodal velitel stráţníků. Řidič byl opět předán Policii
ČR.

Rvali se v klubu Cocoon „pod
Centrem“
Před několika týdny v nočních
hodinách přijali stráţníci oznámení
o rvačce v restauračním zařízení
Cocoon. Na místě bylo zjištěno, ţe
jeden z účastníků krvácel a byl
otřesen, následně byl převezen
vozem RZS do nemocnice v Litoměřicích.
Hledaný močil do koše
23. března ve večerních hodinách
zjistili stráţníci při hlídce v ulici
Zámecká na skateparku muţe,
který močil do odpadkového koše.
Muţ ve věku 23 let z Lovosic byl
vyzván k prokázání totoţnosti. Při
lustraci bylo zjištěno, ţe je na kontrolovanou osobu vydán mezinárodní příkaz k zatčení. Případ byl
předán k dalšímu opatření Policii
ČR.

Při poţáru se nadýchal kouře,
stráţníci jej zachránili
24. března krátce po jedné hodině přijali stráţníci oznámení od
Policie ČR o poţáru domu v ulici
Terezínská. „Stráţníci se ihned
dostavili na místo, kde bylo zjištěno, ţe se jedná o dům uţívaný
místními bezdomovci. Současně s
hlídkou stráţníků se na místo dostavili i hasiči. Na místě poţáru se
nacházela osoba, která jevila
známky
intoxikace
kouřovými
zplodinami. Muţ byl stráţníky
přenesen do bezpečného prostoru,
ale začal upadat do bezvědomí.
Muţi byla přivolána RZS, do jejíhoţ
příjezdu byl uloţen do stabilizované polohy a připojen na dýchací
přístroj. Po příjezdu RZS byl zraněný muţ transportován do nemocnice v Litoměřicích,“ přiblíţil velitel
stráţníků Janovský.
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Český svaz včelařů, o. s.,
základní organizace Lovosice
Český svaz včelařů je občanským
sdruţením, jehoţ členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby)
a příznivci včelařství. Tento obor
lidské činnosti patří mezi nejstarší
na Zemi. V roce 1933 byl ustaven
samostatný Včelařský spolek pro
Lovosice a okolí. Měl 28 členů.
Jeho prvním předsedou byl přítel
Josef Horešovský, vlakvedoucí
z Malých Ţernosek a jednatelem
přítel Josef Dvořák, řídící učitel ze
Vchynic. Tak je psáno ve včelařské
kronice ZO ČSV, o. s. Lovosice jejím
kronikářem, aktivním včelařem
a znalcem přírody, přítelem Antonínem Moravcem, kterému bylo
uděleno u příleţitosti 400. výročí
zaloţení města čestné občanství.
O činnosti organizace v době
jejího ustavení byl v okresním archivu jediný doklad, opakované
oznámení v tehdejším okresním
časopise Litoměřické listy ze 4. 8. a
18. 8. 1934 (č. 31 a 33): Včelařský
spolek pro Lovosice a okolí uspořádá ve dnech 13., 14. a 15. 9. 1934
v rodinné škole ÚMŠ v Lovosicích
veřejný kurs domácí výroby medového pečiva za vedení odborné
učitelky paní F. Hejné z Postoloprt.
V současnosti pokračují lovosičtí
včelaři v aktivitách svých před-

chůdců, jako je popularizace včelařství v tisku i prostřednictvím
besed s mládeţí a širokou veřejností. ZO ČSV Lovosice podporuje
všechny metody chovu včel, jejímţ
výsledkem je nejen udrţení, ale
i zlepšení jejich zdravotního stavu
a udrţení dobrých sousedských
vztahů. Organizaci odborného
vzdělávání zajišťuje místopředseda
ZO přítel Miloslav Broţ. Pro včelaře
a zájemce o zdravé ţivotní prostředí jsou zajišťovány pravidelné
březnové odborné přednášky v KS
Lovoš.
Do řad včelařů přicházejí i noví
zájemci o včelařství, kteří vyuţívají
i dotační výpomoc od kraje a SZIF.
Včely jsou celosvětově chápány

jako indikátor zdravého ţivotního
prostředí. To je v našich podmínkách velice aktuální, protoţe ţijeme v regionu s rozvinutým chemickým průmyslem a intenzivní dopravou. Včelaření můţe tedy mít
také významný výchovný a osvětový efekt na nejširší veřejnost.
Předsedou ZO lovosických včelařů je přítel Jiří Vaněk ze Vchynic
a jednatelem přítel Alois Staněk ze
Sulejovic. Ošetřovateli včel jsou
přátelé Jiří Červenka, Aleš Pelikán a
Radek Geletič. V roce 2011 měla
organizace 38 členů, tři členové
jsou bez včelstev. V Lovosicích
chová 21 včelařů do pěti včelstev,
7 včelařů má 6 – 10 včelstev,
3 včelaři mají do 30 včelstev

(11 – 30), 2 včelaři chovají více jak
30 včelstev (31 – 100) a 2 včelaři
více jak 150 včelstev.
Významné ţivotní výročí v r. 2011
měl čestný člen lovosické ZO, přítel
Zdeněk Slabihoud (95) z Malých
Ţernosek a Jiří Červenka (75), který
včelaří jiţ od svých 15 let a svá
včelstva má na stanovišti v Sulejovicích. 35 členů zazimovalo 640
včelstev. Včelstva přezimují v naší
oblasti většinou bez výraznějších
problémů. K dobré kondici včel na
Lovosicku také přispívá pravidelné
ošetřování a péče včelařů.
Hlavní problémy mívají včelaři
s roztočem Varroa destruktor,
který byl na naše území zavlečen
a na včelách působí jako parazit.
Díky obětavosti a odpovědnosti
lovosických včelařů při respektování všech veterinárních nařízení ve
smyslu zákona se invaze tohoto
roztoče zvládá bez výrazného úhynu včel. V tomto úsilí získali lovosičtí včelaři podporu společností
Lovochemie a Lafarge Cement
a zastupitelů jednotlivých obcí
a odboru ţivotního prostředí MěÚ
v Lovosicích. Za spolupráci a podporu věcné diskuze k ochraně
zdravého ţivotního prostředí lovosičtí včelaři všem zúčastněným
srdečně děkují.
Alois Staněk, jednatel ZO ČSV Lovosice

Letem lovosickým světem 2011 Pátek 30. března věnovaly všechny
Srpen
 Pohodové sportovní odpoledne
připravily Město Lovosice a Severočeské vodovody a kanalizace 25. srpna pro obyvatele lovosických domů s pečovatelskou
sluţbou.
 V neděli 28. 8. se lovosické děti v
lesoparku Osmička v Lovosicích
netradičním způsobem rozloučily s prázdninami. Místní skauti
pořádali Víkend na lanech.
 Václava Kubíčka vystřídal v roli
prezidenta lovosické házené
Ondřej
Landa.
Druţstvo
HK .A.S.A. navštívil v srpnu ministr obrany Alexandr Vondra a
předal týmu děkovný list. Házenkáři mu zase k 50. narozeninám
předali extraligový dres se jménem.
Září
 Novým tajemníkem Městského
úřadu Lovosice byl jmenován
1. září Ing. Jan Landa, novou
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zastupitelkou a radní byla zvolena Jana Vernerová.
Městská policie zahájila 1. září
nepřetrţitý provoz; stráţníků je 9.
Společná firemní školka společností Lovochemie a Preol zahájila slavnostně činnost 1. září
2011. Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.
Na Osmičce se podruhé uskutečnily 3. září 2011 Valdštejnské
slavnosti – historický vojenský
tábor s dobovou krčmou, dobové trhy a řemesla, slavnostní
průvod městem, rytířský turnaj a
souboje, mistr světa v práskání
bičem, tanečnice, ohnivá show...
9. září připravily ZO ČSOP Litoměřice a Středisko ekologické
výchovy SEVER ve spolupráci
s městem Lovosice Evropskou
noc pro netopýry v KS Lovoš.
(hz)

základní školy knihám

Měsíc březen je dnes nazýván
měsícem čtenářů. A protoţe se
2. dubna 1805 narodil světoznámý pohádkář Andersen, slavívá
se v pátek 30. dubna Noc
s Andersenem.
V našem městě si význam knih
připomněly všechny tři ZŠ. Uţ
dopoledne se uskutečnila návštěva
spisovatelky Daniely Krolupperové
u prvňáčků na ZŠ Antonína Baráka.
Autorka dětských knih si v obou
třídách s dětmi povídala o tom, jak
se kníţky dělají, a nakonec je pasovala na čtenáře. Dětem se to moc
líbilo a autorka je lehce vtáhla do
besedy.
ZŠ Všehrdova uspořádala první
Noc s Andersenem uţ v roce 2006.
Protoţe měla velký úspěch, scházejí se děti na noční setkání
s knihami od té doby kaţdoročně.
Děti čeká celá noc ve škole a je
plná nejrůznějších soutěţí a kvízů.

Noc s Andersenem čekala i druháčky a páťáky na ZŠ Sady pionýrů. Starším dětem se četly Andersenovy pohádky a byly také na
exkurzi v kostele, kde se dozvěděly
zajímavé věci o jedné z nejstarších
památek v Lovosicích. Také zjistily
něco o ţivotě v Lovosicích
v dávných dobách. Ti mladší ţáčkové měli na programu Krtečka.
Všechny děti byly s neobvyklou
nocí spokojeny a určitě přijdou
i napřesrok.
(hz)
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2. Reprezentační ples
města Lovosice

Fotostrana

Oslava MDŢ a Jarní bál

MDŢ v Domě s pečovatelskou sluţbou Foto: archiv MěÚ

MDŢ v Lovoši

Jarní bál v Lovoši

7x foto: Miroslav Hvorka
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích či, maminkou Olgou a tatínkem
se uskutečnilo 22. března 2012
Markem. Na slavnostní vítání ho
druhé letošní slavnostní přivítání
doprovodila i sestřička Nela. Podle
nových občánků Lovosic s jejich
tradice obdrţel první občánek
rodiči a příbuznými. Ze čtrnácti od Městského úřadu věcný dar
pozvaných novorozenců bylo šest
5000 Kč.
(Text a 4x foto: Miroslav Hvorka)
kluků a pět holčiček.
Dvě pozvané holčičky
a jeden kluk se nedostavili. Občánky mezi
nás přivítal pověřený
zastupitel Milan Šramota a matrikářka
Hana Beránková. Děti
z mateřské školky
Resslova přivítaly nové
občánky svým vystoupením.
Ve druhé skupině byl
s maminkou i první
občánek
Lovosic
v roce 2012 Marek
Kočina. Narodil se 6. 1.
2012 ve 12:48 hodin.
Jako správný kluk váţil
3,90 kg a měřil 52 cm. Marek Kočina s maminkou Olgou, tatínkem Markem
Na fotografii je s rodi- a sestřičkou Nelou

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu
odpoledne a odváţeny ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

15.

11. 4. – 12. 4.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

16.

18. 4. – 19. 4.

Krátká - parkoviště u kostela
Příčná - parkoviště u garáţí
Komenského - školní jídelna

17.

25. 4. – 26. 4.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

18.

2. 5. – 3. 5.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – DUBEN 2012
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7. – 14. hod.

Datum:

Ulice:

10. 4.

Ţiţkova od Deli po vlakové nádraţí, Palackého (obě strany)

11. 4.

Ţiţkova od Billy po KS Lovoš, Wolkerova

17. 4.

Tovární, Mírová, Karla Maličkého

18. 4.

Krátká, Vančurova, U Výtopny

24. 4.

Osvoboditelů – parkoviště u sochy, Příčná, Resslova

25. 4.

Dlouhá – parkoviště, Vodní

P r o d e j

s l e p i č e k

Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává: slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant ţíhaný, kropenatý, černý, ţlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou. Stáří slepiček: 18 – 20 týdnů – cena 138 – 152 Kč/kus,
starší 20 týdnů – 158 Kč/kus. Prodeje se uskuteční: v pondělí 16. dubna
2012 v Lovosicích u Billy ve 14:30 hodin.
Případné bliţší informace: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Poděkování
Děkuji touto cestou lovosické městské i státní policii za velmi vstřícný
přístup ve věci odcizení odloţené kabelky na místním hřbitově
dne 15. 3. 2012. Bohuţel nedošlo k chycení pachatele, mladého muţe
s černou kapucí, ale chtěla bych touto cestou upozornit ostatní
návštěvníky hřbitova, ţe i zde můţe dojít k této nemilé situaci.
Jana Brychová, Lovosice

Blahopřání
Zleva: Tadeáš Maňas, Jakub Hadţiosmanovič, Anna Kylíšková a Filip Hakl

Tento měsíc oslaví paní Boţena Beránková z Lovosic významné ţivotní
jubileum. Touto cestou jí přejeme hodně a hodně zdravíčka a pohody!
Dcery Olga, Zdena a Hanka s rodinami

Zleva: Miloš Malý, Marek Kočina a Denisa Mirvaldová

Zleva: Matěj Beránek, Nicol Tannerová, Magdalena Svojšová a Magdalena Tesaříková

Duben 2012
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Děti

Excelentní vystoupení
zpěváků ze ZUŠky v soutěţi

LITTLE STAR 2012
Soutěţ LITTLE STAR 2012 byla
vyhlášena v Litoměřicích v lednu
2012 pro tři kategorie, a to A (4
– 8 let), B (8 – 12 let) a C (12 – 16
let). Vyřazovací kolo proběhlo
v Domě kultury v Litoměřicích
25. února, v „našich“ kategoriích
B soutěţili v semifinále 4 zpěváci,
v kategorii C také 4.
Do finále, které se konalo 8. 3.,
postoupilo všech osm lovosických
zpěváků! Večer byl plný úţasně
zazpívaných písniček, porota měla
těţké rozhodování. Lovosičtí zpěváci měli velký úspěch. V 2. kategorii zvítězil Pepík Fečo s písní Zpívat
jako déšť, který navštěvuje ZŠ ve
Všehrdově ulici v Lovosicích; v ZUŠ
je ţákem učitele Jakuba Kocha.
Úspěšná byla také Lucie Hajná,

opět ţákyně ZŠ ve Všehrdově ulici,
jejíţ učitelkou v ZUŠ je Mgr. Julie
Nepustilová. Lucka obsadila druhé
místo v kategorii B.
V kategorii C obsadil Ruda Zuziak
ze třídy Mgr. Julie Nepustilové a
ţák 1. ZŠ v Lovosicích krásné
2. místo, kdyţ zazpíval oblíbenou
píseň Karla Hály Slunce, já Tě mám
rád. 3. místo získala Lucie Černá
(uč. J. Koch). Velký potlesk bez
umístění sklidili i další lovosičtí
zpěváci – Karolína Ocetníková,
Lucie Pacltová, Eliška Ocetníková a
Sylvie Baláţová. Vítězové získali
notebooky a nabídku zpívat
v programu Vinobraní 2012. Všem
ţákům i pedagogům gratulujeme a
přejeme mnoho štěstí v dalším
zpívání.
(hz)

TV Barrandov natáčela na
ZŠ Antonína Baráka
Díl pořadu „Splněné sny“, který
vysílá TV Barrandov, se natáčel
na naší základní škole.
Do pořadu byla vybrána ţákyně
Kristýna Slavíková z 8. A, která díky
duchapřítomnosti dokázala zachránit ţivot své mamince.
Na ZŠ A. Baráka proběhla dvě
natáčení, ve kterých vystoupila
třídní učitelka Mgr. Alena Zukersteinová a samozřejmě Kristýnka.
Hlavní natáčení ovšem probíhalo
ve studiu v Praze, kde na Kristýnku
čekala nejen paní ředitelka, ale téţ
paní učitelka třídní a všichni spoluţáci z 8. A, kteří přijeli Kristýnku
podpořit.
Věříme, ţe Kristýnčin příběh zaujme a bude inspirací pro ostatní.

Pořad „Splněné sny“, ve kterém
vystoupí Kristýnka, se bude vysílat
6. dubna 2012 od 20 hodin na
TV Barrandov.
ZŠ A. Baráka

Ţáci recitovali i v angličtině

Vítězný Pepík Fečo se sestrou Nikol a moderátorem akce a členem
poroty Little Star Petrem Vojnarem.
Foto: Petra Sozanská

ZUŠ Lovosice Vás zve v dubnu na koncerty:
Lovosice – Ve středu 18. dubna se v sále Bratrské jednoty baptistů
v Lovosicích uskuteční další koncert komorní hudby.
Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné.
Třebenice – V sobotu 21. dubna se v kostele Narození Panny Marie
v Třebenicích koná Dopolední matiné komorní hudby.
Začátek v 10 hodin.
Lovosice – V pondělí 30. dubna proběhnou ve spolupráci ZUŠ Lovosice a DDM ELKO Čarodějné oslavy v lesoparku Osmička.
Začátek koncertu v 17 hodin.
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Březen je měsícem knihy, a
proto jsme chtěli podpořit čtenářskou gramotnost recitačním
odpolednem na ZŠ Všehrdova v
Lovosicích. Novinkou letošního
ročníku byly i básně v
anglickém jazyce.
Na některých dětech byla
znát tréma z jejich prvního
vystoupení na „prknech, co
znamenají svět". Ocenění
poroty si získali ţáci
V. Toman, M. Pokorný a
P. Štrausová za niţší kategorii. N. Tichá, l. Kostková
a H. Marešová za kategorii
4. a 5. tříd. Přihlášeno bylo
rekordních 25 ţáků. Radost
neudělali pouze nám vyučujícím, ale i hostům z řad
rodinných příslušníků, kteří
si pochválili příjemně strávené jarní odpoledne ve
škole.
Všem jsme drţeli palce a
také podle toho byl znát

výsledek. Zmrzlina jako odměna
byla opravdu zaslouţená a kytičkou za své první vystoupení jsme
všem udělali radost. Gratulujeme!
Mgr. Monika Zemanová, ředitelka školy

Duben 2012

Školáci

Ţáci 1. ZŠ Lovosice si uţili lyţování v Krušných horách
Letošní zima byla u nás v níţině
hodně zvláštní. O to více jsme se
těšili, aţ za sněhem vyjedeme
do hor.
Poslední týden v únoru se do
zasněţených míst v okolí obce
Mariánská v Krušných horách vydali
sedmáci. Někteří byli jiţ zdatní
lyţaři, ale našli se mezi námi i ti,
kteří se učili lyţovat od základů.
Postupně překonali svůj strach a
všichni se nakonec odváţili sjíţdět
prudší sjezdovku.
Během týdne zaţili i hledání pokladu podle předem daných indicií,
při přednáškách se ţáci dozvěděli,
jak správně mazat lyţe, od zástupce
horské sluţby si vyslechli, jaká jsou
pravidla chování na sjezdovkách i
mimo ně a o dalších činnostech,
které souvisejí s prací u horské

sluţby, např. zachraňování zraněných ve skalách nebo v lavině.
Poprvé jsme se na začátku března
vydali na lyţe i s dětmi, které jsou
mladší, tzn. s obsazením od druháčků po čtvrťáky.
Celému týdnu předcházely pečlivé
přípravy. Vyučující studovali, jak

učit lyţovat ty nejmenší, které hry
se hodí pro lyţařskou průpravu,
zajišťovali reflexní vesty pro dobrou
viditelnost na sjezdovce, pro zpestření si připravovali hry na sněhu,
objednávali diplomy a sladké odměny. Zkrátka bylo toho dost, neţ
se vůbec vyjelo.

Při odjezdu bylo vidět natěšené
tváře dětí, které očekávaly týden
plný záţitků. A ten se jim určitě
vyplnil, protoţe bylo krásné slunečné počasí a stejně tak jako ti starší
i oni se naučili sjet na lyţích sjezdovku.
V průběhu týdne si nikdo rozhodně nemohl stěţovat, ţe se nudil.
Vše se neslo v duchu dětského
symbolu zimy, sněhuláka. Uspořádala se pyţamová párty nebo na
sněhu závod ve slalomu mezi balónky. Učitelé zbudovali bobovou
dráhu, kde probíhaly závody na
pytlích. Záţitkem byl i karneval na
sjezdovce. Kdo přišel v masce, měl
lyţování zdarma. Paní učitelka
s paní vychovatelkou dětem přichystaly večerní vědomostní kvízy.
A týden utekl…
Hana Kracíková

Lovosičtí gymnazisté francouzštinu
ovládají

ZŠ Antonína Baráka se zapojila do
projektu „Poznej svůj kraj“

Velmi cenná umístění si odvezli
dva studenti Gymnázia v Lovosicích z krajského finále konverzační soutěţe ve francouzském
jazyce, která se uskutečnila ve
druhé polovině března v Ústí
nad Labem.
„V kategorii A1 získal kvartán
Matouš Král bronzovou medaili a
stejné místo obsadila v kategorii
B1 také septimánka Helena Luong.
Oba dva předvedli velmi solidní
výkony,“ uvedla k tomu francouzštinářka lovosického gymnázia
Dagmar Prášilová. Podle jejích
dalších slov uvedení studenti pro-

Soutěţ Krajánek byla vyhlášena
v rámci projektu „Poznej svůj
kraj“, jehoţ partnery jsou
MŠMT, Evropská unie, Evropský
sociální fond a Ústecký kraj,
a je určená pro minimálně
15 členné týmy ţáků 1. nebo
2. stupně.
Smyslem celého projektu je ukázat dětem, ţe Ústecký kraj je velmi
rozmanitý a ţe i zde se nalézá
spousta zajímavých míst, která
stojí za to poznat.
Soutěţ měla dvě části. V té první
byli ţáci testováni ze všeobecných
znalostí regionu. Ke zvládnutí
tohoto úkolu mohli vyuţít odbornou literaturu či internet. Ve druhé
části měli soutěţící za úkol libovol-

kazovali v rámci krajského kola
soutěţe, ţe umí velmi pohotově
reagovat na záludné otázky, které
jim byly porotou předkládány.
Zároveň velmi dobře vyřešili i vylosovanou situaci a zhostili se úspěšně i popisu obrázku.
V krátké době se jedná jiţ o druhý podobný úspěch lovosické
školy. Jen před několika málo dny
totiţ obdrţel tamní student Adam
Rauch ocenění v praţském Černínském paláci z rukou francouzského
velvyslance, a to v rámci celostátní
soutěţe Dny Frankofonie v ČR.
Gymnázium Lovosice

Ţáci ZŠ Sady pionýrů bodují v zeměpise
Nastal čas zeměpisných,
matematických, fyzikálních,
chemických
a
dalších
olympiád, a tak i naše škola
svou účastí podpořila tyto
celostátní vědomostní soutěţe a má svá „ţelízka v ohni“.
Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo dne 29. února a
ve svých kategoriích zvítězili a
postoupili do okresního kola:
Michael Kimmer ze 6. C
(kategorie A), Vojtěch Čep ze
7. C (kategorie B) a Dominik
Němec z 8. A (kategorie C).
Okresní klání, které organizoval Dům dětí a mládeţe Rozmarýn, proběhlo 14. března v Litoměřicích. Zde obsadil nádherné
druhé místo Vojtěch Čep, a
postupuje tak do krajského kola, které proběhne ve středu 18. dubna.
Přejeme mu hodně štěstí a drţíme palce.
Mgr. Romana Zukersteinová
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ným způsobem vytvořit a zdokumentovat
vlastivědnou
práci
o svém regionu s vyuţitím informačních technologií (internet,
počítač).
Tým z naší školy, pod vedením
Mgr. Marie Pelikánové a Mgr.
Marcely Ušákové, zvolil dramatizaci 7 vybraných pověstí Lovosicka
s vyuţitím knihy J. R. Tesaře (např.
O vodníku z Litochovického mlýna
či Bílá paní z Házmburka).
K dokreslení jednotlivých dramatizací byly pouţity záběry konkrétních míst na Lovosicku.
Díky úsilí a píli celého týmu
byl vytvořen soutěţní snímek
s
názvem
„Krásy
Lovosicka
v pověstech“.
ZŠ A. Baráka
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Osobnost

Po Antonínu Barákovi se jmenuje v Lovosicích škola
V KALENDÁRIU regionálních
výročí Ústeckého kraje v roce
2012 je v dubnu uveden Antonín
Barák, pedagog, malíř Českého
středohoří, činný v Litoměřicích
a Lovosicích (jubileum 95 let od
narození).
Antonín Barák se narodil v Čáslavi
2. dubna 1917 a v Čáslavi také
vystudoval
učitelský
ústav
s aprobací matematika a výtvarná
výchova – maturoval zde 6. června
1936. 1. září 1936 nastoupil místo
učitelského praktikanta v Břeţanech u Velimi a později učil na
obecné
a
měšťanské
škole
v Zásmukách. V listopadu 1937
dostal místo na státní měšťanské
škole s českým vyučovacím jazykem v Lovosicích. 4. listopadu poprvé vkročil do lovosické
Obecné
a
měšťanské
školy
Dr. Miroslava Tyrše.
Kromě malování patřila mezi jeho
zájmy i kultura v nejširším smyslu
slova a divadlo. Jiţ před válkou byl
členem
pěveckého
souboru
a působil i v ochotnickém souboru,
kde nejen hrál, ale také pořizoval
výpravu. Z Lovosic odejel mezi
posledními Čechy, 10. října 1938,
domů do Čáslavi. Po válce se opět
do Lovosic vrátil a opět se účastnil
společenského a kulturního ţivota
v Lovosicích, působil v Osvětové

besedě a v ochotnickém souboru,
organizoval pásma recitací, v nichţ
vystupoval, a také se účastnil literárních pořadů v Jong Klubu. Mezi
jeho přátele patřili učitelé Stanislav
Počinek,
František
Frühauf
a PharmMr. Jaromír Kozlík, se kterými ho kromě kultury pojil další
společný zájem – toulky v přírodě.
V roce 1960 se stal prvním ředitelem nové školy se sedmnácti třídami, 3. ZDŠ. Po okupaci v roce 1970
proţíval ředitel Barák těţké období.
Pro svůj občanský postoj v letech
1968 – 1969 byl zbaven místa ředi-

tele tehdejší 3. ZDŠ (zvaná také
„U Letadla“) a poslán okamţitě do
důchodu. Vytvořil v té době cca
padesátidílný
cyklus
obrazů,
v podstatě jakousi kříţovou cestu.
Potom pracoval jako brigádník na
státním statku a později občas
vypomáhal i ve škole. Několik obrazů z jeho cyklů Kříţová cesta
a
Katedrály
bylo
otištěno
v Lovosickém dnešku v roce 1997.
Rád také navštěvoval a maloval
České středohoří. Krajinu Českého
středohoří maloval Antonín Barák
obdobně jako Emil Filla v panora-

matických podélných formátech.
Jako techniku pouţíval nejčastěji
temperu, ale i akvarel, pastel a
uhel. Z jeho obrazů vyzařuje jedinečná a radostná atmosféra této
nádherné krajiny, vyjádřená bohatou škálou barev i tvarů. V r. 1997
byl vydán kalendář s obrazy Českého středohoří. Na dubnovém zasedání Městského zastupitelstva v
témţe roce byl ředitel školy v. v.
a malíř Českého středohoří Antonín Barák jmenován Čestným občanem města Lovosice.
15. srpna roku 1999 Antonín
Barák zemřel. Koncem roku 1999
byla v Domě dětí a mládeţe ELKO
Lovosice
uspořádána
výstava
z jeho děl a na úvodní vernisáţi na
něj vzpomínali jeho kolegové
a přátelé z řad pedagogů i malířů.
Při oslavách 40. výročí otevření
školy v říjnu 2000 si pedagogický
sbor 3. ZŠ vytyčil cíl školu nově
pojmenovat po bývalém řediteli
školy, čestném občanu města Lovosice, panu Antonínu Barákovi.
Oficiálně nový název školy – Základní škola Antonína Baráka
v Lovosicích – vstoupil v platnost
dnem 1. 9. 2001. 2. dubna 2012 by
se pan Antonín Barák doţil 95 let.
Dosud na něj vděčně vzpomínají
jeho bývalí ţáci a přátelé.
(hz, foto: archiv ZŠ A. Baráka)

Velikonoční pohoda v Lovoši Březen – Měsíc čtenářů v knihovně
Ve dnech 20. – 22. března se
konala ve velkém sále KS Lovoš
tradiční Velikonoční výstava.
Uspořádalo ji občanské sdruţení
Šance ve spolupráci s KS Lovoš.
Kulturní program připravil učitel
ZUŠ Jakub Koch se svými dvěma
úspěšnými zpěváky ze soutěţe
LITTLE STAR, Pepíkem Fečem a
Luckou Černou. Dvěma písněmi
obohatil program i učitel Jakub
Koch. Sál byl plný kraslic všech
velikostí, barev i zdobných technik.
Velikonoční výzdobu doplňovaly
velikonoční věnce, zvířátka a opět
překrásné figurky ze
šustí, letos obohacené
o Jízdu králů. Na výstavě byla k vidění i výroba těchto krásných
předmětů. Své umění
malérečky z Asociace
malířek a malířů kraslic
v Libotenicích a o.s.
Šance předváděly kaţdodenně.
Vyráběly
kraslice, zdobily perníčky, paličkovaly…
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„Návštěvnost mohla být lepší,
chodily hlavně školní děti,“ posteskla si Boţena Plicková, předsedkyně
lovosické
Šance.
„Prý mohla být lepší propagace,
říkali návštěvníci,“ dodává. „Ale ti,
co výstavu navštívili, přispěli hezkou
částkou
do
kasičky,“
chválí Plicková. Příspěvek bude
pouţit pro zdravotně postiţené.
Expozice se poté přesunula do
Kulturního domu v Libotenicích,
kde ve dnech 31. 3. – 1. 4. probíhaly ukázky zdobení kraslic a paličkování.
(hz, foto: hv)

V rámci Měsíce čtenářů si
Městská knihovna Lovosice připravila pro své návštěvníky několik zajímavých akcí. Po celý
měsíc březen kaţdé úterý a
pátek dopoledne byly pro seniory a další zájemce začátečníky
přichystány Lekce práce s internetem.
V týdnu od 19. 3. do 23. 3. proběhly tradiční amnestie. Zapomnětlivým čtenářům, kteří v tomto
týdnu vrátili v pořádku knihy, byly
odpuštěny sankční poplatky za
upomínky.
V oddělení pro děti mohli zájemci zhlédnout obsáhlou výstavku
knih Boţeny Němcové, dále knih o
ţivotě a rodném kraji této autorky.
Výstavka
byla
pořádána
k
150. výročí úmrtí Boţeny Němcové
pod názvem Šťastná to ţena…?!
Na výstavku navazuje soutěţ pro
děti o této autorce, která proběhla
21. března v dětském oddělení.
Děti psaly test, měly mimo jiné
poznat
Boţenu
Němcovou
na obrázku a napsat něco o

své babičce.
Do soutěţe se zapojilo 25 dětí,
vyhrála Šárka Hajná (13 bodů),
která dostala knihu Lovosické
ulice. Tři děvčátka Laura Mitáčková, Sára Mitáčková a Giulia Guidetti měla bodů 12 a obdrţela také
knihy. 3. místo obsadily Karolína
Hieková a Tereza Cimrmanová s
11 body (hrneček + propiska).
I další děti získaly zajímavé výhry.
Kouzelné byly odpovědi o babičkách, ale bylo vidět, ţe děti mají
své babičky rády. Některé se rozepsaly, asi by bylo vhodné uspořádat v létě nějakou soutěţ pro
„psavce“. Knihovna by mohla poţádat o grant.
„Do další soutěţe se mohly děti i
dospělí zapojit na webové stránce
knihovny,
která
má
adresu
w w w . k n ih ov n a . l ov o s ic e . c om .
Ve hře jsou opět zajímavé kniţní
ceny a drobné dárky,“ říká vedoucí
knihovny Zdeňka Černá. „Přijďte
naši knihovnu navštívit, určitě si
nějakou poutavou knihu vyberete,“
dodává.
(hz)
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V Lovosicích koncertoval Blbec k večeři byl vynikající
virtuóz Svěcený
Ve středu 29. února se představil lovosickému publiku v Kulturním středisku Lovoš jeden z
nejlepších současných českých
houslistů Jaroslav Svěcený. Koncertuje nejen v ČR, ale i v celé
Evropě, USA, Kanadě a mnoha
dalších státech.
Za svou uměleckou činnost byl
vyznamenán mj. i Zlatou plaketou
prezidenta republiky. Houslistu
doprovázel klavírista Václav Mácha. V průběhu večera zazněly
mnohé působivé a emotivní sklad-

by – Sonáta č. 8 Ludwiga van
Beethovena, Meditace Thais Julesa
Masseneta, Z domoviny od Bedřicha Smetany nebo překrásné
houslové sólo z pohádky „Radúz a
Mahulena“ s hudbou Josefa Suka
či Cantabile Nicoly Paganiniho.
Mistr Svěcený představil i dvoje
housle – jedny italské a jedny
francouzské z počátku 19. století.
Umělci sklidili od obecenstva zaslouţené uznání a lidé jen pomalu
odcházeli. Vzácná hudba pohladila
vyčerpané duše…
(hz, foto: hv)

Formánek podepisoval v Čajovně
Bez Názvu
Josef Formánek, redaktor, spisovatel, cestovatel, dobrodruh a
moţná i budoucí šaman, zavítal
v březnu na pozvání Okrašlovacího spolku do Lovosic.
Autorské čtení zahájil četbou
z knihy Mluviti pravdu, ve
kterém vystoupily i loutky
maršál Malinovskij a Bernard
Mares, které vytvořil Míra
Nebeský. Druhý úryvek byl
z jeho poslední knihy Umřel
jsem v sobotu. Poté promítl
i televizní film Prsatý muţ o
svém pobytu mezi Mentawajci na ostrově Siberut,
který ho inspiroval k napsání
první knihy, cestopisného
románu Prsatý muţ a zloděj
příběhů. Na ostrov se hodlá
vrátit, zatím ale ţije v Malé
Tatimerzi, nejmenší vesnici
Českého středohoří.
Na závěr vyprávěl o svých
dalších románech a zájemcům podepisoval své kníţky.
„Nečíst před spaním,“ dopo-
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ručuje autor knihu Umřel jsem
v sobotu, „je to tak trochu horor.“
Formánek byl vtipný a pohotový
vypravěč a doufejme, ţe se návštěvy spisovatelů budou opakovat.
(hz, foto: archiv Okr. spolku)

Ve středu 7. března vystoupilo
v KS Lovoš Terezínské Malé
Amatérské divadlo TMA s bláznivou komedií Francise Vebera
„Blbec k večeři“.
Amatérský soubor si šťastně
vybral francouzskou veselohru, jeţ
dovedně kupí ztřeštěné situace
a utahuje si přitom z lidských
nectností. Představení dominoval
„blbec“ Pignon Fandy Hose, jehoţ
bezelstná hloupost budila frenetické výbuchy smíchu. Místy byl
naopak téměř dojemný pro svou
snahu pomáhat. Výborní byli ale
všichni herci – Pierre (Martin

Soudský) s houserem, opilostí
zmoţená
Marléne,
znamenitý
kontrolor z berňáku zvaný „Kůň“,
prostě všichni hráli s vervou
a plným nasazením.
Skvěle byla uspořádána i scéna:
protoţe hlavní rekvizitou byl telefon, jednotliví volaní se ozývali
z druhé strany jeviště. Reţie Evy
Andělové je vţdy zárukou dobrého
nastudování a hry s její reţií jsou
uváděny v Lovosicích poměrně
často.
Tito amatéři byli výborní a klidně
je v Lovosicích uvítáme častěji.
(hz, foto: hv)

Jarní koncert byl věnován památce
pedagoga a kronikáře Františka Frühaufa

V Kulturním středisku Lovoš se
konal 28. března vzpomínkový
večer k poctě bývalého občana
Lovosic, který zasvětil svůj ţivot
učitelskému povolání, kultuře a
historii na Lovosicku.
V současné době uplynulo
105 let od jeho narození. Na koncertu vystoupil ţenský komorní
sbor Cantica Bohemica řízený jeho

synem Vladimírem a mladí hudebníci ze ZUŠ Lovosice. Průvodní
slovo měla Mgr. Petra Kacianová a
PhDr. Frühauf uvedl i některé
vzpomínky na otce. U vchodu do
sálu byly vystaveny fotografie
Miroslava Hvorky ze ţivota profesora Frühaufa a z upomínkového
večera ke stému výročí jeho narození.
(hz, foto: hv)
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Sport

Velice mrazivá Zlatá brusle v Lovosicích
Krasobruslařské závody mají
v posledních letech smůlu na
počasí. Vloni povodňová situace
a letos velké mrazy. Ráno bylo
12 stupňů pod nulou, v průběhu
dne teploty „vystoupaly“ na
-50C. Přesto na Zlatou brusli do
Lovosic přijelo v sobotu 4. února
téměř sto závodníků z 18 krasobruslařských
oddílů
zblízka
i zdaleka.
Dva oddíly z Prahy, Cheb, Mělník,
Děčín, Kladno a další. Lovosických
závodnic bylo dvanáct. Závody
byly tento rok vypsány celkem pro
9 kategorií od Přípravky bez omezení věku aţ po Ţačky.
Hlavní trenérkou lovosického
krasobruslařského oddílu je Naďa
Hrdličková. Asistentky, které se
podílejí na trenérské činnosti především začínajících krasobruslařek,
jsou Adéla Laubová, Jana Laubová
a Romana Zámyslická. Na závodech bylo k vidění mnoho pěkných
výkonů a lovosický oddíl získal
celkem 5 medailí a další dobrá
umístění. Smůlu měla Terezka
Hrdličková, která soutěţila se zraněným kotníkem dopadové nohy,
protoţe nechtěla domácí závod
vynechat. Nakonec byla ráda, ţe
vůbec dojela. Ale přes zranění
získala bronzovou medaili. I taková
smůla provází sportovce.
Ceny
závodnicím
předávali
předseda oddílu ASK Lovosice
Vlastimil Voříšek a zástupce firmy
D. I. SEVEN, regionální ředitel

Čechy Zdeněk Hrdlička.
„Nejvýznamnějšími sponzory byly
Město Lovosice a firma D. I. SEVEN.
Jim i všem ostatním sponzorům
moc děkujeme, díky nim dostaly
všechny závodnice diplomy, medaile a drobné upomínkové a reklamní předměty. První tři obdrţely
medaile, poháry, diplomy a věcné
dary. Dále děkujeme všem, co se
podíleli na zdárném průběhu závodu, a také závodnicím za velmi
dobré výkony,“ doplňuje výčet
pochval hlavní trenérka Naďa
Hrdličková.
„Závody proběhly v pořádku,
děvčata získala celkem dobrá
umístění. Ale máme starosti, jak to
bude letos s tréninky,“ uvedla trenérka. V březnu byl v Lovosicích
zavřen zimní stadion a otevřen prý
bude aţ koncem září,
začátkem října (naposledy
Výsledky:
se v Lovosicích bruslilo
1. místo – Viktorie Beranová nováček ml. B (trenér N. Hrdličková),
3. března). „Krasobruslařky
2. místo – Kateřina Štěpánová ţačka nejml. B (trenér N. Hrdličková),
nemohou být tak dlouho
2. místo – Kateřina Grisová ţačka ml. B (trenér N. Hrdličková),
bez ledu. Šest měsíců je
3. místo – Anita Rychtářová přípravka do 7 let (trenér – asistent R. Zámyslická),
nemyslitelných, dívky by
3. místo – Tereza Hrdličková ţačka A (trenér N. Hrdličková),
ze všeho vypadly a letošní
4. místo – Beáta Klausová ţačka nejml. A (trenér N. Hrdličková)
práce by byla zbytečná.
5. místo – Anh Thu Phámová přípravka do 7 let (trenér – asistent R. Zámyslická)
Prozatím bruslíme, kde se
6. místo – Natálie Voříšková ţačka nejml. A (trenér N. Hrdličková)
dá. Jezdíme do Roudnice,
6. místo – Nikol Nováková přípravka bez omezení věku (trenér – asistent J. Laubová)
pak do Bíliny a nejvíce do
6. místo – Natálie Ruthová nováček ml. B (trenér – asistent J. Laubová, A. Laubová)
Litoměřic, coţ je pro náš
8. místo – Tereza Hájková ţačka nejml. A (trenér – asistent A. Laubová)
maličký klub a rodiče finančně náročné. Náš klub
9. místo – Adéla Sekyrová přípravka do 7 let (trenér – asistent J. Laubová)
nemá dost prostředků, aby
si mohl ledy hradit sám. Krasobruspopelka sportovních odvětví –
smutně. Snad se nějaké řešení
lení je individuální sport, jakási
často se na nás zapomíná,“ dodává najde, pomohou nějací sponzoři?
(hz, foto: Oddíl krasobruslení)

Lovosice ukončily základní část extraligy
Dvě výhry a dvě prohry uhráli
lovosičtí házenkáři v průběhu
března. Tím také ukončili základní část letošní extraligy. Teď
uţ je čeká jen závěrečná nadstavba. Přestoţe se Lovosice
probojovaly mezi elitní šestku,
jejich výchozí pozice k zisku tolik
vytouţeného zlata vůbec nepřeje.
„Pro nás by i bronz měl
v současné situaci cenu onoho
zlata. Budeme bojovat o jakýkoli
kov, ale současně si musíme přiznat, ţe jsme se svojí chybou dostali spíš jen do teoretických šancí,“
řekl střelecký tahoun Lovosic Jiří
Motl.
Začátek třetího měsíce přitom

naznačoval, ţe Lovosicím zase
začalo přát štěstí. Nejprve vyhrály
o pět branek doma s Frýdkem
a o senzačních třináct venku proti
Brnu. Pak ale přišla studená
sprcha. V předposledním utkání
v Plzni Lovosice podlehly
aţ
s
neuvěřitelným rozdílem
– o třináct branek.
Závěrečný
zápas
s důleţitým soupeřem
z Karviné ale přinesl
další slzy. I kdyţ Lovosičtí začali přesně tak, jak mají
fanoušci rádi, a vybudovali si před
kamerami České televize na začátku solidní pětibrankový náskok,
udrţet ho ve druhé půli nedokázali

a o čtyři branky svému soupeři
podlehli. „Vůbec nevím, co se to
s námi děje. Je to pro nás stejně
bolestné,
jako
pro
fanoušky,“ kroutil hlavou smutně Jiří Motl.
Do nadstavbové části letošního
ročníku extraligy sestava z Lovosic vstupuje s devítibodovým
mankem právě na
třetí Karvinou. Medaile je tudíţ hodně daleko. Radost fanoušci
mohou mít akorát
z faktu, ţe Jiří Motl suverénně
obhájil vítězství v soutěţi o nejlepšího střelce základní části. „Musím
přiznat, ţe mě to nijak netěší. Co je
individuální vítězství, kdyţ se týmu

nedaří? Flintu do ţita házet ale
nesmíme. Teď naopak můţeme
být klíčoví při rozdělování dalších
cenných bodů. Věřím, ţe to s námi
budou mít soupeři touţící po medaili ještě hodně těţké,“ dodal Jiří
Motl.
Nadstavbová část začíná pro
Lovosice 14. dubna v Zubří. Za
další čtyři dny se pak fanoušci
mohou opět těšit do své haly na
duel proti Karviné.
(pp)

Výsledky březnových utkání:
Lovosice – Karviná 28:32
Plzeň – Lovosice 37:24
Brno – Lovosice 20:33
Lovosice – Frýdek Místek 30:25

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
Zodpovědný zástupce vydavatele: Bc. Martin Kohl. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Dopisovatelé: Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv), Patrik Pátek (pp), Jiří Veleman (jv).

Inzerci a články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyţádané příspěvky se nevracejí.
Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
Duben 2012
KS Lovoš • DDM Elko • SPCCH • Sportovní zařízení • Městská knihovna

Kulturní středisko Lovoš
Čtvrtek 5. dubna
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 16 hodin, vstup volný.

Čtvrtek 12. dubna
FRANTIŠEK RINGO ČECH
Beseda a výstava obrazů známého
zpěváka, textaře, herce, komika,
moderátora, scenáristy, dramatika,
malíře a spisovatele.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin,
vstupné 100 Kč.

Neděle 8. dubna
VELIKONOČNÍ MŠE
W. A. MOZART – MISSA BREVIS IN C MAIOR,
J. N. ŠKROUP – TERRA TREMUIT,
FRANTIŠEK PICKA – REGINA COELI.
Kostel sv. Václava, od 10 hodin.

Pátek 13. dubna
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje Orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

Úterý 17. dubna
MICHAEL JANÍK A SIMONA KLÍMOVÁ
Hudební program je naplněn nejen duety
a sólovými písničkami, ale i vtipným vyprávěním,
čtením krátkých povídek a básniček.
Prostě Janík, jak ho znáte.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstup 100 Kč.

5. a 6. dubna
VYRÁBÍME VELIKONOČNÍ VĚNCE
Od 9:00 hodin v DDM Elko

Neděle 22. dubna
Sváťovo loutkové dividlo – O BROUČKOVI
Pohádka pro děti.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.

Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz, www.ddm.lovosice.net
30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Od 17:00 hodin – Lesopark Osmička
Bližší informace a přihlášky:
DDM ELKO – pondělí a úterý dopoledne
tel.: 603 230 513, 416 531 179, 416 532 505

Akce SPCCH
Pravidelné cvičení každé pondělí v DDM Elko:
Relaxace od 8:30, cvičení od 10:00 hodin

Středa 11. dubna
Koncert SWINGTETU ROUDNICE
„KDYŽ MLADÍ HRAJÍ SWING“
Orchestr řídí Tomáš Kopáček.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 50 Kč.

Pondělí 16. dubna
Geografická přednáška
MALEBNÉ CYKLOSTEZKY RAKOUSKA A ŠVÝCARSKA
Ukážeme stezky rakouské: Dunajskou, Innskou, Drávskou,
Taurskou, Murskou, Enžskou či regionální stezky v oblasti
Solné komory, Římskou v oblasti Pasov - Linec; a stezky
švýcarské: Rhonskou, Rýnskou, Severojižní, Alpskou
panoramatickou, Středošvýcarskou, Graubündenskou,
Jurskou, Aarskou a Jezerní.
Beseduje a promítá Lucie Kovaříková a Michal John.
Klubovna KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.

Čtvrtek 19. dubna
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu
a tanci předních světových a českých
orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem
z ulice 8. května, od 17 hodin, vstup volný.

Akce DDM Elko

4. dubna – ELKO – pletení šálek
Od 9 hodin, cena 30,- Kč
Přihlášky přijímá: Vlasta Zemancová

Ulice 8.května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/

Pravidelné cvičení každé úterý:
od 8:30 a od 10:00 v DDM ELKO
od 13:00 v Domě s peč. službou
12. dubna – Zájezd Drážďany
Cena 200,-Kč, přihlášky přijímá: Hela Vaňková

26. dubna – Hrad Houska a zámek Zákupy
Cena: 180,-Kč, odjezd 8:00 LTM Dolní nádraží, 8:15 Lovosice nádraží.
Přihlášky přijímá: pí. Dreherová

Stolní tenis dle domluvy každý den:
Nutno domluvit s paní Samuelovou nebo Plívovou.
Zimní stadion Lovosice
18. dubna – Divadlo Most – „Příhody jedné noci”
Cena 150,-Kč, odjezd LTM 17:00 hod. Dolní nádraží,
Lovosice 17:15 hod. od knihovny.
Přihlášky přijímá: pí. Dreherová, pí. Hromadová

Připravujeme: 11. – 13. května – Víkend Doksy
Cena: 1.200,- Kč, v ceně masáž, přednášky, konstelace,
plná penze, pokoje s příslušenstvím.
Začátek v pátek – večeře, konec v neděli – večeře.
Přihlášky přijímá pí Zemancová, tel.: 736 102 975

FK LOVOCHEMIE Lovosice
Termíny domácích
fotbalových utkání
Duben
Muži A tým – Krajský přebor
Sobota – 14. 4. v 10:15 Kadaň
Sobota – 28. 4. v 10:15 H. Jiřetín
Muži B tým – II. třída
Sobota – 7. 4. v 16:30 Trávčice
Neděle – 22. 4. v 17:00 Malé Žernoseky
Starší dorost – Krajský přebor
Sobota – 7. 4. v 11:00 Štětí
Sobota – 21. 4. v 11:00 Žatec
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota – 7. 4. v 13:15 Štětí
Sobota – 21. 4. v 13:15 Žatec
Starší žáci – I.A třída krajské soutěže
Neděle – 8. 4. v 10:30 Modrá
Neděle – 22. 4. v 10:30 Libochovice
Mladší žáci – Okresní přebor
Sobota – 7. 4. v 9:00 Roudnice B
Úterý – 21. 4. v 17:00 Podlusky

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Duben

Krytý plavecký bazén
LOVOSICE

Severočeská liga mužů
Sobota – 31. 3. v 10:30 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Slavoj Děčín

Velikononoční provozní doba

Turnaj minižáků
Neděle – 1. 4. v 9:00 hodin

Provozní doba krytého plaveckého bazénu
v Lovosicích o Velikonočních prázdninách
od čtvrtka 5. 4. do pondělí 9. 4. 2012

Turnaj mladších žaček
Neděle – 15. 4. v 9:00 hodin

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

2. liga staršího dorostu
Sobota – 21. 4. v 15:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Sparta Kutná Hora
1. liga mladšího dorostu
Sobota – 21. 4. ve 13:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Talent Plzeň

8:00 - 21:00
8:00 - 21:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
zavřeno

Provozní doba pro veřejnost
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Turnaj minižáků
Neděle – 22. 4. v 9:00 hodin
Turnaj mladších žáků
Neděle – 29. 4. v 9:00 hodin

14:00 - 21:00
8:00 - 14:00
8:00 - 13:00
14:00 - 17:00
13:00 - 18:00
zavřeno

15:00 - 19:00
15:00 - 21:00

Ceník:

Mladší přípravka
Středa – 22. 4. v 10:00 Satelitní turnaj

Pronájem bazénu:
1 hodina 800,- Kč
Plavání pro veřejnost:
Dospělí
1 hodina
50,- Kč
Děti, důchodci,
1 hodina
25,- Kč
studenti (po předložení průkazu)

II. liga žen
Neděle – 29. 4. od 10:00 hodin
BK Lovosice – BK Proton Zlín

Novinky v Městské knihovně
Pro dospělé:
źBauer, Jan
źDousková, Irena
źDousková, Irena
źFrench, Tana
źFrench, Tana
źHavel, Václav
źKřížová, Jarmila
źSmoljak, Ladislav
źSwerling, Beverly
źVaughan-Hughes, Pip
źKörnerová, Hana
źKörnerová, Hana
źPötzsch, Oliver
źDonoghue, Emma
źKaye, M. M.
źDeLillo, Don
źMlynářová, Marcela
źCarverová, Tania
źDrake, Shannon
źLanczová, Lenka
źKeteová, Lauren
źWhitton, Hana
źVictor, Cynthia
źJordan, Penny
źErcivan, Erdogan
źKruparz, Heinrich
źNovotný, Petr
źRétyi, Andreas von

5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.

Výkupné za krále
Darda
Oněgin byl Rusák
Na věrnosti
V lesích
Hry 3.
Do bytu psa nechci
Vyšetřování ztráty třídní knihy
Město snů
Kostnice
Dům U Tří borovic
Láska a zášť
Katova dcera 1. a 2.
Pokoj
Vzdálené vrcholky hor
Cosmopolis
Kdo nehřeší, nežije
Náhradnice
Nerozvážnost
Vstupenka do ráje
Andělé 2. Muka a 3. Vytržení
Císařova hvězda
Na čem nejvíc záleží
Nečekaný návrat
Zakázaná egyptologie
Atlantida a Lemurie
Kdo s námi manipuluje
Vyléčení rakoviny. Alternativní cesty
k uzdravení

Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com
www.knihovna.lovosice.com

źSzabo, Miloš
Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy
źŠvejnar, Jan
Kam kráčíš, Česko?
źIvanov, Miroslav
Zahrada života paní Betty (Později Boženy N.)
źHercíková, Iva
Stín spánku
źOttova encyklopedie Česká republika 1. – 5. díl
źDäniken, Erich von
Lovci ztraceného vědomí
źDäniken, Erich von
Návrat bohů 2012
źDäniken, Erich von
Pozdravy z doby kamenné
źDona, Klaus
Zakázaná archeologie

Pro děti a mládež:
źLada, Josef
źLasky, Kathryn
źZáruba, Bořivoj
źSteklač, Vojtěch
źRudnick, Elizabeth
źEmerson, Kevin
źStilton, Geronimo
źSekora, Ondřej
źAuerbach, Annie
źSencanski, Tomislav
źHavel, Jiří
źPašek, Mirko
źBartosová, Erika
źFalková, Ann Mari
źDrijverová, Martina

Říkadla
Legenda o sovích strážcích 3. Záchrana
Záhady pravěku v otázkách a odpovědích
Pekelná třída řádí
Tweety s city
Oliver Nocturno 4. Lovec démonů
Čtyři myši v černé džungli
Broučci na pouti
Horseland 6. První láska
Malý vědec
Malované čtení
Fakír z Benáres a jiné povídky
Bambulín a Berunka
Katrin a Lotka
České pověsti pro malé děti

Kompletní seznam novinek najdete na www.knihovna.lovosice.com - nové knihy

Duben 2012

inzerce.dnesek@email.cz

AUTOSERVIS a PNEUSERVIS
pod jednou střechou
AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

• Servisní prohlídky
• Diagnostika ABS, airbagů, řídících jednotek motorů
• Nastavení servisních intervalů, odstranění a vymazání chyb
• Údržba motorových vozidel
• Výměna olejů a olejových filtrů
• Výměna provozních kapalin a filtrů
• Oprava těsnění
• Servis a plnění klimatizací
• Výměna čepů
• Příprava a provedení STK, automatické
hlídání termínu zdarma
• Výměna a opravy výfukových dílů
• Výměna tlumičů a pružin pérování
• Výměna a opravy brzdových součástí
• Geometrie
• Opravy elektroinstalací,
montáže autoalarmů, autorádií
• Prodej náhradních dílů
• Prodej doplňků - nemrznoucí kapaliny,
žárovky, pojistky, filtry...
• Prodej a servis elektrických skútrů
české výroby značky AKUMOTO

• Přezouvání osobních a lehkých užitkových
(dodávkových) vozů všech typů značek
• Prodej a montáž kvalitních, značkových levných
pneumatik a disků, včetně hliníkových
• Prodej pneumatik pro nákladní, stavební,
zemědělskou a zahradní techniku
• Prodej plechových a hliníkových kol
v široké škále designu
• Odborné skladování sezónních pneu
• Opravy poškozených pneumatik
• Internetový prodej letních pneumatik,
zimních pneumatik a disků
• 100% záruka na veškeré prodávané pneumatiky,
ALU kola a disky
• Sleva na sezónní skladování pneumatik a disků
zakoupených v našem obchodu

tel.: 724 482 870

ČEKOSERVIS spol. s r.o.,
Autoservis a Pneuservis za Lidlem, Lovosice
Pohotovost – mob.: 602 486 402
Provozní doba: Po – Pá: 7.00 – 17.00
So: 8.00 – 12.00

Duben 2012

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI
Přišli jste do optiky a neuměli vám změřit zrak ?
Přijďte k nám !
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• pr

V optice Vám řekli, že brýle do druhého dne neumí zhotovit ?
Přijďte k nám !

den

Neumí Vám v optice opravit, nebo upravit brýle tak, aby Vám seděli ?
Přijďte k nám !

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

Řekli Vám v optice, že neaplikují kontaktní čočky ?
Přijďte k nám !
Neumí Vám v optice vysvětlit, jakou oční vadu máte, jaké brýlové čočky
jsou pro Vás nejlepší a jaká obruba Vám sluší ?
Příjďte k nám !
Nalákali Vás do optiky na obrovské slevy a Vy jste pak zjistili,

E
APLIKUnJí EčoM
čky

že jste dražší brýle nikdy nekoupili ?
Příjďte k nám !

• kontakt

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Pondělí
- Pátek
8:30-12:00
13:00-17:00

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6.května 612
416 591 509

www.optia.cz

Pondělí
8:30-11:30
12:30-15:45
Čtvrtek
8:30-11:30
12:30-15:45

Ve firmě Optik Prudký
se na Vás těší kvalifikovaný personál.

PŘIJÍMÁME VŠECHNY POUKÁZKY A ŠEKY

www.prirodni-obkladovy-kamen.cz
Tel.: +420 607 56 46 57
Malé Zernoseky

Zahájení jarních kurzů
• V Lovosicích 28. dubna od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 27. dubna od 15.30 hodin v sídle firmy
(automobily i motocykly)

VÝRAZNÁ SLEVA
PRO STUDENTY
Super akce - DUBEN 2012
Prírodní kámen Porfýr síla 3 - 5 cm
Cena: 20 m2/ Paleta 550,-/m2
100 m2/ 5 Palet 490,-/m2
200 m2/10 Palet 445,-/m2
360 m2/18 Palet 390,-/m2

ŘP sk. B
Mobil
736 613 300

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

Duben 2012

inzerce.dnesek@email.cz

y, rodinné sešlosti, grilování
Realizujeme: Firemní večírk
a to vše „od A do Z”

Restaurace U Kašpara
Terezínská 150
445 657
tel.: 416 533 406, mob.: 734

www.ukaspara.com

STEAKOVÝ VÍKEND
27. - 29. dubna 2012

Speciální nabídka
dezertů

steaky na mnoho způsobů
(vepřové, hovězí, kuřecí)
Certifikovaná restaurace za kvalitní českou kuchyni

AKVA • TERA • HOBBY

Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,
hlodavce, exoty
a ostatní

Zakázková výroba
akvárií a terárií
Akvaristika: ryby, obojživelníci,
rostliny a technika
Teraristika: hadi, pavouci,
ještěři A technika

Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701
Záměr prodeje majetku města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdný (neobsazený) byt
nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 5 v domě čp. 874 v ulici U Nadjezdu, Lovosice.
Plocha včetně sklepů činí 30,55 m2.
Minimální kupní cena je stanovena na 199 046,- Kč včetně dluhu.

Jezírkové ryby a technika

Prohlídka bytu je možná ve dnech:
4. 4. 2012 od 15:30 do 16:00 hod., 11. 4. 2012 od 10:00 do 10:30 hod.
a 16. 4. 2012 od 15:30 do 16:00 hod. na místě, ul. U Nadjezdu čp. 874.

Václavské náměstí 176/1, Lovosice, 41002
Tel.: 604 345 184
Otevírací doba: Po - Pá • 8:30 - 17 h, So • 8:30 - 11 h

tel.: 724 482 870

DALŠÍ INFORMACE: www.meulovo.cz úřední deska, na tel. 416 571 197
Renata Nováková – Městský úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2,
410 30 Lovosice, email: renata.novakova@meulovo.cz

Duben 2012

