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Stop novým automatům ve městě
Jak jsme vás jiţ krátkou
aktuální zprávou informovali
v minulém vydání Lovosického
dneška, lovosičtí zastupitelé na
svém posledním zasedání odsouhlasili novou vyhlášku, která
zabrání nárůstu počtu dalších
výherních automatů. Z těch, co
zůstanou, naopak město získá
mnohem více peněz. Za ně chce
opravit zimní stadion nebo sportovní halu.
„Ve městě máme zhruba 5 větších
heren a pak jednotlivé automaty
přímo v restauracích. Nová vyhláška odteď uţ ţádné nové nepovolí,“
vysvětluje situaci v Lovosicích místostarostka Vladimíra Nováková.
Zastupitelstvo rozhodlo, ţe na
stávající
provozovny
nepůjde
s bičem, nicméně počet automatů
ve městě je konečný a zvyšovat se

Na údrţbě zeleně
se ušetří milion
Lovosice si jiţ vybraly firmu,
která se bude starat o údrţbu
zeleně ve městě. Nyní obě strany
čeká poslední krok – podepsání
smlouvy o dílo.
K tomu mohlo dojít aţ po uplynutí zákonem stanovené lhůty na
odvolání, nejdříve 27. dubna. Veřejnou zakázku vyhrála firma
Otakar Chládek – sadovnický a
zahradnický servis, Praha 6. O zeleň
se v Lovosicích bude starat dva
roky.
„Základním kritériem hodnocení
byla nejniţší nabídková cena. Hodnotící komise z předloţených nabídek pak vybrala nejvhodnějšího
uchazeče,“ uvedla Vladimíra Nováková,
místostarostka
Lovosic.
„Realizace veřejné zakázky nám jen
v letošním roce ušetří 1 milion
korun," dodala.
(tuc)
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uţ nebude.
„Situace se nedá posuzovat černobíle. Určitě se shodneme na
tom, ţe hazard není správný.
V Lovosicích není situace taková,
ţe by herny byly například
v bezprostředním sousedství škol a
podobně. Proto jsme se rozhodli
tak, ţe nepovolíme ţádné další
automaty a navíc vybídneme provozovatele heren, aby upravili své
venkovní poutače a reklamy. Podobně tomu je i v jiných severočeských městech,“ říká starostka
Lenka Lízlová.
Situace s hernami není jednoznačná. Jejich existence přináší
městu peníze do rozpočtu. A po
novelizaci zákona o přerozdělování
financí to mohou být miliony navíc.
„Do této doby odváděli provozovatelé do městské poklady na
poplatcích ročně kolem 3,5 milionu korun. Teď po novelizaci zákona to můţe být aţ o několik milionů více,“ doplňuje Nováková.
Plány, co s penězi navíc město
podnikne, jsou jasné. „Bude to
zcela nová situace, kdy přímo měs-

ta získají prostředky, které dříve
inkasoval stát a teprve pak je přerozděloval. Peníze šly v minulosti
od sázkových kanceláří z velké
části do sportu a bylo by tomu tak
i teď. Více bychom ale vyuţili naši
místní zkušenost. Zde v Lovosicích
je řada investic, které by se
z těchto zdrojů mohly hradit. Je tu
například zimní stadion, který je
v dezolátním stavu. Rekonstrukci si
uţ dlouho zaslouţí také hala Chemik,“ dodává starostka Lízlová. (tuc)

Výstavba D8 se opět rozběhne
Po různých peripetiích se má
výstavba dálnice D8 v polovině
května
opět
rozběhnout.
Ústecký kraj zamítl odvolání
ekologů ke stavebnímu povolení, které vydal Stavební úřad
Lovosice.
Zhruba třináctikilometrový úsek
Bílinka – Řehlovice by měl být
dokončen na přelomu roků
2014/15. Lze očekávat, ţe ekologové podají námitky k soudu.
Coţ uvedl v České televizi Miroslav
Patrik z Dětí Země, neboť prohlásil: „Bude to právní bitva.“ Další
zpoţdění můţe stavba nabýt

jedině tehdy, pokud by soud
vyhověl námitkám ekologů a opět
stavbu zastavil.
„Lze jen doufat, ţe investor bude
postupovat spolu s ministerstvem
dopravy velice obezřetně, aby
nezavdal ekologům sebemenší
záminku k podání stíţností a
spolu s krajem zajistí maximální
právní erudici při eventuálních
problémech,“ uvedl Petr Soldon,
vedoucí
Stavebního
úřadu
v Lovosicích. „Celá situace s odvoláním ale spíše budí dojem jisté
tragikomedie.

Sport
Mladí házenkáři
zabojují o titul
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl
odvolání proti územnímu a stavebnímu
povolení Společnosti
ochránců ţivotního
prostředí Lubomíra Studničky v
rámci dostavby dálnice D8. Fakticky tak potvrdil územní a stavební
povolení vydané stavebním úřadem v Lovosicích. Pevně doufám,
ţe uţ nic nebude bránit dostavbě
dálnice mezi Řehlovicemi a Bílinkou a my se brzy dočkáme zlepšení
dopravní situace ve městě a také
lepšího ţivotního prostředí.
Probíhá veřejná diskuze nad
podobou nového náměstí. Děkuji
všem, kteří posílají konstruktivní
návrhy a připomínky. Největší
rozruch vzbuzuje tématika sochy
rudoarmějce. Tento památník patří
k historii našeho města, stejně jako
fakt, ţe naše město osvobodila
rudá armáda. Od samého počátku
jsme neuvaţovali o tom, ţe bychom sochu rudoarmějce z centrálního parku odstranili.
První májové dny jsou jiţ tradičně
ve znamení oslav. Ať uţ oslavujete
svátek práce, výročí konce druhé
světové války nebo jen prostý
příchod jara, přeji Vám vše dobré a
úspěšný květen!
Lenka Lízlová – starostka

>>> Pokračování na straně 2

www.meulovo.cz

Aktuality

Prořez a kácení stromů

Jaromíra Venclíčková byla vyznamenána
Ústecký kraj v rámci Dne učitelů slavnostně ocenil vybrané
pedagogy ze středních škol Ústeckého kraje.
Učitelům poděkovali za dosavadní pedagogickou činnost hejtmanka Jana Vaňhová, radní pro školství, mládeţ a sport Petr Jakubec a
předseda Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost ZÚK
Oldřich Bubeníček. Letos bylo
oceněno celkem 14 pedagogů, a

to nejen ze středních škol a učilišť,
ale také z dětských domovů, základních škol a domů dětí a mládeţe.
Mezi oceněné pedagogy patří
i Mgr. Jaromíra Venclíčková
ze Střední odborné školy technické a zahradnické z Lovosic.
S poděkováním za práci a činnost
v
oblasti
pedagogiky
se
k blahopřání připojuje i redakce.
(hz)

Výstavba D8 se opět rozběhne

Tak jako kaţdý rok proběhl i
letos ve městě prostřednictvím
firmy LESORS s.r.o., Dubí prořez a
kácení dřevin ve vybraných lokalitách Lovosic na základě poţadavků Společenství vlastníků bytových jednotek.
Děje se tak zejména v ulicích

Kostelní, 28. října, Osvoboditelů,
Karla Maličkého, Labská, Ústecká
a Zvonařova.
Veškeré práce budou prováděny
v měsících dubnu a květnu a jsou
financovány z rozpočtu města.
Ivo Švingr, MěÚ Lovosice
foto: Miroslav Hvorka

Zapsaných dětí bylo Firemní školka se jiţ staví
víc neţ volných míst V Lovosicích, vedle sídla
Zápisy do mateřinek letos proběhly ve dnech 28. a 29. března.
Zájem byl dle očekávání větší
neţ počet volných míst.
Do Mateřské školy Terezínská bylo přijato 24 dětí, do Mateřské školy Resslova 18 dětí a do
Mateřské školy Sady pionýrů
25 dětí. „Nepřijaté děti jsou buď
mladší neţ tři roky, matka je na
další mateřské dovolené nebo
nemá
dítě
trvalý
pobyt
v Lovosicích,“ vysvětluje Alena
Zelenková, referentka samosprávní
činnosti v oblasti školství na MěÚ
Lovosice.
Celkem bylo zapsáno 67 nových
dětí – přesná čísla budou ovšem
známa aţ v září 2012, kdy začne
nový školní rok.
(hz)
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společnosti Raeder&Falge u
„Zámečku“, se v těchto dnech
staví budova, v níţ bude jiţ na
konci května otevřena tzv.
firemní školka s kapacitou deseti
dětí. Podobných zařízení je pouze
12 v celé ČR. Školka jiţ od března
funguje v náhradních prostorách
v ZŠ Všehrdova. Mateřinka vznikne
díky dotaci, kterou získala právě
společnost R&F a dle podmínek
smlouvy jí budou moci 3 roky
navštěvovat pouze děti zmíněné
společnosti a také sousední firmy
it&t. „Po této době se uvidí, zda
sem budou moci chodit i děti
rodičů z jiných firem. To bude
záleţet na provozovateli školky,“
vysvětlila Jana Tošovská, projektová manaţerka R&F.
(tuc)

>>> Dokončení ze strany 1
Odvolání k orgánům kraje totiţ
podal pan Studnička z Ochránců
přírody Litoměřice a je otázkou,
zda nejedná ve shodě s Dětmi
Země,“ dodal Soldon.
Studnička je přitom obviněn
z vydírání podnikatelských subjektů, za coţ mu hrozí pobyt za mříţemi. Ţádal totiţ desetitisícové
částky jako sponzorský dar za to,
ţe v povolovacím řízení podnikatelům nebude klást překáţky a zábrany. „Studnička jako jediný můţe
celou tuto záleţitost u soudu na-

padnout,“ podotkl Petr Soldon.
Pomyslné světlo na konci tunelu
se tedy pro občany Lovosic a okolí
opět rozsvítilo. Lze doufat, ţe
bude zhasnuto na přelomu roků
2014/15, kdy bude D8 dokončena.
„Prostřednictvím našeho stavebního úřadu jsme vytvořili podmínky a půdu pro dostavbu dálnice
D8. Jsme velmi rádi, ţe krajský
úřad svým rozhodnutím potvrdil
zásluţnou práci zaměstnanců této
instituce,“ neskrývá spokojenost
Lenka Lízlová, starostka Lovosic.
(tuc, jv)

Zleva: Irena Opalecká ze společnosti it&t (partner projektu), Jana Tošovská, projektová manažerka Raeder&Falge (příjemce dotace), místostarostka Lovosic Vladimíra
Nováková a Zdeněk Bárta z Diakonie ČCE Litoměřice (partner projektu) diskutují nad
vizualizací budoucí podoby firemní školky.
Foto: Radim Tuček
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Město

Průběh poslední zimy ulehčil
městské kase
Zima
kaţdoročně
vytáhne
z rozpočtu města řádově desítky
tisíc korun, někdy i více. Tedy
konkrétně její průběh, který
nelze předvídat. Prosinec minulého roku a leden roku letošního, tedy hlavní zimní měsíce,
byly zcela jiné svým průběhem
neţ o rok dříve. Sněhová nadílka
a teploty byly rozdílné, takţe
nároky na úklid, ošetření chodníků, komunikací a vše, co s tím
souvisí, byly jiné. Roman Haluška, mistr Komunálních sluţeb
Lovosice,
porovnal
zimu
2011/12 se zimou 2010/11 nejen
z ekonomického pohledu.
Materiál a finance
V říjnu 2010 se nakoupil do skladu posypový materiál skládající se
z posypové soli, písku a štěrkové
drti. Tento posypový materiál
mísíme v poměru 1:3. Na silnice
pouţíváme sůl a štěrk, na chodníky
sůl a písek (také v poměru 1:3).
Zima 2010/2011 byla co se týče
posypu mnohem nákladnější neţ
zima letošní. V předešlé zimě se
nakoupil
posypový
materiál
v celkové částce 92 500,-Kč,
v té letošní za 74 000,-Kč.
Z nakoupeného materiálu pro
loňskou zimu jsme 80 % spotřebo-

vali, z nákupu pro zimu letošní
nám ještě 75 % materiálu zůstalo
uskladněno pro příští zimu. Na ní
bude potřeba na nákup posypového materiálu pouze asi 25 000,Kč, coţ představuje výrazné ušetření.

RM souhlasí s přijetím finančního
daru ve výši 10.000,- Kč v roce
2012 pro Základní uměleckou
školu Karla Maličkého 2, 410 02
Lovosice, určeného na pokrytí
nákladů spojených s natáčením CD
pěveckého sboru HAPPY VOICES,
určeného k propagaci školy.
RM souhlasí s účinností od 01. 09.
2012 s navýšením kapacity Základní umělecké školy Karla Maličkého
2, 410 02 Lovosice z nejvyššího
povoleného počtu ţáků 460 na
560 a zároveň souhlasí se zrušením
místa poskytovaného vzdělávání
výše uvedené školy na adrese
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Přijďte vyjádřit svůj názor!

Technika a lidé
Na zimní údrţbu mají Lovosice
k dispozici jeden posypový vůz
Mercedes U-300, který obstarává
silniční posyp, dvě vozidla Multicar
Fumo M-30, Holder a Čicho. Tato
menší vozidla udrţují chodníky,
parkoviště a méně sjízdné komunikace (5 řidičů). Přechody, schody
a podchody obstarávají další čtyři
zaměstnanci (ručně s košťaty a
hrably). Během zimních měsíců
drţí zaměstnanci tzv. pohotovostní
sluţbu, kterou zajišťuje mistr technických sluţeb.
Rozvrh údrţby chodníků a
komunikací
Čištění i posyp města je v zimních
měsících prováděn následovně:
Mezi prvními jsou vţdy nejfrekventovanější části města, jako jsou
přístupové cesty ke školám, školkám, lékařům, autobusovým zastávkám apod. Teprve poté se
udrţují další ulice a části města. (jv)

Rada města schválila
RM schvaluje jmenování hodnotící
komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka elektrické
energie pro město Lovosice" v
tomto sloţení: Bc. Lenka Lízlová,
Ing. Jan Landa, Ing. Miloš Musiol,
Ing. Pavel Tošovský a Bc. Věra
Nechybová.

Jaký chcete mít park?

K. Maličkého 16, 410 02 Lovosice.
RM bere na vědomí odstoupení
pana Vojtěcha Srby z funkce předsedy komise pro školství a sport.
RM souhlasí se smlouvou o spolupráci při zabezpečování poţární
ochrany v obci Lovosice s Městem
Třebenice (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Třebenice),
Paříkovo n. 1, PSČ 411 13 Třebenice s finančním příspěvkem ve výši
80.000,-Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
RM schválila finanční příspěvek ve
výši 5.000,-Kč firmě AZ Products
s.r.o. Třebenice na vydání knihy
„Českoslovenští legionáři našeho
regionu“, kterou plánuje firma
vydat k 28. 10. 2012, tj. ke dni
zaloţení Československa.
RM rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího

Dva návrhy o moţné nové podobě parku zveřejnilo občanům
k diskuzi vedení města Lovosice.
Autorem skic je akademický malíř
Vratislav Novák z ústecké firmy
AGN. Lidé tak jiţ nyní mohou čerpat z předloţených návrhů své
připomínky a poznatky, které
s vedením města budou moci
prodiskutovat na veřejném shromáţdění, které proběhne v KS
Lovoš v úterý 22. 5. od 17 hodin.

„V ţádném případě se nejedná o
finální návrhy pro realizaci revitalizace parku. Občané nám mohou
jiţ nyní posílat své návrhy
a
připomínky
na
e-mail:
info@meulovo.cz,“ uvedla starostka města Lenka Lízlová. S autorem
návrhů Vratislavem Novákem se
ještě před veřejným projednáním
sejde Rada města, akademický
malíř pak bude přítomen i na zmíněném setkání s občany.
(tuc)

pracovního místa ředitel/ředitelka
Centrální školní jídelny Všehrdova
924, Lovosice.

ATIKING s.r.o, Křeslická 2a/1532
Praha 10, 100 00.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Revitalizace centrálního parku
v Lovosicích – I. etapa" firmu
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny,
Václava Majera 573, 440 01.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Stavební úpravy objektu Přívozní
čp. 1036, Lovosice" firmu Reader &
Falge s.r.o., Přívozní 114/2, Lovosice.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Stavební úpravy zdravotnického
střediska, Školní 3, Lovosice" firmu

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Zkapacitnění vodovodu a kanalizace v Lovosicích" firmu SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, Máchova 1129, 470 01.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Výměna oken 1. ZŠ" firmu HQ
GROUP SERVICE s.r.o., Litoměřice,
Velká Dominikánská 289/35.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Výměna oken 3. ZŠ" firmu FISO
CZ s.r.o., Praha 9 – Vysočany, Na
Břehu 260/1, 190 00.
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Fotostrana
Na 22. Sletu čarodějnic se i tancovalo
Č a ro dě jná
no c
za ča la
v lesoparku Osmička uţ odpoledne. Populární písně v podání
skupin ZUŠ, pohybové vystoupení děvčat z DDM ELKO a souboru LAČHO AMICUS, souboje
rytířů ze skupiny historického
Šermu LEPUS o přízeň krásných
paní...
Zlatým hřebem Sletu byla volba
Miss Čarodějnice. Jedenáct malých
čarodějek plnilo 3 úkoly – měly se
představit, zatančit s koštětem a
pronést zaklínadlo. Z klání vyšla
vítězně Bambulína Černá Bradavice z Bradavicova, 2. místo si vyča-

Oslavy 1. máje pořádali na Osmičce rybáři

rovala Bibi Černá z Bludimírova a
na třetí příčce se usadila Sofimíra,
která přiletěla z Lovoše. Všechna
děvčátka obdrţela hezké dárky od
Města Lovosice a volné vstupenky
na trampolínu. Vítězky dostaly
navíc šerpy, diplom a korunky.
Vrcholným okamţikem bylo zapálení vatry s čarodějnicí, coţ provedli ze čtyř stran rytíři z druţiny
Zbyňka Zajíce. Za zvuku kapel
NESTEL POSTEL a PARADOX
se zpívalo i tancovalo při světle
ohně aţ do půlnoci. Slavnost navštívilo přes dva tisíce spokojených
diváků.
(hz)
Hry rybářské mládeţe

Hudební skupina MARACAS
Tři vítězné čarodějnice

Hudební skupina POUTNÍCI
Šermířská skupina LEPUS

Pálení čarodějnice
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Tradiční oslava 1. máje KSČM na náměstí u sochy rudoarmějce.
Po oficiální části vystoupily maţoretky z Libochovic.
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Servis

– Městská policie v akci –
pad převzala k dalšímu opatření,"
uvedl Jaroslav Janovský, velitel
lovosické Městské policie.

U sila hořela hala
11. dubna ve večerních hodinách
prováděli stráţníci Městské policie
Lovosice hlídkovou činnost v ulici
K Silu. V jedné z opuštěných hal
zahlédli poţár. Na místě se
jiţ nenacházela ţádná osoba.
„Při bliţším ohledání bylo zjištěno,
ţe zde někdo úmyslně zaloţil
oheň, který mu měl usnadnit odstranit z kabelů plastové obaly. Při
hoření však došlo k zapálení dřevěné nosné konstrukce celé haly.
Na místo byli přivolání příslušníci
Hasičského záchranného sboru
a ve 21:20 hodin byl poţár uhašen. Případ si následně převzala
Policie ČR k provedení dalších
opatření,“ informoval Jaroslav
Janovský, velitel městské policie.
Chlapec řídil auto
Krátce před půlnocí 13. dubna
kontrolovali
lovosičtí
městští
stráţníci řidiče motorového vozidla tovární značky Škoda. Řidič
vozidla ve věku 17 let z Lovosic
nepředloţil řidičský průkaz, dále
uvedl, ţe řidičský průkaz nevlastní.
Podezření ze spáchání přestupku
stráţníci po zadokumentování
předávají na příslušný správní
orgán Městského úřadu v Lovosicích.
Řídil i kdyţ měl zákaz
14. dubna po třetí hodině ranní
prováděli stráţníci Městské policie
Lovosice v ulici 8. května kontrolu
motorového vozidla tovární značky Ford. Řidič vozidla ve věku
28 let z Lovosic nepředloţil řidičský průkaz. „Lustrací bylo zjištěno,
ţe má uloţený zákaz řízení motorových vozidel. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného
činu maření výkonu úředního
rozhodnutí byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si pří-
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Měl 2,5 promile a jel na kole
16. dubna ve 20:45 hodin kontrolovala hlídka Městské policie
Lovosice v ulici Dlouhá cyklistu,
který se pohyboval za sníţené
viditelnosti na neosvětleném jízdním kole. „Cyklista uvedl, ţe vypil
6 piv, a ţe ještě není úplná tma.
Dechovou zkouškou na přístroji
Dräger bylo u řidiče ve věku 44 let
z Lovosic naměřeno 2,47 ‰ alkoholu v dechu. Pro důvodné podezření ze spáchání přestupku se
písemný materiál k případu
předává na příslušný správní orgán Městského úřadu v Lovosicích," doplnil Jaroslav Janovský, velitel Městské policie.
Na lavičce popíjelo i dítě
19. dubna v 19 hodin kontrolovala hlídka Městské policie Lovosice v ulici Sady Pionýrů na lavičce
tři mladíky, kteří byli pod vlivem
alkoholu. Při kontrole a šetření na
místě stráţníci zjistili, ţe dva mladí
muţi, ve věku 19 a 21 let z Litoměřic a Lovosic, konzumovali
alkoholické nápoje a při dechové
zkoušce byla zjištěna hladina alkoholu 1,61 ‰ a 1,74 ‰. Mladíci
podali alkoholické nápoje a
umoţnili poţívání i mladistvému
ve věku 17 let z Lovosic, u kterého
bylo naměřeno 0,91‰ alkoholu.
Pro podezření ze spáchání trestného činu byla vyrozuměna Policie ČR, která si případ převzala k
dalšímu opatření.
Vandalové
rozbili
okno
91letému důchodci
21. dubna krátce před jednou
hodinou ranní přijali stráţníci
Městské policie Lovosice telefonické oznámení o rozbití okna v
domě s pečovatelskou sluţbou na
adrese 28. října. „Stráţníci se v
01:00 hodin dostavili na místo.
Bylo zjištěno, ţe v 00:30 hodin
došlo k rozbití skleněné výplně u
okna v domě s pečovatelskou
sluţbou v bytě, kde se nacházel
muţ ve věku 91 let, neznámými
procházejícími osobami. Hlídka
provedla šetření a dokumentaci
případu, který se pro podezření ze
spáchání přestupku proti majetku
předává na příslušný správní orgán Městského úřadu v Lovosicích," uvedl Jaroslav Janovský,
velitel Městské policie.

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

Týden:

Od - do:

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

19.

9.5. – 10.5.

S. K. Neumanna - křiţovatka
Prokopa Holého - školka
Kmochova - parkoviště u vým. stanice

20.

16.5. – 17.5.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

21.

23.5. – 24.5.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

22.

30.5. – 31.5.

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

Datum:

Ulice:

9. 5.
10. 5.

Hluboká, Osvoboditelů – parkoviště před DSL
Terezínská, Nádraţní

15. 5.
16. 5.

Okruţní, Kostelní, Kostelní sídliště
Dvořákova, Kmochova, Smetanova

22. 5.
23. 5.

K. Maličkého, Palackého, Resslova
Osvoboditelů – parkoviště u sochy

29. 5.
30. 5.

U Nadjezdu, Tovární
Krátká, Mírová, Wolkerova

UPOZORNĚNÍ: Pořádáte akce? Napište nám!
Kulturní středisko Lovoš si Vás dovoluje informovat o změnách, které
se týkají měsíčního kulturního přehledu. Ten se jiţ v informačním centru
nebude zpracovávat ani tisknout. Přehled nyní vychází v rámci Lovosického dneška jako samostatně vloţený list.
Pokud bude jakákoliv organizace pořádající kulturní, sportovní, nebo
volnočasové aktivity chtít svou akci prezentovat v daném přehledu, je
nutné informace posílat na e-mail: kulturalovosice@gmail.com a to
do 20. dne kaţdého měsíce. V jaké formě informace poskytnete, tak se
i otisknou (samozřejmě s menšími grafickými úpravami). Doporučujeme
psát informace v textovém editoru WORD. Od července 2012 se bude
tisknout také plakát o velikosti A1 se stejnými informacemi, které přijdou na jiţ zmíněný e-mail. Plakát bude vylepen na výlepových plochách
v Lovosicích.
S dotazy se obracejte na ředitele Kulturního střediska Lovoš,
Ing. Martina Kohla (tel.: 773 686 481).

Minibiograf v Lovosicích jiţ promítá
Minibiograf v Čajovně – vinotéce promítá od 2. května. Prvním snímkem, který se na plátně
objevil, bylo legendární romantické drama z roku 1942 Casablanca.
Hned druhý den, 3. května, plátno patřilo dětem a pohádce
Broučci. „V květnu a červnu budeme promítat dva dny v týdnu, vţdy
celkem tři představení. Středa
bude patřit dospělým, čtvrtek
dětem. Ve středu bude uveden
jeden snímek ve dvou časech. Od
15 hodin bude projekce určena
spíše seniorům, od 20 hodin dalším divákům. Čtvrteční projekce
budou začínat rovněţ v 15 hodin,"
sdělil Michal Závada, provozovatel

Čajovny – vinotéky. Vstupné je
stanoveno na 49+1Kč pro dospělé
a 29+1Kč pro důchodce, děti do
15 let a vojsko. „Při sestavování
programu jsme se snaţili zaujmout
co nejširší spektrum diváků a věřím, ţe se snímky budou líbit. Program najdete jak na výlepových
plochách v Lovosicích, tak i v některých okolních obcích a městech. Pak také u nás v provozovně,
v lovosickém infocentru, na facebookovém profilu Čajovny, nebo
na
webu
cajovnabeznazvu.webnode.cz," doplnil Michal
Závada. Nejbliţší promítání proběhne tedy ve středu 9. 5., kdy je
na programu film Lidice a o den
později druhý díl Broučků.
(tuc)
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Hospic sv. Štěpána je i pro občany města Lovosice
Hospic sv. Štěpána neposkytuje
své sluţby jen občanům Litoměřic, kde má své sídlo, ale nemocným z širokého okolí. Mezi ně
patří rovněţ občané města
Lovosice.
Ale začněme od začátku. Od
svého vzniku v roce 2001 prošlo
branami hospice více neţ 2 550
nemocných, kteří v hospici strávili
poslední týdny, někdy měsíce
svého ţivota. Byli to především
nevyléčitelně nemocní pacienti
převáţně s nádorovým onemocněním, kterým byla ukončena léčba
směřující k vyléčení nemoci, nebo
kteří další léčbu jiţ sami odmítli.
V hospici měli moţnost důstojně
strávit čas, který jim byl nemocí
vymezen. Na jednolůţkových pokojích proţívali vzácné a často
jedinečné chvíle se svými blízkými,
i s těmi, s kterými se řadu roků
neviděli. Měli moţnost si říci mnoho nevyřčeného, co je roky tíţilo,
bylo bolavé, zdálo se, ţe neřešitelné. I o tom je soukromí a atmosféra, kterou hospic poskytuje.
O kaţdého pacienta je v hospici
postaráno jednak po stránce zdravotní, především aby nemocný
netrpěl nesnesitelnou bolestí, která
nádorové onemocnění často provází, tak po stránce sociální. Kdyţ
pacient projeví zájem, poskytne se
mu i péče duchovní. Všechny tyto
tři sloţky neodmyslitelně patří do
hospicové paliativní péče. Důleţité

je, aby u kaţdého pacienta byla
vţdy zachována jeho lidská důstojnost, necítil se osamocen a zbytečně netrpěl. To vše kvalitní zdravotní a ošetřovatelský tým nemocným
poskytuje.
Do hospice však mohou na přechodnou dobu přijít i klienti, o něţ
se starají jejich blízcí v domácím

prostředí, ale kteří si sami potřebují od náročné péče odpočinout,
odjet na dovolenou, do lázní
a podobně. Tady nabízíme tzv.
odlehčovací sluţby, to znamená, ţe
nemocného přijmeme na dobu
určitou, která se uvede ve smlouvě
a poté se klient opět vrací domů.
Ale abychom se vrátili přímo

k občanům Lovosic, jak bylo uvedeno na začátku. Za jedenáct let
naší existence sluţbu hospice vyuţilo 87 nemocných z Lovosic, kteří
v hospici strávili celkem 3 440
ošetřovacích dní, průměrně kaţdý
pobýval v hospici 40 dní.
Další velkou pomocí, kterou nabízíme nemocným v domácí péči, je
naše půjčovna pomůcek. Zde máme na 150 různých pomůcek, které
umoţňují nemocným pobyt doma.
Jsou to především elektrická polohovací lůţka, antidekubitní matrace, toaletní ţidle, vozíky, chodítka
a řada dalších pomůcek. Pomůcky
si zapůjčilo 86 občanů Lovosic po
dobu 11 350 dní. Kaţdá pomůcka
byla zapůjčena průměrně na tři a
půl měsíce.
Financování hospice je velmi
sloţité. Proto jsme velmi rádi, ţe
zastupitelé města Lovosice kaţdým
rokem činnost hospice finančně
podporují. Rovněţ děkuji i všem
dalším dárcům a příznivcům, od
kterých dary v průběhu roku přicházejí a tak projevují díky a uznání za naši sluţbu nemocným.
Spousta
dalších
informací
o našem hospici je uvedena na
stránkách www.hospiclitomerice.cz,
nebo na letáčcích, které dodáváme
do informačního střediska města.
Chcete vědět o hospici více?
Zveme vás, přijďte se podívat.
Pavel Česal
ředitel hospice

 Novinky z Rodinného centra Mozaika 
Mozaika otevřela nové poradny
Občanské sdruţení Mozaika,
které provozuje Rodinné a mateřské centrum v Lovosicích, Malých
Ţernosekách a Třebenicích, otevřelo ve svých prostorách v Lovosicích
pro všechny zájemce hned několik
důleţitých nových poraden.
„Poradny jsme mohli připravit a
otevřít díky podpoře MPSV, které
nám přidělilo dotaci na provoz
této sluţby v rámci našeho projektu Podpora rodin. Zájemci mohou
vyuţít sluţeb poradny sociálně
právní, speciálně pedagogické,
psychologické, finanční, laktační a
také poradny psychomotorického
vývoje,“ přiblíţila hlavní koordinátorka centra Irena Tomášková.
Poradny jsou určeny lidem, kteří
se potýkají s problémy např.
v rámci rozvodové situace, majetkového vypořádání manţelů, úpravy styku s dětmi, problémů
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s rodinnými financemi, v rodinných
vztazích včetně domácího násilí,
alkoholu a drogové závislosti a
také s problémy s výchovou dětí,
poruchami chování u dětí včetně
vývojových poruch a také v oblasti
výchovy a vzdělávání dětí se specifickými potřebami.
„Všechny poradny jsou našim
klientům k dispozici vţdy jednou
týdně, jednu hodinu. Zájemci se
objednávají na kontaktech uvede-

ných na informačních letácích,“
dodává administrátorka projektu
Kovaříková.
Mozaika také díky dotaci ministerstva nabídne rodičům cyklus
seminářů s názvem Kurz zdravého
rodičovství. „Semináře budou vţdy
jednou měsíčně na témata Výţiva
dítěte, Něţná náruč dle Evy
Kiedroň, Psychomotorický vývoj
dítěte, Manipulace s dítětem dle
Evy Kiedroň, Dětská onemocnění a
očkování a Seznámení s metodami
nových pedagogických směrů,“
uvedla koordinátorka Tomášková.
Mozaika
realizuje
projekt
s německými partnery
Rodinné centrum Mozaika připravilo společně s nízkoprahovým
centrem Rappelkiste z partnerského německého města Coswigu
projekt, v rámci něhoţ budou mít
rodiny z Lovosic moţnost poznat

blíţe ţivot německých sousedů.
V rámci projektu „Rodiny na
cestě“ podpořeného z programu
Euroregion Labe přijedou v květnu
rodiny s dětmi z Coswigu na víkendový pobyt do Lovosic. V prosinci
tohoto roku, v adventní čas, mohou pak české rodiny s dětmi navštívit Coswig a jeho okolí, pro
rodiny bude připraven víkendový
program plný kulturních a sportovních záţitků, návštěva nedalekých
Dráţďan a Míšně.
Součástí projektu bude také letní
tábor pro české a německé děti.
Tábor se bude konat v srpnu
v Třebenicích a okolí. Děti budou
mít moţnost strávit společně čas a
poznat blíţe kamarády ze sousední
země. Bude to týden plný her,
soutěţí, poznávání kulturního i
přírodního bohatství regionu.
Bliţší informace naleznete na
adrese: www.rcmozaika.cz.
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Český rybářský svaz, Místní skupina Lovosice
Místní skupina Českého rybářského svazu Lovosice má v současné
době 566 dospělých, 19 členů
mládeţe (junioři) a 68 dětí. MS
patří pod Místní organizaci ČRS
Litoměřice, která finančně zajišťuje
hospodářkou činnost (vysazování
ryb do chovných i sportovních
revírů), dále finančně zajišťuje
činnost mládeţe, čistoty vod, rybářské stráţe a sportovní činnost.
Rybáři vyuţívají dvě chaty, jednu
finančně zajišťuje MO Litoměřice
(pojistné chaty, náklady na opravy
a údrţbu areálu), druhá chata mládeţe je majetkem města. Činnost
MS řídí 10členný výbor, Roţec
Stanislav předseda, Durček Jaroslav jednatel, Kadeřávek Jiří hospodář, Šulcová Ivana závodní činnost,
Kučera Miroslav mládeţ, Brejcha
Milan čistota vody, Hrebičík Jan
rybářská stráţ, Valenta Ladislav
správce chat, Bušek Milan, Car Jiří
členové. Výbor MS se schází
1x měsíčně a 1x za rok se koná
výroční členská schůze. Na základě
usnesení VČS je povinná MS
(výbor) plnit jednotlivé úkoly.
Prvním úkolem pro MS bylo
uspořádat rybářský ples, který se
konal 10. 2. 2012 v Kulturním středisku LOVOŠ, organizačně byl
dobře připraven (zajišťoval jednatel Durček); zde je třeba poděkovat
sponzorům z řad podnikatelů a
členů MS, kteří se na této akci
podíleli. Další akcí jsou „Májové
oslavy“, které jsme dříve pořádali
ve spolupráci s fotbalovým oddílem v areálu fotbalového stadionu.
Od loňského roku pořádáme
„Májové oslavy“ spolu s Kulturním
střediskem LOVOŠ na Osmičce.
Tato akce se konala 1. 5. 2012:
hrála country skupina MaraCas,
která v Lovosicích vystoupila jiţ po

dvacáté (dříve se nazývala Katalog), moderátorem byl Tomáš
Morávek (rádio Beat). Proběhla
soutěţ dětí ve zpěvu, sportovní hry
a soutěţe pro mládeţ, které zajišťoval Dům dětí a mládeţe ELKO a
vedoucí rybářské mládeţe MS
Miroslav Kučera. Akci finančně
zajišťoval MěÚ Lovosice.
Dalším úkolem pro MS je uspořádat noční závody „Lovosický
úhoř“ (závod, který pořádáme více
jak 25 let). Závod se bude konat
dne 9. 6. 2012 v našem rybářském
areálu na „Osmičce“, propozice na
tento závod budou včas zveřejněny (vývěsní skřínka, tisk, elektronicky). V loňském roce, kdy se závody
konaly 4. 6. 2011, byla účast
59 závodníků z 15 MO. Z naší MO
se zúčastnilo 27 závodníků.
V samotném závodě se ulovili
pouze čtyři úhoři – největšího ulovil p. Bříšťala Tomáš z MO Horní
Podluţí (66 cm) a stal se i celkovým
vítězem s výsledkem 1050 bodů.
Nejlepší z našich závodníků byl
Michal Řepík na šestém místě se
ziskem 90 bodů. Další významnou
sportovní akcí bude pořádání mis-

trovství České republiky v lovu ryb
udicí, za organizace i účasti Ivany
Šulcové (několikanásobné mistryně
ČR i úspěšné reprezentantky).
Závody se uskuteční ve dnech
13 – 15. 7. 2012 v Terezíně. V kategorii lovu ryb udicí muţů jsou na
programu závody I. a II. ligy a krajský přebor jednotlivců. V měsíci
květnu a červnu pak závody mládeţe – místní, okresní a krajská
kola Zlaté udice, zde jsou soutěţe
v RT (rybolovná technika), v LRU,
závodníci ještě musí prokázat teoretické znalosti. V rámci činnosti
mládeţe jsou ještě závody juniorů
v LRU. Začátkem července se uskuteční letní soustředění mládeţníků
z Frýdlantu (RT a LRU) v našem
rybářském areálu.
Z hospodářské a brigádnické
činnosti naší MS se pochopitelně
většina úkolů týká rybníka Oparno,
areálu chat, zabezpečení a organizace sportovních a kulturních akcí,
další činnost vyplývá z poţadavků
naší MO, nebo MěÚ Lovosice.
Brigádnickou a hospodářskou
činnost zajišťují Jiří Kadeřávek a
Ladislav Valenta. Rybník se na-

pouští a osazuje v druhé polovině
dubna, většinou pstruhem duhovým (10 000 ks) a sivenem
(1 000 ks). Během léta se musí
rybník čistit od řasy, kontrolovat
přítok a odtok, rovněţ je třeba
udrţovat břehy rybníka. Ke konci
měsíce října se rybník vyloví a ryby
se vysadí do sportovních revírů
MO (Milešovký potok). Hospodářský výsledek bývá 600 aţ 1 100 ks.
Dne 8. 4. 2012 byl vysazen pstruh
duhový v počtu 10 000 ks do
Modly v prostoru Teplá a Vlastislav
a 10 000 ks do Milešovského potoka. Po dvou letech se úseky vyloví
elektrickým agregátem a ryby jsou
vysazeny do sportovních revírů. Co
se týče řeky Labe, tam se pravidelně zarybňuje v rámci krajského
zarybňovacího plánu (kapr, amur,
úhoř, štika, candát) a zarybňuje se i
vlastní produkcí z chovných rybníků MO. Kvalitu vody chovných a
sportovních revírů pravidelně sleduje a vyhodnocuje čistotář vody
Milan Brejcha. O dodrţování pravidel rybářského řádu se stará rybářská stráţ, kterou řídí Jan Hrebičík.
Čtenáře a členy naší MS bych chtěl
upozornit na naše webové stránky
www.crs.litomerice.cz, kde je činnost naší MS včetně fotodokumentace.
Závěrem bych chtěl poděkovat za
dlouholetou spolupráci s MěÚ
Lovosice a věřím, ţe tomu bude i
nadále. Já osobně jsem velmi rád,
ţe jsem mohl informovat občany
Lovosicka o činnosti rybářského
spolku, ţe nejsme jenom ti, co
chodí k vodě a loví ryby, ale jsme
Místní skupina ČRS, která je aktivní
v hospodářské, sportovní a kulturní
oblasti a se zájmem pracuje a
zkvalitňuje součinnost s mládeţí.
Petru zdar!
Předseda MS ČRS Lovosice
Stanislav Rožec

Letem lovosickým světem 2011 (5. část)
Září
 Ve vynikající přednášce 12. září
v KS Lovoš reportér Stanislav
Motl objasnil návštěvníkům Tajemství jihlavských katakomb a
mnohé další záhady, na které při
svých cestách po světě narazil.
 R. D. Roman Karol Depa byl 15.
září jmenován administrátorem
Římskokatolické farnosti Lovosice, Milešov, Velemín a Prackovi-
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ce nad Labem.
 Tradiční Setkání důchodců Lovochemie se konalo 15. září ve
společenském sále společnosti.
Na akci s hudbou Jitky Dolejšové a občerstvením dorazilo přes
350 bývalých zaměstnanců.
 Ve dnech 28. – 30. září proběhlo
třídenní setkání představitelů
měst Coswig a Lovosice.
 28. září se konala tradiční Václav-

ská pouť s mnoha stánky a pouťovými atrakcemi. V kostele sv.
Václava se uskutečnila k poctě
lovosického patrona slavnostní
mše svatá. Hudební program
probíhal
na
náměstí
a
v lesoparku Osmička.
Říjen
 V říjnu se uskutečnil Týden
knihoven. Na nevrácené knihy

byla udělena amnestie a pro děti
byly uspořádány soutěţe o ceny.
 Počátkem října vyhlásila Střední
odborná škola technická a zahradnická II. ročník soutěţe Nejlepší chemik Litoměřicka.
 Ruda Zuziak z lovosické ZUŠky
vyhrál 6. října v kategorii 10 – 14
let celostátní pěveckou soutěţ
„Slavíci ve školní lavici“. Pepa
Fečo získal Čestné uznání.
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Děti

Velký úspěch 1. ZŠ Lovosice! Školáci získali 3. místo
v soutěţi Kolumbovo vejce
Školáci z lovosické 1. Základní
školy se poměřili s dalšími
12 týmy ze základních škol z
celého Ústeckého kraje. Za úkol
měli najít, zpracovat a ostatním
prezentovat zajímavost ze svého
okolí, na kterou přišli v rámci
školní výuky. Soutěţ Kolumbovo
vejce se uskutečnila v rámci projektu Kolumbus – Poklady kolem
nás a v nás, do kterého je lovosická škola zapojena.
Na začátku dostali školáci hned
několik úkolů. Museli si najít vhodnou zajímavost, kterou se rozhodli
zmapovat a přihlásit do soutěţe
s tím, ţe ji budou muset sami odprezentovat před ostatními školními týmy. Záleţelo přitom jen na
školácích, jak úkol pojmou a zda si
vyberou oblast ze zeměpisu, přírodovědy nebo třeba dějepisu.
„Ţáci z našeho školního týmu se
nakonec rozhodli zpracovat přírodní zajímavost a tou je vrch Boreč, který se nachází nedaleko
Lovosic,“ říká Mgr. Hana Kracíková,

pod jejímţ vedením lovosický tým
v projektu pracuje. „Je to geologická zvláštnost. Celý vrch je protkán
malými skalními puklinami, které
v zimě ohřívají studený vzduch,
který se dostává dovnitř. Ohřátý
teplejší vzduch je pak vyfukován
zpět do ovzduší a právě v zimě je
to nejlépe vidět. Výlet sem je ale
pěkný i teď,“ říká Lucie Boháčková,
jedna z ţákyň z lovosického týmu.
Závěrečná prezentace se uskutečnila v rámci slavnostního vyhlášení

V soutěţi ČESKO ZPÍVÁ 2012 uspěli
mladí lovosičtí zpěváci skvěle
ČESKO ZPÍVÁ je moderně pojatá celostátní soutěţ ve zpěvu s
mezinárodní účastí – Slovensko,
Polsko, Německo... Lovosičtí
zpěváci Ruda Zuziak a Pepča
Fečo v ní byli opravdu úspěšní.
Dne 6. února 2012 se v Praze
uskutečnilo
výběrové
kolo,
z Lovosic do něj byli vybráni na
základě
zaslaných
nahrávek
2 soutěţící do kategorie 15 – 26
let a 7 soutěţících do kategorie
9 – 14 let. Výběrových kol se zúčastnilo 242 zpěváků, z toho
95 soutěţících z kategorie Sólisté
9 – 14 let a 147 soutěţících z kategorie 15 – 26 let. Ţivé pěvecké
výkony hodnotila 5členná porota v
čele s patronkou soutěţe, zpěvačkou Kamilou Nývltovou.
Do semifinále postoupilo 78
soutěţících, z toho 34 z kategorie
Sólisté 9 – 14 let a 44 z kategorie
Sólisté 15 – 26 let. Porotci udělili
během těchto kol také 12 tzv.
„divokých karet" – přímý postup
do semifinále (z Lovosických ji
získal Rudolf Zuziak) a postup si
vyzpíval také Josef Fečo. Oba
chlapci soutěţili v kategorii Sólisté
9 – 14 let. Semifinále se konalo
20. dubna ve Společenském centru
UFFO v Trutnově.
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Soutěţ v mladší kategorii 9 – 14
let vyhrála dvanáctiletá Veronika
Mertová z města Letohrad. Ruda
Zuziak s písní „Slunce, já tě mám
rád“ postoupil do finálové desítky
a získal nádherné 2. místo. Ruda
je ţákem učitelky ZUŠ Lovosice
Mgr. Julie Nepustilové. Na 3. příčce se umístila Kristýna Procházková z Karlových Varů. Rudův mladší
lovosický kolega, teprve desetiletý
Pepča Fečo, získal Cenu internetu
(píseň Zpívat jako déšť, učitel ZUŠ
Lovosice Jakub Koch).
Oběma chlapcům blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci lovosické Základní umělecké
školy.
(hz, foto: hv)

výsledků
soutěţe
Kolumbovo
vejce, kterého se zúčastnilo
120 školáků z celého kraje. „Porota
to určitě neměla jednoduché. Sledovala nápad školních týmů, také
jakým způsobem školáci vybraná
témata zpracovali a v neposlední
řadě, jak dobře je prezentovali
před ostatními. A aby bylo hodnocení férové, přihlédli jsme i k tomu,
jak týmy pracovaly v průběhu školního roku,“ upřesnila za projektový
tým Magdaléna Jenčíková, která

byla i členkou poroty.
Do projektu Kolumbus, který je
spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, je v tomto
školním roce zapojeno celkem 13
základních škol z Ústeckého kraje.
Vzdělávací projekt má prvky záţitkové pedagogiky. Školáci pod
vedením pedagogů objevují přírodní nebo historické zajímavosti,
lidské osudy a podobně. K práci
pouţívají mapy, GPS navigace a
speciální portál, který vznikl přímo
pro samostatnou práci školáků.
„Pro děti je to určitě zajímavá práce, která je nadchla a to nejenom
díky práci s novými technologiemi,
ale hlavně aktivitami v terénu.
Pedagogům zase dává prostor pro
mezipředmětovou vazbu,“ říká
Mgr. Hana Kracíková z 1. ZŠ. Soutěţ Kolumbovo vejce byla završením zhruba roční práce ţáků. První
místo v soutěţi získala ZŠ Měcholupy, druzí skončili školáci ze
ZŠ Děčín Na Stráni.

Bezpečnost na prvním místě
Na vycházku s krokodýlem,
v mašince nebo autobusem. Tak
nejmladší děti Mateřské školy
Sady pionýrů Lovosice nazývají
chodítko Walkodile – novinku
na českém trhu, která tvarem
i barvou připomíná tak trochu
krokodýla a pomáhá učitelkám
udrţet děti bezpečně v daném
útvaru při chůzi mimo objekt
Mateřské školy.
Děti jsou po dobu chůze připojeny pomocí popruhů k pruţnému
tělu krokodýla rychlospojkami,
přidrţují se madel, při hře na volném a bezpečném prostranství je
učitelky odepnou a děti si volně
hrají. Chodítko Walkodile jsme pro

děti pořídili pro zvýšení jejich bezpečnosti. Často se při pohybu
s dětmi po městě blízko komunikací setkáváme s bezohledností
některých řidičů, kteří nedodrţují
předepsanou rychlost v obci a
ohroţují chodce. Učitelka při přecházení vozovky nebo při chůzi po
chodníku můţe přidrţet najednou
6 dětí, pro které je chodítko zkonstruováno. A děti? Pro ty je chůze
s krokodýlem moc zábavná.
Zatím jsme zakoupili chodítka
pro 12 dětí, na zapůjčení čekají a
moc se těší téţ starší děti, které si
chtějí chůzi – pro děti hru s krokodýlem také vyzkoušet.
MŠ Sady pionýrů, Lovosice
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Školáci

Divadlo na gymnáziu ţije!
Jiţ tradičně slaví ţáci a učitelé
lovosického gymnázia Mezinárodní den divadla.
Letos si „svůj Den divadla“ připomněli v úterý 27. března. Do školy
se
většina
z
nich
vydala
v kostýmech postav známých
z divadelních her, alternativou bylo
i oblečení vhodné do divadla.
Akce proběhla naprosto spontánně. Budovou školy se procházeli rytíři, v temnějších zákoutích
se před denním světlem ukrývali
upíři, krušné osudy ţen nám připomněla samotná Viktorka od
splavu. Dobrá nálada a radostná
atmosféra byla znát od prvního
okamţiku, kdy jsme vstoupili do
budovy školy.
Vyučovací hodiny tedy probíhaly
naprosto
netradičně.
Naši
nejmladší si ve spolupráci vyučují-

cích českého jazyka a dějepisu
připravili k tématu řecká mytologie
dramatizaci známého Paridova
soudu, s velikým nasazením se do
oslav zapojili i ţáci tercie, kteří
hráli scénky v angličtině, a aby
toho nebylo málo, předvedli nám
se svými kolegy ze sekundy, jak
mrštný a obratný mají jazýček při
scénách
sestavených
pouze
z jazykolamů.
Ani ţáci vyššího stupně gymnázia
nezůstali pozadu a ať se jednalo o
dialogy z Pygmaliona či Plešaté
zpěvačky, nebo pantomimu krásných mimů, svými vystoupeními
dokázali, ţe divadlo stále ţije.
Na závěr celé oslavy se všichni
sešli v tělocvičně, tam uţ na ně
čekal zábavný program, kterým se
všichni hrdinové dne rozloučili
s přáním setkat se příští rok znovu.

Školní štafeta v maratonu
postupuje na republiku
Reprezentanti Gymnázia Lovosice podali doslova heroické
výkony a po zásluze brali v úterý
3. dubna v městském centru Ústí
nad Labem (kde se štafeta konala) stříbrné medaile.
„Vůbec jsme něco podobného
nečekali. Myslím, ţe kaţdý z nás si
sáhl na dno. Uţ se těšíme na republikové finále v květnu do Prahy," řekla k tomu kapitánka týmu
Nikola Nekvindová. Druhá příčka
Gymnázia Lovosice totiţ značila

zároveň postup do celostátního
kola, které se uskuteční v rámci
květnového praţského PIM maratonu. Součástí pobytu studentů by
měl být i dvoudenní tematický
program. „Je to pro naši malou
školu obrovský, ale zaslouţený
úspěch. Studenti táhli za jeden
provaz, fandili si, byla radost je na
místě koučovat a podporovat je v
jejich nezměrném úsilí," doplnil
ředitel školy Marek Bušek.
Oby články Gymnázium Lovosice

Velikonoce na ZŠ Všehrdova

• Na okně seděla kočka •

Text známé písně byl námětem k tvoření v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností v Základní škole ve Všehrdově ulici
v Lovosicích.
A protoţe do horkých
letních dnů uţ je to jen
malý krok, za chvíli se
po
chodbách
školy
kočičí výrobky mnoţily
neuvěřitelnou rychlostí.
Pozadu nezůstal ani
literární krouţek Správná čtyřka, který svými
verši a kočičími příběhy
tuhle jedinečnou kočičí
atmosféru ještě podtrhl.
Moţná je na místě
se kolem sebe v tuto
chvíli pořádně rozhlédnout…moţná… ţe na
okně vám právě teď
sedí kočka a venku
štěká pes.

Při samotném vzniku školního
vzdělávacího programu naší
školy jsme zařadili také projekty
„Tradice v české kultuře“. Myslíme si, ţe se v současné době na
tyto tradice zapomíná, a tak
bychom je rádi ţákům přiblíţili.
Máme za sebou jiţ vánoční zvyky, Masopust a také jsme pracovali v projektu Velikonoce.
Kaţdá třída jiţ určitě ví, jaké zvyky se o Velikonocích ve všech
koutech České republiky uţívají.
Zdobily se kraslice, pekli se beránci
a bochánky, pletly se pomlázky.
Některé třídy si připravily pro své
mladší spoluţáky i prezentace o

velikonočních zvycích. Snad i prvňáček jiţ ví, co je např. Škaredá
středa či Velký pátek a umí vyjmenovat všechny dny v týdnu před
Velikonočním pondělím. Projektové vyučování se vţdy ţákům velmi
líbí a my pedagogové víme, jak je
náročné se na něj připravit. Ale
výsledek určitě stojí za to! Proto
bych chtěla poděkovat i svým
kolegyním za spoustu nových
nápadů do této práce.
Jaro je tu teď jiţ doopravdy a my
se začínáme těšit na výjezdy do
škol v přírodě.
Za kolektiv ZŠ Všehrdova
Mgr. Monika Zemanová, ředitelka školy

Mgr. Petra Sozanská
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Osobnost

Čestný rodák Lovosic, světoznámý fotograf Antonín Kratochvíl,
oslavil pětašedesátiny

Antonín Kratochvíl je český
portrétní a reportáţní fotograf
ţijící střídavě v USA a české republice. Patří mezi zakládající
členy
fotografické
agentury
Sedm (VII Photo Agency). Věnuje se hlavně dokumentární fotografii, za kterou byl několikrát
mezinárodně oceněn.
Kratochvíl se narodil 12. dubna
1947 v Lovosicích a byl pokřtěn
Antonín Bedřich. Jeho otec Jaroslav
Kratochvíl měl prosperující fotografický ateliér, maminka Bedřiška
roz. Koubíková byla v domácnosti.
Měl dvě starší sestry – Jaroslavu a
Věru. V roce 1949 byla rodina

vystěhována do internačního tábora ve Vinoři. Z tatínka fotografa se
přes noc stal dělník v továrně a
maminku poslali komunisté pracovat do kravína. Teprve v roce 1953
jim bylo umoţněno přestěhovat se
do praţského Karlína, kde šel Antonín do první třídy.
Fotografické buňky zdědil Antonín po otci, fotografoval rád, hlavně děvčata a kamarády. Brzy si
uvědomil, ţe v socialistickém Československu nemá se svým původem šanci uspět. Učil se zámečníkem, pracoval jako svářeč, plavčík v
Podolí a rekvizitář v televizi. Oţenil
se a narodil se mu syn Michael.
Přesto dne 13. září 1967 opustil u
Znojma české hranice a odešel z
Československa
do
Rakouska,
odtud do Švédska a později do
Francie, kde vstoupil do cizinecké
legie. V Čadu utrpěl těţké zranění,
z nemocnice v Marseille utekl do
Nizozemí. Zde studoval na Gerrit
Rietveld Art Academy (Bachelor of
Fine Arts in Photography), Amsterodam. Tehdy začal fotografovat
témata sociálně laděná, lidi na
okraji společnosti, válku, vystěhovalectví. V roce 1972 odjel do Spojených států, kde fotografoval pro
prestiţní noviny a časopisy.
V polovině sedmdesátých let se
vydal do východního bloku a dva-

cet let zachycoval ţivot za ţeleznou
oponou i ţivot po jejím pádu. V
roce 1997 o tom vydal knihu
„Broken Dream: Twenty Years of
War in Eastern Europe". Fotografoval genocidu ve Rwandě, vězení v
Barmě, války v Iráku a Afghánistánu – je znám zejména sociálně
laděnými dokumentárními snímky,
za něţ posbíral řadu prestiţních
cen World Press Photo. Ceněny
jsou rovněţ jeho vynikající portréty
slavných osobností. V dubnu 2005
vydal knihu Vanishing (Mizející)
zachycující ničení přírody – získala
ve Spojených státech titul nejlepší
knihy roku v kategorii dokumentární fotografie. V říjnu 2005 získal
velmi prestiţní americkou cenu
Lucie Award 2005, a to v kategorii
fotoţurnalistiky. Cena je jakousi
obdobou filmového Oscara. Kratochvílovy fotografie byly vystavovány na desítkách výstav v USA a v
Evropě, jsou zařazeny do sbírek
„Bibliotheque Nationale“ v Paříţi a
v Muzeu moderního umění San
Francisco.
V České republice vystavuje často.
V roce 2006 po kolejích putovala
výstava Persona, představující
Kratochvílovy portréty. Na výslovné přání Kratochvíla zařadila pořádající galerie Leica do zastávek
vlakové galerie také Lovosice. Kra-

tochvíl tehdy Lovosice s manţelkou
Gabrielou i oběma syny navštívil.
Světová premiéra unikátního Kratochvílova souboru fotografií moskevské zlaté mládeţe Moskevské
noci se konala ve výstavní síni
Mánes v červnu 2010. Zde vystavoval i v květnu 2011 – Kratochvíl:
Černobyl & workshops. Poslední
výstava
STORIES
proběhla
v březnu 2012 v příbramské galerii
V roce 2009 si zahrál i
v Hřebejkově filmu Kawasakiho
růţe emigranta sochaře Bořka.
V roce 2000 dostal Antonín Kratochvíl zpět české občanství a při
oslavách 400 let povýšení obce
Lovosice na město mu bylo uděleno Čestné občanství města Lovosice, které osobně převzal. Antonín
Kratochvíl je počtvrté ţenatý, ţije s
českou manţelkou Gabrielou v
New Yorku. Mnohdy ale pobývá
také v České republice, převáţně v
Praze. V současnosti je Antonín
Kratochvíl jedním z lektorů na
Vyšší odborné škole reklamní a
umělecké tvorby v Praze. Fotograf
má tři syny. Nejstarší Michael je
Čech a o 26 roků mladší Anthony
Waynne Cooper Kratochvil je Američan (17) a v Praze studuje.
Nejmladší čtyřletý Gavyn Kratochvil
navštěvuje v Praze školku.
(hz, foto: hv)

„Nejvíce mě inspirují děti a jejich aktivity,“ říká spisovatelka
Daniela Krolupperová
Dne 30. března navštívila ZŠ Antonína Baráka spisovatelka Daniela Krolupperová. Je
autorkou mnoha dětských knih a je drţitelkou několika literárních ocenění. Zástupci
školního parlamentu z 9. B., Yvona Knotová
a Kristián Zajíc, vyuţili této příleţitosti a paní
spisovatelku vyzpovídali.
Jak jste se dostala k psaní knih?
Bavilo mě to jiţ od doby, co jsem se naučila psát. První knihu jsem však vydala
v nakladatelství Albatros aţ v dospělosti.

které udělují učitelé českého jazyka).

Karla Maye a tak podobně.

Byla jste v dětství vášnivou čtenářkou?
Ano, byla. Moţná i díky tomu, ţe počítač tenkrát ještě nebyl a trávilo se méně času u televize.

Jaká kníţka se Vám, podle Vás, nejvíce povedla?
Děti si velmi oblíbily kníţku „Zmizelá škola“
nebo „Já se nechtěl stěhovat“.

Měla jste jako dítě nějakou oblíbenou knihu?
Moc ráda jsem četla knihy od Julese Verna,

Kdo je vaším vzorem?
Já vzor nemám, ale obdivuji Václava Čtvrtka.
Přemýšlela jste někdy o napsání knihy
pro dospělé?
Přemýšlela jsem o napsání parodie na
knihu „Šifra mistra Leonarda“.

Co Vás v psaní nejvíce inspiruje?
Nejvíce mě asi inspirují děti a jejich aktivity.

Co plánujete do budoucna?
Teď vyjdou „Klíčníci“, potom kníţka
„Dráček Mráček“ a také jsem dopsala knihu
„Makak“.

Máte nějaké příjemné místo, kde se Vám
dobře píše?
V kuchyni u stolu.
Získala jste pět ocenění. Zajímalo by nás,
kterého si váţíte nejvíce?
Jsem vděčná za cenu „SUK“ (ocenění,
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Zleva: Paní Krolupperová, Kristián Zajíc a Yvona Knotová

Chtěli bychom tímto Daniele Krolupperové
poděkovat za vstřícnost a ochotu při rozhovoru a popřát jí mnoho dalších literárních
úspěchů.
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Kultura
V Lovosicích besedoval Ringo Čech
Ve čtvrtek 12. dubna navštívil
Kulturní
středisko
Lovoš
František Ringo Čech, muţ mnoha zaměstnání. Je to český bubeník, zpěvák, textař, herec,
politik, publicista, scénárista,
divadelník, naivní malíř a spisovatel.
Člověk
mnoha
různorodých
zájmů, jakoţ i mnoha rozličných
uměleckých řemesel. O svých
dobrodruţstvích ve světě
i v Česku vykládal v Lovoši
neuvěřitelné
story (některé
nepubli ko vatelné). Opět se
s
vděčností
zmínil o bývalém
řediteli
Sdruţeného
klubu
ROH
Wlodárkovi,
který dal jemu
a jeho kapele
Shut – UP první
šanci po návratu z USA v sále
SCHZ. Zazpíval
dvě písně –
Šuby
duby
A m e r i k a
z
Kleinova

filmu Jak svět přichází o básníky
(taky v něm sám hrál) a bývalý hit
Jiřího Schelingera Švihák lázeňský.
Povyprávěl i o svých internetových stránkách www.ringo-cech.cz
(uvedl, ţe jsou mládeţi nepřístupné), pomluvil několik známých
celebrit a zmínil se i o svých
obrazech s nemravnými názvy.
Byl to zkrátka Ringo Čech, jak ho
všichni známe.
(hz, foto: hv)

V neděli 8. dubna oslavili v Lovosicích
Mezinárodní den Romů
Farní charita Lovosice se připojila k organizacím, které si připomněly Mezinárodní den Romů. 8. dubna proběhly v KS
Lovoš oslavy s bohatým programem ve spolupráci s dalšími
romskými organizacemi, a to
Oblastní charitou Ústí nad Labem, o. s. Čačipen z Krásné Lípy
a o. s. Romano Jasnica z městské
části Ústí nad Labem – Trmic.
Přehlídkou romské hudby a tance
prováděl moderátor České televize
Richard Samko. Hovořil i o historii
Romů a organizoval vědomostní
soutěţe a kvízy pro děti i dospělé.
Významným hostem akce byl Robert Zimmerman, rada pro kulturní
a tiskové záleţitosti Velvyslanectví
Spojených
států
amerických
v České republice, který pronesl
pro přítomné zdravici v češtině.
Průběh odpoledne mu přibliţovala

Mgr. Vanda Černohorská, která
studovala v Anglii. Dalšími hosty
byli romský spisovatel Janko Horváth, romská koordinátorka Lenka
Balogová a vedoucí vystupujících
souborů.
Zlatým hřebem odpoledne byla
vystoupení romských tanečních
souborů Šukar Čhaja Trmice, Amare Čhave z Krásné Lípy a lovosického Lačho Amicus. Dívky všeho
věku měly překrásné romské kroje
a hýřily temperamentem i tanečním uměním. K dispozici byla tradiční romská jídla, chutnalo i radovi Zimmermanovi.
„Byla to pěkná oslava romského
svátku,“ zhodnotila velikonoční
odpoledne
Petra
Szaffnerová
Bímonová, ředitelka Farní charity
Lovosice. Spokojeni s průběhem
oslav byli určitě i návštěvníci.
(hz, foto: hv)

Swingtet vystoupil jiţ podruhé
Orchestr mladých hudebníků
vystoupil v Lovosicích poprvé
v květnu 2009, tehdy pod patronátem Mistra Jaroslava Kopáčka. Nyní se sloţení orchestru
mírně obměnilo a jeho vedení
převzal Tomáš Kopáček (syn).
Nonet vystoupil ve sloţení Tomáš
Kopáček (umělecký vedoucí, tenorsaxofon, klarinet), Matouš Kopáček (klarinet a altsaxofon), Jonáš
Kopáček (trubka), Tomáš Hrádek
(barytonsaxofon,
tenorsaxofon),
Jan Hampejs (trubka), Petr Janda
(trombon),
František
Krtička
(klavír), Matěj Kolařík (baskytara) a
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Jan Červenka (bicí a zároveň moderátor pořadu). V kapele hrají
studenti a ţáci ZUŠ z Roudnice a
Lovosic.
Návštěvníci si přišli poslechnout
oblíbené skladby z repertoáru
Louise Armstronga, Benny Goodmana a Counta Basieho i dalších
skladatelů zlaté éry swingu a jejich
potlesk naznačoval, ţe byli opravdu spokojeni. Mladí hudebníci
hráli s chutí a nadšením.
Swingové orchestry jsou v Lovosicích ve velké oblibě a Swingtet
udělal lovosickým swingařům
opravdu radost.
(hz, foto: hv)

Noc kostelů v Lovosicích
V pátek 1. června 2012 se opět otevřou dveře sakrálních památek po celé České
republice i v zahraničí. V Lovosicích budou otevřeny dva kostely – potřetí
„Mírový“ kostel Církve Československé husitské a podruhé římskokatolický
Kostel sv. Václava.
Program Noci kostelů, Mírový kostel CČH, ul. Karla Maličkého
Kontakt: Libuše Mikušková, farářka
16 – 17 hodin
Malování na chodníku nebo na papír pro celé rodiny
17:55 hodin
Zvonění na kostelní zvon
21 – 22 hodin
Koncert pěveckého souboru gymnázia IN FLAGRANTI
22 – 22:30 hodin Prostor pro ztišení, modlitbu nebo duchovní rozhovor
Program Noci kostelů, Kostel sv. Václava, ul. Osvoboditelů
Kontakt R.D. Mgr. Roman Depa
17 – 17:05 Hlas zvonů
17:05 – 17:28 Modlitba růţence
17:30 – 18:15 Mše svatá
18:15 – 18:30 LITANIE K SRDCI JEŢÍŠOVU
18:30 – 18:50 Divadlo – Romské děti 18:50 – 19:00 Reprodukovaná hudba
Prosby se mohou psát na lístečkách od 18:50.
Začne přepisování Bible – Skutků Apoštolů – do 22:30.
19:00 – 19:30 Varhanní koncert – varhaník Jiří Stýblo, flétna Karel Tesařík, zpěv
Michaela Warneke
19:30 – 20:00 Koncert sboru 1. ZŠ
20:00 – 20:15 Přednáška o kostelu
(Martin Brůţa)
20:15 – 21:00 Reprodukovaná hudba 21:00 – 21:30 Sbor Bell Canto (dirigent
Mgr. Jíša)
21:30 – 21:40 RŮŢENEC – 9 jazyků
21:45 – 22:15 Koncert Jiřího Kudrmana
22:30 – 23:00 Modlitba při svíčkách
23:00 – 23:20 JÁ A BŮH V TICHU
Noc kostelů bude ve 23:20 zakončena POŢEHNÁNÍM.
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Sport

Lovosičtí mladí házenkáři zabojují o titul
Lovosičtí házenkáři druţstva
starších ţáků se porvou o republikový titul. Poté, co ovládli skupinu Q šestého kola Ţákovské
ligy, postoupili mezi elitní šestku
celé České republiky. I přestoţe
se aktuálně nedaří v extralize
lovosickým chlapům, ţáci ukazují, ţe historie a umění házené
v Lovosicích není ţádná náhoda.
„Do turnaje jsme přitom nevstoupili úplně nejlépe, kdyţ jsme
o jedinou branku smolně prohráli
s Duklou. Další utkání uţ ale kluci
zvládli víc neţ výborně. Nakonec
to byla právě Dukla, která nepostupuje do finálové části,“ řekl
vedoucí týmu starších ţáků Radek
Provinský.
Lovosičtí mladíci se přitom uţ
v úvodním utkání dostali do vedení. V poločase proti Dukle měli
náskok dvou branek (12:10), avšak
koncovka více přála hostům, a tak
domácí poprvé a naposledy
v celém turnaji odešli poraţeni, byť
jen o jedinou branku (19:20).
V dalších zápasech si ale svěřenci
trenéra Miroslava Vávry výrazně
spravili chuť. Zcela pod kontrolou
měli utkání proti Karviné. „Na Karvinou jsme v letošním ročníku
soutěţe narazili uţ potřetí. Tentokrát jsme nepřipustili ţádné drama,“ podotkl Provinský s tím, ţe po
poločasovém vedení 15:5 uţ
jeho svěřenci dovedli souboj

s přehledem do vítězného konce
24:16.
Na závěr severočeští hráči na
domácí palubovce zcela suverénně
smetli také soupeře z Plzně. Tentokrát mu dovolili vstřelit pouhých
čtrnáct branek, zatímco sami mu
nadělili takřka jednou tolik, kdyţ
utkání skončilo 26:14. „O našem i
soupeřově postupu bylo jiţ v tu
chvíli rozhodnuto. Talent navíc
vinou
zranění
nenastoupil
v kompletní sestavě. Naše vítězství
bylo o to jednodušší,“ přiznal Provinský.
Do finálového turnaje nepostoupila Dukla. Lovosičtí házenkáři
budou na mistrovství republiky
bojovat v elitní šestici o zlatou
pozici. Finálový turnaj proběhne

začátkem července. „Kluci si teď
zaslouţí velkou pochvalu a určitě
jsou po perfektním výkonu i hodně
namotivovaní,“ dodal Provinský
s tím, ţe posledními soupeři by
měli být SKP Frýdek – Místek, HCB
Karviná, HC Zubří, Talent Plzeň a
HBC Strakonice.
(pp)
Výsledky utkání:
Lovosice vs. Dukla – 19:20 (12:10)
Karviná vs. Lovosice – 16:24 (5:15)
Lovosice vs. Plzeň – 26:14 (10:6)
Tabulka 6. kola skupiny Q:
HK .A.S.A. Město Lovosice – 4 b.
SSK Talent 90 Plzeň – 4 b.
HCB Karviná – 2 b.
HC Dukla Praha – 2 b.

Lovosičtí karatisté v tvrdé konkurenci obstáli
Husáková zlatá v Nového Boru
Na nominační turnaj do Nového
Boru vyrazila skupina vybraných
závodníků v karate z Lovosic (SKR
Sport Union), a to pro zisk důleţitých bodů v postupu na letošní

MČR mládeţe.
Nejlépe si vedla, v současnosti
dobře sezonně připravená, ţákyně
Magdalena Laura Husáková. V
kategorii mladších ţákyň 7 – 9 let
nenašla v bojových sestavách kata
přemoţitelku. „Jsem rád, ţe
Laura dala na má slova a
dokonale se při cvičení
koncentruje.
Dokázala
v tréninku odstranit řadu
svých technických chyb a
nyní vše na turnajích úročí,“
ocenil výsledek turnaje její
trenér Josef Rajchert. „Po
absolvování základních kata
se budeme připravovat na
mistrovská, ale vše záleţí na
dokonale
procvičených
ţákovských sestavách. Bez
toho nemá smysl pouštět se
do náročných kata jako jsou
Bassai dai, Jion nebo Enpi,“
dodal.

Další startující lovosického celku,
která si přivezla z tohoto turnaje
medaili, byla Kateřina Procházková.
„I přes nevýrazný výkon a stereotypní přístup k zápasu vybojovala
v kategorii ţákyň bronz. Na svém
stylu zápasu a technických dovednostech musíme ještě hodně zapracovat,“ ohodnotil její vystoupení trenér.
Tentokráte se bez medaile vrátil
Moritz Mlenský, který skončil na
„lopatě“ svého klubového kolegy
z Ústí nad Labem Kristiána Hnízdila, a obsadil tak 4. místo.
Marschall bodoval v Bratislavě
S dalším mezinárodním úspěchem se vrátila výprava karatistů
Shotokan Klubu Rajchert SPORT
UNION. Tentokráte jejich kroky
zamířily na GRAND PRIX Bratislava.
Trojice závodníků Burýšková, Kis,
Marschall si přivezla dvě medaile.

Sportovnímu druţstvu
Plaveckého klubu
Lovosice se daří
Dne 31. března se konal 9. ročník plavecké soutěţe KRAULAŘSKÝ VÍCEBOJ. Prestiţní pohárové
soutěţe se účastnili takové kapacity jako je např. úřadující česká
rekordmanka Simona Baumrtová
či nadějný David Urban.
Vybraní plavci ze sportovního
druţstva Plaveckého klubu Lovosice (PKLo) tak poměřili v Lounech
své síly s ostatními oddíly české
republiky a nezklamali.
Jako nejsilnější článek oddílu opět
dominoval čtrnáctiletý Přemysl
Preiss, který vybojoval 3x třetí místo (50, 100, 200 K – vše s osobními
rekordy). K tomu, aby však Přema
uspěl v celkové soutěţi a nepodlehl
pestré konkurenci, musel zaplavat
poslední vytrvaleckou disciplínu
400 K lépe, neţ byl jeho posledně
zaplavaný osobní (oddílový) rekord. Drama skončilo několik okamţiků po startu, kdy bylo jasné, ţe
má „lovosická naděje“ závod opět
plně pod kontrolou. Novým osobním rekordem, který stačil v uvozovkách na osmé místo, vybojoval
Přema pro PKLo historicky první
bronzový pohár a podtrhl tak svou
neustále se zlepšující sportovní
formu.
Dalšími účastníky lovosického
výběru byl zkušený sprinter Lukáš
Balák, mladičký Staněk Josef a
Viktorie Štolbová. Všichni tito soutěţící zaznamenali mnoho osobních rekordů, např. teprve dvanáctiletá Viky dokázala ve svém posledním závodě soutěţního dne
zdolat 200 metrů dlouhou trať
premiérově pod tři minuty, čímţ se
definitivně zařadila mezi lovosickou
elitu dívek.
Jiří Willner
Lovosický dorostenec Petr Marschall nastupoval i v kata, ale zde
nedosáhl na finále, konkurence ze
zahraničí byla příliš silná. Skončil
po posledním kole repasáţe na
pátém místě. V kumite se mu však
dařilo. V kategorii dorostu do
63 kg vybojoval bronz. O vyšší
příčky ho připravil pozdější vítěz
celé kategorie.
„Petr se začíná profilovat jako
úspěšný reprezentant v kumite, ale
kata je stále ještě jeho oblíbená
disciplína. Zde však stál proti silným slovenským závodníkům, kteří
se na tuto disciplínu specializují,“
okomentoval svého svěřence trenér Josef Rajchert.

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.
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Kulturní středisko Lovoš
Čtvrtek 3. května – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Sál KS Lovoš od 17 hodin, vstup volný.
Pondělí 7. května – UCTĚNÍ PAMÁTKY
PADLÝCH
14:00 U pamětní desky v ulici 8. května
14:20 Václavské náměstí (pomník rudoarmějce)
15:00 Na městském hřbitově
Sobota 12. května – ZUŠky HRAJÍ LOVOSICÍM
Hudební odpoledne na Václavském náměstí,
vystoupí ZUŠ Litoměřice, Mělník, Libochovice,
Štětí a Lovosice. Od 14 hodin.
Sobota 12. května
6. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VRHAČSKÉHO
A SKOKANSKÉHO MÍTINKU
Za účasti české špičky – Věry Cechlové, Lukáše
Melicha, Kateřiny Šafránkové a zahraničních
účastníků. Stadion Míru od 12 hodin.

Pondělí 14. května – Geografická přednáška
ZANZIBAR, OSTROV S NEJKRÁSNĚJŠÍMI
PLÁŽEMI AFRIKY
Exotický ostrov – souostroví – v Indickém oceánu
při východoafrickém pobřeží Tanzanie s
1 milionem převážně muslimských obyvatel láká
architekturou i přírodou. V hlavním městě
Zanzibar City je jeho stará část Stone Town
zařazena na seznam památek UNESCO. Labyrint
úzkých uliček posetý vybledlými domy a
mešitami, protkanými klikatými průchody s
polorozpadlými náměstíčky, voní kořením,
pikantním jídlem a skvělou kávou. Večer jsou
postranní uličky bez osvětlení sice romantické, ale
nebezpečné.
Klubovna KS, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 17. května – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků. Sál KS Lovoš od 17 hodin, vstup volný.

Akce DDM Elko
Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz, www.ddm.lovosice.net
1. 5. Hry rybářské mládeže na Osmičce od 9:30 hodin
15. 5. Kuličkiáda – v městském parku od 14:30 hodin
21. 5. Elko kvete – jarní poznávání rostlin od 14:00 hodin v DDM Elko

Akce SPCCH
1. 5. – Výlet lodí z Litoměřic
Pořádá ČSSD, přihlášky Jiřinka Plívová.
3. 5. – Ubrousková metoda
Vyrábíme obrázky, pí. Zemancová, cena 45,-Kč.
11. – 13. 5. 2012 – Víkendový pobyt Doksy
Pí. Zemancová, tel.: 736 102 975.
26. 5. – 7. 6. 2012 – Ozdravný pobyt
Itálie/Caorle.

Ulice 8.května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/
Pátek 18. května – 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.
Pátek 25. května – MÁJOVÁ VESELICE
Hraje hudební skupina SEVERKA.
Sál KS Lovoš od 19 hodin, vstup volný.
Sobota 26. května – KATAPULT
Open air koncert legendární skupiny KATAPULT,
areál Lesoparku Osmička.
Areál přístupný od 16 hodin, vstupné 200 Kč.
Čtvrtek 31. května – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál KS Lovoš od 17 hodin, vstup volný.
31. 5. 2012 – 2. 6. 2012 HAŠMAR COUNTRY
Hudební country festival Města Lovosice.
Areál lesoparku Osmička.

Akce ZUŠ Lovosice
K. Maličkého 2, Lovosice
www.zuslovosice.byznysweb.cz
16. 5. středa – Kostel sv. Václava v Lovosicích
Koncert komorní hudby – začátek od 17:00 hodin
19. 5. sobota – Zahrada Čech Litoměřice – začátek od 13:00 hodin
30. 5. středa – Václavské náměstí v Lovosicích
Hudební odpoledne ZUŠ - prezentační akce školy
Začátek od 14:00 hodin

Bližší informace a přihlášky:
DDM ELKO – pondělí a úterý dopoledne
tel.: 603 230 513, 416 531 179, 416 532 505
17. 5. 2012 – Celodenní výlet Přerov nad Labem
Skanzen, výroba svíček – Praha.
Cena 200,-Kč, doprava a vstupy.
Odjezd: Litoměřice dolní nádraží 7:30 hod.,
Lovosice nádraží 7:45 hod., centrum 7:55 hod.
Přihlášky: Pí. Dragounová – 723 035 805
Pí. Dreherová – 739 477 115
21. 5. – Přednáška o zdraví
Psychotronik Václav Vít, LTM ul. Kosmonautů,
dům s peč. službou. Přednáška od 13 do 15 hod,
diagnostiku objednat předem.
Pí. Žamberská – 603 230 513

FK LOVOCHEMIE Lovosice
Termíny domácích
fotbalových utkání
Květen
Muži A tým – Krajský přebor
Sobota – 12. 5. v 10:15 Bezděkov
Sobota – 26. 5. v 10:15 Kryry
Muži B tým – II. třída
Sobota – 5. 5. v 17:00 Třebenice
Neděle – 20. 5. v 17:00 Polepy
Starší dorost – Krajský přebor
Sobota – 5. 5. v 11:00 Chomutov
Sobota – 19. 5. v 11:00 Litoměřice
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota – 5. 5. v 13:15 Chomutov
Sobota – 19.5. v 13:15 Litoměřice
Starší žáci – I.A třída krajské soutěže
Neděle – 6. 5. v 10:30 Chlumec
Neděle – 20. 5. v 10:30 Soběchleby
Mladší žáci – Okresní přebor
Sobota – 5. 5. v 9:00 Třebenice
Sobota – 19. 5. v 9:00 Podsedice
Mladší přípravka
Neděle – 6. 5. v 10:00 Satelitní turnaj

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

Provozní doba pro veřejnost
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Tipgames extraliga mužů
· Úterý – 1. 5. v 10:30 hodin – ČT 4
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha
· Sobota – 5. 5. v 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Gumárny Zubří
· Sobota – 12. 5. v 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC RONAL Jičín
· Sobota – 19. 5. v 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – TJ SOKOL Přerov

2. liga staršího dorostu
· Sobota – 5. 5. v 15:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Sokol Kobylisy
· Sobota – 19. 5. v 15:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Plzeň
2. liga mladšího dorostu
· Sobota – 5. 5. v 13:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zubří
· Sobota – 19. 5. v 13:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – SKP Frýdek-Místek

Novinky v Městské knihovně
Pro dospělé:
Po setmění
Slzy pouště. Lékařkou v pekle na zemi
Dárek pro mistra kata
Elizabeth z Havraního útesu
Růže pro císařovu milenku
Vražedná posedlost
V náruči nepřítele
Bohyně pomsty
Rozsudek: trest smrti a 10 let
Výjimečný trest
Kletba zelených očí
Oběť (třetí díl série Smečka)
Lásky princezen kuronských
Tramín s příchutí krve
Osudná bouře
Rudá jak rubín. Láska nezná čas
Egypťanky
Dotek smrtelnosti
Ozvěny afrických bubnů
Ani peklo, ani ráj
Temný safír
Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem
Na ostří
Milionový jeep
Okamžik překvapení
Katova dcera a král žebráků 3.
Zákon přitažlivosti
Prokletá
Anna Falcká, Krásná Anna
Bikini
Simona Stašová
Popelka Libuše Šafránková

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:

Severočeská liga mužů
· Sobota – 5. 5. v 11:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – TJ Slovan Varnsdorf

Turnaj mladších žáků
· Neděle – 20. 5. v 9:00 hodin

źBagshawe, Tilly
źBashir, Halima
źBauer, Jan
źBradford, B. T.
źBřezinová, Anna
źCimický, Jan
źClark, Mary Higgins
źCollins, Jackie
źCooper, Roger
źCornwell, P. D.
źCoulter, Catherine
źCremer, Andrea
źDvořák, Otomar
źFojtová, Věra
źFrancome, John
źGier, Kerstin
źGodard, Jocelyne
źGranger, Ann
źHilliges, Ilona Maria
źHoward, Linda
źJackson, Lisa
źKohout, Pavel
źMorrell, David
źNovák, Jan
źPetterson, James
źPötzsch, Olivee
źRoberts, Nora
źScarfó, Anna Maria
źWhitton, Hana
źWisniewski, J. L.
źČermák, Petr
źČermáková, Dana

Krytý plavecký bazén

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

RC Mozaika
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
12. 5. – Skotačíme v přírodě aneb odpoledne
plné her, hřiště Malé Žernoseky od 14:00
16. 5. – Květnové přátelské setkání jiných
světů – od 16:00
17. 5. – Oslava 2. narozenin RC MOZAIKA
s bohatým programem od 15:00
19. 5. – Keramická dílna
nejen pro rodiče s dětmi od 10:00
26. 5. – Sbližování se sousedy z mapy:
Česko – německé tvoření a cvičení od 10:00
26. 5. – Hurá na výlet – cíl: Pekelné sklepy
a muzeum čertů v Úštěku od 14:00

Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com, www.knihovna.lovosice.com
źFilip, Václav
źChábera, Jiří
źChhaya, Mayank
źJanda, Petr
źKačer, Jan
źLudwig, Mario
źMertlík, Vladimír
źRuiz, Miguel
źSharp, Hilary
źSuchý, Jiří
źTrump, Donald J.
źŽák, Jiří

Potomci slavných vzpomínají
ECDL. Schválený výukový program pro testy ECDL
Dalajlama
Dávno
K přátelům
Rok v přírodě
Lucemburkům v patách
Čtyři dohody
Turistický a horolezecký průvodce záp. Alpami
Pan Werich z Kampy
Dotek Midase
Hovory s V. H.

źPro děti a mládež:
źBenton, Jim
Můj milý deníčku. 1. a 2.
źBlober, Brigitte
Zvířecí pohotovost. Na stopě a Na útěku
źBrezina, Thomas
Expedice Kolumbus. Poklad Černého žraloka
źBřezinová, Ivona
Natálčin andulák
źCast, P. C.
Drakova přísaha
źCollins, Tim
Deník úúúplně obyčejného upíra 1.
źDurková, Milena
Příhody černé čarodějnice
źJacques, Brian
Sedm strašidelných příběhů
źKopl, Petr
Návrat do údolí stínů
źLada, Josef
Pohádkové dárky Josefa Lady
źMalý, Radek
Poetický slovníček dětem v příkladech
źNěmeček, Jaroslav
Poklad Aztéků
źSmith, L. J.
Stefanovy deníky 3. Prokletí
źSmudek, Bedřich
Mrazík
źPaolini, Christopher
Intheritance
Kompletní seznam novinek najdete na: www.knihovna.lovosice.com

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

199 000 Kč

429 000 Kč

255 000 Kč

529 000 Kč

ŠKODA Fabia II Ambiente
1,2 Htp/51 kW, benzín
5 196 km, 1 198 ccm, 51 kW (68 k)
hatchback, manuál, 2011

ŠKODA Octavia ElegancePlus
1,6 Tdi CR/77 kW, nafta
22 262 km, 1 598 ccm, 103 kW (138 k)
hatchback, manuál, 2011

ŠKODA Roomster Style ColorLine
1,2 Tsi/63 kW, benzín
9 493 km, 1 197 ccm, 62 kW (84 k)
kombi, manuál, 2011

ŠKODA Superb Combi Ambition
1,8 Tsi/118 kW, benzín
19 941 km, 1 798 ccm, 118 kW (158 k)
kombi, manuál, 2011

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA
Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou
záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
OKIM spol. s r.o.
Terezínská 1119
410 02 Lovosice
Tel.: 737 216 016

OKIM spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 603 858

OKIM spol. s r.o.
5. Května 2645
440 01 Louny
Tel.: 415 657 078

OKIM
s.r.o.

SLUNEČNÍ BRÝLE
V nabídce máme kvalitní sluneční brýle.
Umíme zhotovit i dioptrické sluneční brýle
za přijatelnou cenu.
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

KONTAKTNÍ ČOČKY
Přijďte si vyzkoušet kontaktní čočky.
Vyšetření, zácvik, 2 čočky na měsíc,
pouzdro a roztok na čištění.
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• 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

Květen 2012

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

Slevový kupón. Při předložení v obchodě:

SLEVA 10%

na brýlové obruby
Platí do konce června 2012

inzerce.dnesek@email.cz

§ DLUHOVÁ PORADNA §
DLUŽÍTE?
www.prirodni-obkladovy-kamen.cz
Tel.: +420 607 56 46 57
Malé Zernoseky

» Závidíte lidem, kteří nemají dluhy?
» Také byste si rádi užívali svých
těžce vydělaných peněz?
» Nebaví Vás věčné výhrůžky Vašich
věřitelů?
» Bojíte se exekucí?
» Vyděláte, zaplatíte a nemáte nic?

např. na dluhy ve výši 500.000,- Kč
Super akce - KVETEN 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

měsíční splátka ve výši 3.234,- Kč

775 777 074
Nečekejte a volejte: od 9 do 14 hodin
nebo piště SMS kdykoliv

§ DLUHOVÁ PORADNA §
De-Rooy s.r.o.
Provádění veřejných dobrovolných i nedobrovolných dražeb

Dne 15. 5. 2012 v 10:00 proběhne
dražba bytu 2+1 v Lovosicích.
Nejnižší podání: 346.670,- Kč.

Místo konání dražby:
Lovosice - Kulturní středisko Lovoš.
Více info na: www.de-rooy.cz

tel.: 724 482 870

Květen 2012

AKCE

Prodej náhradních dílů na motorová vozidla

Velké KVĚTE
N
sle
od 1 vy skútrů
7.990
Kč

í
Zahájen
prodeje
ol
elektrok

Skútry

MP Ko
rad

o

Terezínská 1154
41002 Lovosice
Tel.: 416 533 166
602 280 746
E-mail:
autodilymojzis@seznam.cz

Město Lovosice

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
KOMPLETNÍ SLUŽBY * RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ
Lovosice 200m za LIDLem, tel. 602 486 402, provo
zní doba Po-Pá 7-17.00, So 8-12.00
Lovosice 200m za LIDLem, tel. 602 486 402, provozní doba Po-Pá 7-17.00, So 8-12.00

Květen 2012

inzerce.dnesek@email.cz

Záměr prodeje majetku Města Lovosice

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku
Telefon: 724 482 870, E-mail: inzerce.dnesek@email.cz

tel.: 724 482 870

Květen 2012

