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Aktuality
O podobě parku se
rozhodne v červnu
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Město
Údrţbu zeleně
zbrzdila námitka
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Školáci
Atleti z gymnázia
pojedou do Bruselu
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D8: úsek na Bílinku otevřen

Foto: M. Hvorka

Dne 14. 5. ve 12:30 hodin se
občané Lovosic konečně dočkali.
Otevřením cca 3,5km úseku
D8 za obec Bílinka se městu
trochu uleví. Projevit by se to
mělo zejména na zkrácení front
vozidel na silnici od Besedy směrem k dalším okruţním křiţovatkám.
Vozidla jedoucí do Teplic respektive na Prahu pojedou totiţ po D8

Lovosice další ţalobu
ekologů očekávaly
Litoměřický ekolog Lubomír
Studnička podal další ţalobu
na dostavbu dálnice D8. Informaci potvrdil vedoucí Stavebního úřadu v Lovosicích Ing. Petr
Soldon.
„Co se týká vlastní ţaloby, tak
se přiznám, ţe jsem ji očekával.
Je to jiţ nezbytná součást většiny
rozhodnutí kolem D8. Nemohu
nikdy vyloučit, ţe soud nějakou
procesní chybu v postupu lovosického stavebního úřadu nezjistí.
Na druhou stranu ovšem jiţ několik
posledních
našich
rozhodnutí
vydaných po zrušení původního
územního rozhodnutí odvolací
orgán ani soud pro chybu nezrušil,“ říká Soldon.
>>> Pokračování na straně 2
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aţ ke sjezdu či k nájezdu na D8 za
Bílinku. „Zprovoznění tohoto úseku
bude
jednoznačně
přínosem.
V jakém rozsahu se však pro Lovosice projeví, je v tuto chvíli předčasné soudit. Se závěry počkejme
několik měsíců,“ sdělil Jiří Bouček,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.
Původně se tato část D8 měla
otevírat jiţ 21. 12. 2011 a měl to

být jakýsi „vánoční dárek“ Ředitelství silnic a dálnic občanům Lovosic. Týden předtím ovšem přišla
pověstná „jobovka“, ţe se vše odkládá na neznámo kdy. Důvodem
bylo nedodrţení parametrů stavebního povolení na mostě ve
Vchynicích. Lze se domnívat, ţe ze
strany investora (ŘSD) došlo minimálně k pochybení.
>>> Pokračování na straně 2

Dotace pro mládeţ byly rozděleny
V únoru 2012 vyhlásilo Město
Lovosice
dotační
program
„Sport a volný čas“. Program se
řídí „Zásadami pro poskytování
účelových finančních prostředků
z rozpočtu Města Lovosice“.
Dotace byly určeny na projekty
podporující aktivní činnost především mládeţe. Předmětem podpory je rozvoj činnosti zájmových a
sportovních organizací pracujících
s mládeţí, uspořádání sportovních
soutěţí a uskutečnění letních táborů v roce 2012. Rada města
Lovosice koncem května schválila
rozdělení finančních příspěvků
mezi
18
oddílů
pracujících
s mládeţí.
Nejvyšší částky obdrţí ASK Lovosice – Florbal (70 tisíc na podporu
činnosti mládeţe), ASK Lovosice –

Box a Kickbox (65 tisíc na nákup
sportovního vybavení pro cca 90
dětí) a Sport Union Ústí nad Labem – sportovní karate (54 tisíc Kč,
sportovní a turistické aktivity).
Oddíly tenisu a hokeje dostaly po
30 tisících, Oddíl krasobruslení
35 tisíc jako příspěvek na platbu za
led v době odstávky zimního stadionu a na letní soustředění. Další
dotace jsou určeny středisku Junák
na výpravy a táboření (38 členů do
18 let), Farní charitě, Klubu českých turistů, TOM Vejři (25 tisíc –
pořádání ČP v turistickém závodě)
a nejmenší dotaci (3 tisíce) získal
Veteran Car Club Velemín. Dvěma
ţadatelům bylo doporučeno ţádat
o dotaci z dotačního programu
vyhlášeného Kulturním střediskem
Lovoš.
(hz)

Sport
Házenkářům letos
medaile utekla
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
ve spolupráci se
společností Deli se
nám podařilo rozšířit
dětské hřiště v ulici
Wolkerova.
První
reakce
maminek
jsou příznivé. Dle jejich připomínek
přidáme ještě několik laviček.
Jednání o první etapě revitalizace
parku u Rudoarmějce se účastnilo
několik desítek občanů. Další
desítky posílají své náměty písemně, či o změně diskutují na Facebooku. Jsem si plně vědoma, ţe
všechny náměty občanů nemůţeme do výsledné podoby parku
zahrnout. Na druhou stranu
je v připomínkách celá řada podnětných návrhů, které mají svou
praktickou i estetickou logiku. Na
dalším veřejném projednání uvidíme návrh, do kterého budou připomínky občanů zapracovány.
Město se v minulém měsíci dostalo do skluzu s údrţbou zeleně.
Jedna z firem, která se ucházela o
tuto zakázku, podala námitku proti
mimořádně nízké ceně výherce
soutěţe. Chci se občanům za tuto
chybu omluvit. Měli jsme s touto
moţností počítat a být na ní připraveni. Dnes uţ běţí údrţba
zeleně naplno a pro nás je tato věc
ponaučením pro příště.
Přeji všem příjemné červnové dny
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Ve městě přibude spousta dřevin
Na konci března roku 2009
bylo na trase dálnice D8 pokáceno 21 kusů dřevin (topoly, třešně, jeřáby, habry, javory, jasany
atd.). Za toto kácení byla dohodnuta náhradní výsadba, která proběhne hned, jak to umoţní klimatické podmínky, tedy na
podzim tohoto roku.
„Půjde o 155 stromů a 6720 keřů,
které budou vysazeny na pozemcích města, a to v průmyslové
zóně, u nadjezdu, u cukrovaru, u
koupaliště, v lesoparku Osmička a
za nádraţím. Stromy, keře, jejich
výsadbu a pětiletou péči uhradí
Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl
František Budský, vedoucí OŢP na
Městském úřadě v Lovosicích.
V nedávné době došlo k vysázení většího mnoţství dřevin
(především v lokalitě za nádraţím)

za pokácené stromy v souvislosti
s výstavbou protipovodňových
opatření, plánuje se další výsadba
dřevin u sauny či podél toku
Modly. V dalších etapách bude
průběţně probíhat obměna druhového sloţení dřevin v lesoparku
Osmička. „Lze říci, ţe výsadba
dřevin významně převyšuje dřeviny pokácené,“ dodal Budský.
V současné době probíhá
ve vybraných lokalitách města
posouzení zdravotního stavu dřevin. V souladu se závěrečnou zprávou bude město postupovat
při prořezu a odstraňování nevhodných a ohroţujících dřevin na
území města Lovosice. Posudek
zdravotního stavu dřevin v parku
Osvoboditelů bude následně vyuţit i pro plánovanou podzimní
rekonstrukci zeleně.
(tuc)

Občané si k novému parku řekli své, další
projednání bude v červnu
Zhruba tři desítky občanů
Lovosic dorazily 22. května do
KS Lovoš na veřejné projednání
týkající se podoby nového parku
a náměstí ve městě. Účast nebyla nijak vysoká, ovšem ti, kteří
dorazili, měli spoustu zajímavých připomínek a nápadů.
Poznatky byly zaznamenány,
v následujících týdnech je do návrhu zapracuje architekt Novák
a poté se uskuteční druhé veřejné
projednání, z něhoţ vzejde aţ
na několik detailů finální podoba
nového centra Lovosic. První etapa
revitalizace by měla začít na
podzim.
„Připomínek občanů si váţíme a
některé z nich byly velmi inspirativní. Druhé veřejné projednání
proběhne zhruba za měsíc,“ sdělila
Bc. Lenka Lízlová, starostka města.
Občané se shodli, ţe k revitalizaci
centra dojít musí, většina z nich
připomněla, ţe na ní Lovosičtí
čekají
jiţ
desítky
let.
Na

„nástřelech“ architekta Nováka,
které byly veřejnosti k dispozici na
internetu k připomínkování zhruba
měsíc, ocenili zeleň či klidovou
zónu, diskuze se točila zejména
okolo zamýšleného multifunkčního prostoru se zastřešením, kde by
mohlo být v budoucnu místo pro
několik stánkařů, účinkování malých divadel či vystupování ţáků
zdejší základní umělecké školy.
Mladí občané připomněli nebezpečnost procházek s dětmi na
Osmičce, kde se prohánějí cyklisté
či bruslaři a přivítali moţnosti,
které by jim nová podoba parku
přinesla. Hovořilo se rovněţ o soše
rudoarmějce a jejím moţném
stěhování ať uţ na jiné místo
v parku, či zcela do jiných prostor.
Všichni přítomní se shodli na tom,
ţe nejdůleţitější je výstavba zpevněných ploch.
Občané mohou stále posílat své
podněty na městský e-mail:
info@meulovo.cz
(tuc)

D8: úsek na Bílinku otevřen
>>> Pokračování ze strany 1
Co na zprovoznění nového úseku
říkají občané? Ţe slavnostní
otevření za účasti veřejných činitelů počínaje ministrem dopravy
nebylo tentokrát na místě, jak je
při takovýchto příleţitostech běţné. Vzhledem k pochybení ze
strany investora a tím porušení
veřejného slibu bez následné
omluvy a vysvětlení nebylo totiţ
co slavit. A co bylo největším pře-
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kvapením a současně paradoxem
tohoto aktu? Přítomnost největšího „nepřítele“ D8 a obyvatel Lovosicka Miroslava Patrika z Dětí Země.
Nyní zbývá ke všeobecné spokojenosti D8 dokončit celou, tedy
zbývajících asi 13 km do Řehlovic.
Stát by se tak mělo na rozhraní
roků 2014/15. Sedmého května
byla po nekonečných peripetiích
výstavba D8 obnovena.
(jv, tuc)

Lovosická pošta v novém

Dne 2. května byla otevřena
v bytovém objektu Orbis nová
provozovna České pošty. Ze dvou
poboček tak vznikla jedna ve
středu města. Po více neţ
42 letech opustila pobočka této
instituce státu budovu nádraţí
ČD a přestěhovala se do východní části Václavského náměstí.
Zároveň byla zrušena malá pobočka pošty v tzv. Centru. Bliţší
informace poskytla mluvčí České
pošty Markéta Selicharová.
Důvody změny a jaká jsou
zlepšení
Česká pošta otevřela novou
moderní pobočku, která vznikla
sloučením dvou původních poboček u nádraţí a v bývalém
obchodním středisku Centrum.
Tyto dvě pobočky byly pro klienty velmi nevyhovující. Důvodem
pro jejich sloučení je snaha poskytovat občanům stále lepší
sluţby v prostředí, které je příjemnější nejen pro ně, ale i pro
pracovníky pošty. Pošta Lovosice
1 je realizována v souladu
s novým vizuálním stylem České

pošty a přináší všem mnohem
více komfortu. Dále je vybavena
nejmodernějšími technologiemi
v oblasti nabízených sluţeb.
Co nového občané – klienti
naleznou
Na poště Lovosice 1 naleznou
klienti všechny sluţby, které
v současné době Česká pošta
nabízí. Ty jsou poskytovány prostřednictvím
šesti
přepáţek,
z nichţ jedna je vyhrazena jako
diskrétní a lidé zde mají potřebné
soukromí pro vyřízení svých záleţitostí. Nová pošta je téţ bezbariérová. Je zde připraven vyvolávací systém, kterého se klienti jiţ
brzy dočkají.
Počet pracovníků, otevírací
doba a první odezva
Chod pošty zajišťuje celkem
13 zaměstnanců. Otevírací doba
ve všední dny je od 8:00 hodin
do 18:00 hodin a v sobotu od
8:00 do 11:30 hodin. První odezvy
lidí se týkají především prostředí
pošty, které se jim velmi líbí.
(jv, foto: hv)

Lovosice další ţalobu ekologů očekávaly
>>> Pokračování ze strany 1
Pokud došlo k zásahu soudu do
rozhodnutí lovosického stavebního úřadu, pak to bylo vţdy na
základě neúplných nebo vadných
podkladů rozhodnutí, která byla
vydána orgány ochrany ţivotního
prostředí v 90. letech, popř. kolem
roku 2000. Tyto podklady jsou
většinou důvodem zásahu soudu
do procesu rozhodování. Zároveň
tyto nedostatky byly i předmětem
námitek občanských sdruţení.
„Věřím, ţe se nám je podařilo v
rozhodnutí odůvodnit. Jen bych
dodal, ţe se námitky netýkají věcného obsahu podkladů, ale proce-

su jejich vydání. Domnívám se,
ţe pan Studnička byl tentokrát
pouze zneuţit ostatními občanskými sdruţeními, respektive odpůrci
stavby dálnice a ţalobu pouze
podepsal. Vlastní ţaloba je určitě
dílo Ekologického právního servisu
(EPS), jenţ sdruţuje vesměs mladé
ambiciózní právníky, kteří na obstrukcích mají zaloţené své zviditelnění,“ dodal Ing. Petr Soldon.
„Pro občany Lovosic je dostavba
dálnice D8 nezbytnou věcí, proto
nás neustálá odvolávání velmi
suţují,“ neskrývá nespokojenost
starostka Lovosic Lenka Lízlová.
(tuc)
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Město
Lovosice recyklací starých spotřebičů
přispěly k ochraně ţivotního prostředí

Údrţba zeleně se rozeběhla naplno,
zahájení prací zbrzdila námitka

„Občané Lovosic jiţ několik let
zodpovědně třídí elektroodpad.
Nyní můţeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci ušetřili ţivotnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme sníţili
produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro
nás zajišťuje sběr a
recyklaci
vytříděných
elektrozařízení.
Letos
poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů,
ale také o významu sběru drobných spotřebičů,“ uvedl František
Budský, vedoucí odboru ţivotního
prostředí na MěÚ Lovosice.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných
spotřebičů,
jako
jsou
např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Hodnotila dopady jejich
sběru, dopravy a ekologického
zpracování či likvidace. Výsledky
studie byly prezentovány formou
spotřeby energie, surovin, emisí
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, ţe zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad

Jedna námitka neúspěšné firmy a ve městě se nemohla naplno rozeběhnout údrţba zeleně.
Námitka proti postupu zadavatele v zadávacím řízení, konkrétně proti přijetí nabídky s mimořádně nízkou cenou, byla podána 26. dubna.
„Následně jsme zaslali společnosti REKULTAS, s r.o. Most sdělení o
nevyhovění námitky. Toto sdělení
bylo firmou převzato 12. května.
Do deseti kalendářních dnů mohl
být Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe zaslán písemný návrh
stěţovatele. Tak se však naštěstí
nestalo a smlouva s vítězem výběrového řízení byla podepsána dne
25. května,“ vysvětlila zdrţení zahájení prací Vladimíra Nováková,

na ţivotní prostředí. „Zpětný odběr
a recyklace například stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní
úsporná lednice za více neţ
4,3 roku provozu. Díky recyklaci
jednoho notebooku dojde ke
sníţení spotřeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede téměř
100
kilometrů, nebo
dojde k úspoře 392 litrů
pitné vody. Stejné mnoţství je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí,“ upozornil
Budský.
Z vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, ţe občané Lovosic v loňském roce vytřídili 186 televizí,
76 monitorů a 1 303 kg drobných
spotřebičů. Tím uspořili 71,31
MWh elektřiny, 3 013 litrů ropy,
325 m3 vody a 3,2 tun primárních
surovin. Navíc sníţili emise skleníkových plynů o 16,44 tun C02
a produkci nebezpečných odpadů
o 63,88 tun.
„Kdyţ si uvědomíme, ţe například
osobní automobil vyprodukuje
za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost
průměrně
ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní čísla.
Proto si všichni, kteří zodpovědně
třídí a přispívají tak k ochraně
ţivotního
prostředí,
zaslouţí
obrovský dík,“ uzavřel František
Budský.
(jv)

místostarostka Lovosic.
„Objednávku na vyšší částku jsme
vystavit nemohli, jelikoţ bychom
tím porušili směrnici města a muselo by proběhnout výběrové
řízení malého rozsahu, které by v
rámci akutnosti údrţby zeleně
nebylo dostatečně flexibilní,“ doplnila starostka Lenka Lízlová.
Do podepsání smlouvy byly sekány pouze plochy kategorie č. I. a II.
na základě vystavené objednávky
dle směrnice Rady města do částky 200 tisíc korun. Vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem
„Údrţba zeleně ve městě Lovosice
pro rok 2012 a 2013“ firmu Otakar
Chládek – sadovnický a zahradnický servis Praha 6 zvolila Rada města jiţ 12. dubna.
(tuc, foto: hv)

• • V Lovosicích proběhl Maďarský den • •
Svaz Maďarů ţijících v Českých
zemích,
pobočka
Lovosice
(Cseh – és Morvaországi Magyarok Szövetsége), měl v neděli
6. května slavnostní den. Pro
členy pobočky a jejich přátele
byla ve Školní ulici č. 6 dána do
provozu klubovna.
Ve vstupní hale před klubovnou
byla uspořádána originální výstava
Pohled na Maďarsko, která proběhla pod záštitou velvyslance
Maďarské republiky. Výstava bude
otevřena ve dnech pondělí aţ
pátek, od 8 do 12 hodin aţ do
15. června.
Úvodní slovo při otevření klubovny pro návštěvníky měla Anna
Rákócziová, předsedkyně celorepublikového
Svazu
Maďarů
v Českých zemích. Z velvyslanectví
přijel rada István Buczkó, zástupce
velvyslance. Poţehnání z Bible
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přečetl Éles György, farář Maďarského reformovaného církevního
sboru z Prahy. Nakonec přítomní
zazpívali maďarskou hymnu a
připili si na zdar dalších akcí. Je

krásné vidět, jak si naši maďarští
spoluobčané svou vlast povaţují.
„Jsem ráda, ţe zde mohu přivítat
naše členy i hosty,“ uvedla Iveta
Pospíšilová, předsedkyně lovosické

pobočky, a pozvala přítomné na
koncert, který pořádalo město
Lovosice společně se Svazem
Maďarů.
Slavnostní jazzový koncert v interpretaci maďarského pozounového kvarteta FOUR BONES
QUARTET se konal na lodi Porta
Bohemica. Přítomné na lodi přivítal
kapitán Karel Svoboda s ostatními
lodníky. Koncert zahájila Vladimíra
Nováková, místostarostka Lovosic.
Za zvuku jazzových melodií loď
plula krásným údolím Porta Bohemica – Bránou Čech. Příjemné
odpoledne Maďarského dne skončilo přistáním v Lovosicích kolem
18. hodiny.
Další letošní akcí našich maďarských spoluobčanů bude 9. června
3. ročník Folklórního festivalu na
Václavském náměstí v Lovosicích.
(hz, foto: hv)
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Město
Čajovna se dvakrát týdně mění v kino

Mozaika slavila druhé narozeniny

V červenci 2002 rozhodlo zastupitelstvo města o prodeji
kina – objekt nakonec za cenu
1,7 milionu korun koupil lovosický podnikatel. Při prodeji
budovy nepoţadovalo město po
zájemci, aby zůstala funkce kina
zachována.
A tak se v Lovosicích uţ více neţ
10 let nepromítalo. Výjimkou je
Kinematograf
bratří
Čadíků
v červenci na Osmičce, Filmový
klub na Gymnáziu v Lovosicích či
občasné promítání hudebních
filmů při Swingové kavárně.
Situace se ale změnila. Čajovna
uváděla dosud sice některé kulturní pořady (výstavy, filmy Expediční
kamery, autorská čtení), ale nyní
zahájila i promítání filmů. Dvakrát
týdně se proměňuje Čajovna Bez
Názvu v malé kino. Od počátku
května se jednou týdně promítá
pro dospělé (od 15 hodin a od
20 hodin), prvním filmem byla
kultovní Casablanca. Nejvíce navštíveným filmem byly Lidice, popisující lidské osudy během jedné
z nejtragičtějších událostí českých
dějin. Pro děti bylo promítnuto

Areál Mozaiky byl na oslavy
připraven. Plakátky MC Mozaika
slaví 2 roky, PARTY dnes, stanoviště pro dětské soutěţe, místečko pro malování na papíry i na
obličeje dětí, kotlík na ohřívání
buřtů…
Úvod oslavy zajistil smíšený sbor
Koťátek a Koťat pod vedením
sbormistryně
Jitky
Kočišové. Moderátorka Andrea Červenková
přivítala
hosty i sponzory,
děti, jejich rodiče a
prarodiče. „Mnoho
úspěšných pracovních záţitků do dalších let,“ popřála
mateřskému centru Iveta Seifertová, referentka odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice.
„Díky všem za tak zásluţnou činnost,“ dodala.
Hezkou zdravici pronesly děti
z krouţku angličtiny Lucie Zemanové. Nejprve přednesly českoanglickou básničku k Svátku matek

zatím pět pohádek – Broučci,
Autopohádky, Fimfárum aj.
V
roce
2005
proběhla
v Lovosicích anketa o trávení volného času mládeţe. První anketa
se uskutečnila prostřednictvím
mateřských škol na konci roku
2004, všem rodičům v Lovosicích
chybělo kino. Uváděli, ţe by to
mohla být třeba kinokavárna
s promítáním. Totéţ zaznělo i
v druhé anketě pro učitele a ţáky
ZŠ a SŠ – všem chybělo na prvním
místě kino. Věřme tedy, ţe si Lovosičtí do minikina zvyknou chodit.
Promítání nebylo v květnu jedinou aktivitou – před čajovnou se
uskutečnil také Májový minifestiválek (Gun Joking, Pepek a Námořník, Hozny a Shoda okolností),
který měl skutečně přes nevlídné
počasí nečekanou návštěvnost
kolem 70 posluchačů. „Chystáme i
další pořady, navštivte naši webovou stránku na adrese: http://
cajovnabeznazvu.webnode.cz/,“
zve všechny Michal Závada, provozovatel čajovny.
(hz, foto: hv)

a na závěr svého vystoupení zapěly známou Happy Birthday To
Mozaika, Happy Birthday To You,
coţ u diváků vzbudilo nadšení.
Program obohatila o lidové tanečky Sluníčka z Třebenic (krouţek
lidových tanců pod vedením Venuše Klupákové). V programu
pokračoval dětský pěvecký sbor
z Dlaţkovic a tanečním sólem se pochlubila i dvojice Martin a
Jana.
Moderátorka
ještě
představila
přítomným některé
probíhající projekty
RC Mozaika a poděkovala sponzorům.
Občanské sdruţení
Mozaika v současnosti působí
nejen v Lovosicích, ale i Malých
Ţernosekách a Třebenicích. Kulturní část zakončil zpěv smíšeného
sboru Koťat a dětí z DD Dlaţkovice. Pak uţ se děti rozeběhly soutěţit a ochutnávat buřtíky. Na závěr
oslavy byly vypuštěny lampiony
štěstí.
(hz, foto: archiv RC Mozaika)

Z Lovosic do Dráţďan a zpět za 200 korun
Město Lovosice ve spolupráci
se společností BusLine nabízí
občanům moţnost zakoupení
tzv. Jízdenky Labe – Elbe.
Ta je platná ve 2. vozové
třídě vlaků ČD a vybraných
autobusech regionální a městské dopravy v Ústeckém kraji a
na území Dopravního svazu
VVO (Sasko).
V praxi tato jízdenka umoţňuje
např. dopravu z Lovosic do Dráţďan a zpět včetně vyuţití městské
dopravy v Dráţďanech.
Jednodenní jízdenka stojí na
osobu pouhých 200 korun,
k dispozici je i skupinová sleva.
Jednodenní jízdenka pro kolo je
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za 90 korun. Zakoupení jízdenky
je moţné v Informačním centru
Lovosice, kde budou občanům
poskytnuty i další informace,
včetně mapky a broţury.
Do Dráţďan lze jet podle nového jízdního řádu také autobusem.
Od 2. června dopravce H–F Tour
s.r.o. mění na lince Praha –
Lovosice – Dráţďany jízdní řád.
Spoj zatím jezdí jednou týdně, a
to v sobotu v 9:17 do Dráţďan
a v 18:00 zpět se zastávkou
v Teplicích. Na rozdíl od vlaku
není
nutné
přestupovat
a
zavedena bude nová zpáteční
jízdenka za 250 korun platná v
den zakoupení – ideální na

jednodenní výlet.
V Lovosicích staví autobus na
zastávce „ÚNZ“, coţ je pro mnoho obyvatel další časová úspora.
Na linku jsou nasazovány luxusní
autobusy MAN s klimatizací a
toaletami.
Jízdenky není nutné dopředu
rezervovat, stačí si je zakoupit
v den jízdy u řidiče. Autobus
dojede přímo na hlavní nádraţí
v Dráţďanech, odkud je to pěšky
na nákupní bulvár Prager Straße
asi 2 minuty.
Naskýtá se zde také moţnost
jízdy do Prahy za 70 Kč či do
Teplic za 35 Kč.
(tuc)

Zjednodušená verze jízdního řádu
sobota

sobota

8:15

Praha,
ÚAN Florenc

20:35

8:55

Doksany,
zámek

19:55

9:10

Terezín,
aut. nádr.

19:42

9:17

Lovosice, ÚNZ

19:35

9:40

Teplice, aut.
nádr.

19:10

10:45

Dresden,
Hauptbahnhof

18:00
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Servis

– Městská policie v akci –
Chlapce nenaučili chodit na
toaletu
Před několika dny krátce po šesté
hodině ranní přijali stráţníci Městské policie Lovosice telefonické
oznámení o narušování veřejného
pořádku v hale ČD ţst. Lovosice.
„Stráţníci se ihned dostavili na
místo. Bylo zjištěno, ţe čtyři mladí
muţi ve věku 18 aţ 20 let měli
podle vyjádření svědků močit na
výtah na nástupišti a v podchodu a
vulgárně napadat další zde přítomné osoby. Stráţníci mladíky
ztotoţnili, provedli na místě šetření a po zadokumentování se případ pro podezření ze spáchání
přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému souţití předává
na příslušný správní orgán MěÚ v
Lovosicích,“ informoval Jaroslav
Janovský, velitel lovosické Městské
policie.
Opilá ţena volala o pomoc
Stráţníci vyjeli před několika týdny
na autobusové nádraţí. Důvodem
byla informace, ţe se zde nachází
ţena, která volá o pomoc. „Bylo
zjištěno, ţe u přechodu pro chodce v ulici Ţiţkova leţí na zemi ţena,
zjevně pod vlivem alkoholu. Při
prováděných úkonech začala ţena
stráţníky slovně napadat. Následovalo předvedení 57leté ţeny z
Litoměřic na Policii ČR, kde byla
policistům předána k provedení
dalších opatření,“ uvedl Jaroslav
Janovský, velitel MP.
Mladíkovi šlo o ţivot. Vypil sám
lahev slivovice
V ranních hodinách hlídkovali
stráţníci v ulici Osvoboditelů. Zde,
v blízkosti přechodu pro chodce,
naproti provozovně Disco Sarajevo, zahlédli stráţníci skupinku
osob, která se sklání nad leţícím
muţem. „Jednalo se o mladého
muţe, který nereagoval na jakékoliv podněty a jevil známky silné
opilosti. Stráţníci zjistili, ţe muţ
sám vypil lahev slivovice, ačkoliv
nikdy
alkohol
nekonzumoval.
Stráţníci poskytli muţi první pomoc, zajistili průchodnost dýchacích cest a uloţili muţe do stabilizované polohy a přivolali RZS. Po
příjezdu RZS rozhodl lékař o transportu mladého muţe ve věku
21 let z Lovosic do nemocnice v
Litoměřicích,“
shrnul
Jaroslav
Janovský.
V bytě štěkal pes
Před několika týdny řešili stráţníci
opakované rušení nočního klidu v
ulici Ţiţkova, a to štěkajícím psem,
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jehoţ majitel se v bytu nenacházel.
Po zadokumentování se písemný
materiál k podezření ze spáchání
přestupku proti veřejnému pořádku předává na příslušný správní
orgán MěÚ v Lovosicích.
Před obchodem byl jed na krysy
Šestého května v odpoledních
hodinách přijali stráţníci Městské
policie Lovosice oznámení o nálezu látky neznámého původu. Jednalo se o granule, které byly rozsypány na zemi u vchodu do prodejny s elektronikou ve vnitrobloku
ulice Osvoboditelů. Podle oznamovatele se jednalo o jed na krysy. Protoţe na místě nebylo moţno potvrdit, o jakou látku se jedná
a mohlo vzniknout nebezpečí
ohroţení ţivota a zdraví lidí a tudíţ
by se mohlo jednat o podezření ze
spáchání trestného činu, byla na
místo přivolána hlídka Policie ČR,
která si případ převzala k dalšímu
opatření.
Kolo zmizelo před hernou
7. 5. v nočních hodinách řešili
stráţníci MP odcizení jízdního kola.
Uzamčené kolo bylo odcizeno
před jednou z heren v ulici Osvoboditelů. Stráţníci provedli šetření
a dokumentaci k případu. Protoţe
cena odcizeného kola zn. Carrera
Cracati XT černé barvy byla vyčíslena na 20.000 korun, byl případ
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeţe předán Policii ČR.
Stráţníci zadrţeli zloděje nafty
10. 5. v 1:45 hodin přijali stráţníci
Městské policie ţádost od Policie
ČR o spolupráci při pátrání po
pachatelích krádeţe nafty z prostoru ČD. „Stráţníci následně ve
2 hodiny v prostoru u jatek zajistili
podezřelou osobu, která byla následně předána Policii ČR k provedení dalších opatření,“ sdělil Jaroslav Janovský.

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

Týden:

Od – do:

Vodní – parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická – zahradnictví

24.

13.6. – 14.6.

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

25.

20.6. – 21.6.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická – zahradnictví

26.

27.6. – 28.6.

Resslova – u školky
U Výtopny
Osvoboditelů – parkoviště u sídliště

27.

4.7. – 5.7.

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

Datum:

Ulice:

12. 6.
13. 6.

Ţiţkova od Billy po KS Lovoš
Ţiţkova od Deli po vlakové nádraţí

19. 6.
20. 6.

Sady Pionýrů, Prokopa Holého
Vodní, Dlouhá parkoviště

26. 6.
27. 6.

Terezínská, Nádraţní
Kostelní sídliště, Kostelní

Pořádáte akce? Napište nám!
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. 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 Ing. Martina Kohla (tel.: 773 686 481).
Placená inzerce

Prodej

slepiček

Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant ţíhaný, kropenatý,
černý, ţlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček – 12 – 17 týdnů – cena 139 – 170 Kč /ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 14. června 2012
Lovosice – u Billy – v 14:30 hod
Případné bliţší informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Placená inzerce

Ţena jela bez řidičáku
V nočních hodinách kontrolovala
hlídka Městské policie Lovosice v
ulici Tovární řidičku motorového
vozidla tovární značky Renault.
Řidička ve věku 27 let z Lukavce
nepředloţila řidičský průkaz. Na
místo byla následně přivolána
hlídka Policie ČR, která provedla
potřebné lustrace v evidencích,
kde bylo zjištěno, ţe kontrolovaná
nevlastní
řidičské
oprávnění.
Podezření ze spáchání přestupku
stráţníci po zadokumentování
předávají na příslušný správní
orgán MěÚ v Lovosicích.

5

Fotostrana
HAŠMAR COUNTRY posedmnácté

Oslava Dne matek v DPS Lovosice

Schovanky
Robert Křesťan a Druhá tráva
Májová veselice ČSSD

Počasí Hašmarovské hospodě příliš nepřálo, ale skalní příznivci přesto přišli.
V pátek se počasí polepšilo, Schovanky a Druhou trávu s Robertem
Křesťanem uţ sledovalo přes tři stovky návštěvníků.
V sobotu uţ mohli být pořadatelé i vystupující s počasím spokojeni.

Noc kostelů v Lovosicích

KATAPULT

9x foto: Miroslav Hvorka

Olda Říha s basistou Andy Budkou a bubeníkem Ondrou Timplem vystoupili 26. května na Osmičce za podpory čtyř stovek nadšených fanoušků
Mírový kostel CČH, pěvecký sbor In flagranti

Kostel sv. Václava, pěvecký sbor Bell Canto, dirigent Mgr. Jíša
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Osobnosti

Osobnosti Lovosicka – PhDr. Vladimír Frühauf

V KALENDÁRIU regionálních
výročí Ústeckého kraje v roce
2012 je v červnu uveden
Vladimír Frühauf, 75 let, sbormistr, hudební pedagog, činný
v Litoměřicích.
Nedávno jsme zmiňovali v našem
měsíčníku prof. Františka Frühaufa
a uvedli, ţe se aţ do stáří zúčastňoval hudebního ţivota okresu
v
oblasti
komorní
hudby
a sborového zpěvu. Dne 22. 6.
1937 se narodil v Lovosicích jeho
syn Vladimír, který kráčel v jeho

Osobnosti Lovosicka

MUDr. Zdeněk
Drašnar,
malíř ze záliby

V KALENDÁRIU regionálních
výročí Ústeckého kraje v roce
2012 je v červnu uveden MUDr.
Zdeněk Drašnar, malíř, činný na
Litoměřicku. Od jeho úmrtí uplynulo 20 let.
* 3. 3. 1913 ve Velimi,
† 29. 6. 1992 v Lovosicích
Zdeněk Drašnar začal po absolvování gymnázia ve Vysokém Mýtě
studovat na Karlově univerzitě
medicínu. Vzhledem k uzavření
vysokých škol praktikoval přes
válku u obvodního lékaře a studia
dokončil po válce. Nejprve nastoupil do Teplic a do Lovosic přišel v
r. 1956, působil i ve Velemíně.
Mezi jeho záliby patřila hudba
(hrál v kostele na varhany), samorosty a rybářství, po válce také
myslivost. Oblíbeným motivem
jeho krajin byla řeka a její okolí
(obraz Tání), rád také maloval starobylé domy na Úštěcku. Mezi jeho
malbami najdeme rovněţ zátiší.
Své obrazy vystavoval v rámci regionu. Nyní některé najdeme i na
výstavě „Výtvarníci Českého středohoří“.
(hz)
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stopách, otec z něho mohl mít
radost. Chlapec se od mládí věnoval hudbě a zasvětil jí vlastně celý
svůj ţivot. Hudební výchovu, sólový zpěv a klavír studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a ve studiu sólového
zpěvu pak ještě několik let pokračoval u prof. Jitky Švábové. Další
odborná studia zakončil obhajobou rigorózní práce na Univerzitě
Karlově v Praze a získal titul doktora filozofie. Kromě toho se věnuje
také
hudebně
publicistické
a přednáškové činnosti. Je členem
sekce sborových dirigentů Asociace hudebních umělců a vědců
v Praze. Profesor Frühauf z Lovosic
pochází, narodil se v malém domečku v Ţiţkově ulici čp. 47, na
jehoţ místě vyrostla v 50. letech
novostavba. Od podzimu r. 1938
ţil se svými rodiči a mladším bratrem Miroslavem v Rokycanech. V
červnu 1945 se rodina do Lovosic
vrátila. Několik let zde po studiu
i na školách vyučoval hudební
výchovu a působil ve sborech.
První sbormistrovské kroky učinil
v r. 1959/60 na 2. osmileté střední

škole (dále OSŠ) v Lovosicích. Současně procházel četnými sbormistrovskými kurzy a semináři, organizovanými ÚDLUT (Ústřední dům
lidové umělecké tvořivosti) Praha.
Dostával se do kontaktu s našimi
nejlepšími sbormistry i začínajícími
kolegy. Uţ v r. 1961 se s dětským
sborem 2. OSŠ „probojovali“ přes
okresní a krajské kolo aţ do
ústředního kola v Praze, kde ve své
kategorii dosáhli na stříbrnou příčku. V následujících letech dětský
sbor doplňoval dětmi z ostatních
lovosických škol, a tak vznikl Lovosický dětský sbor.
Kdyţ pak byl zaloţen v Litoměřicích Okresní dům pionýrů
a mládeţe, rozšířil LDS i o děti
litoměřické. Tím byl vytvořen základ k špičkovému dětskému pěveckému sboru Hlásek (název vznikl na základě dětské ankety v roce
1968). S tímto sborem Vladimír
Frühauf
intenzívně
pracoval
(zkoušky 2x týdně, letní soustředění), a to se projevilo i na výborných
výsledcích. Sbor získal mnoho
významných úspěchů, například
v roce 1968 l. cenu na celostátní

soutěţi dětských sborů v Chrudimi
a v roce 1969 reprezentoval ČR na
mezinárodním festivalu „Radost
Evropy“ v Jugoslávii. V roce 1973
obdrţel sbor Zlatou palmu na
národní soutěţi dětských sborů
v Opavě.
Od r. 1970 vyučoval prof. Frühauf
na gymnáziích v Litoměřicích a v
Lovosicích. V roce 1975 na ţádost
školského odboru KNV přešel na
Střední pedagogickou školu, kde
setrval aţ do „prodlouţeného“
důchodu v r. 2004. Vladimír
Frühauf je duchovním otcem Mezinárodních sborových dnů, festivalu, který probíhá v bývalém litoměřickém okrese. V současné době je
sbormistrem ţenského komorního
sboru Cantica Bohemica působícího od roku 2000. I s tímto sborem
slaví kaţdoročně velké úspěchy,
nedávno se sbor velmi úspěšně
představil v Berlíně.
Pan profesor oslaví zanedlouho
hezké kulaté jubileum. Povaţujeme
ho pořád za svého a přejeme jemu
i jeho sboru mnoho hezkých vystoupení a mezinárodních úspěchů.
(hz, foto: hv)

• Májový koncert lovosické ZUŠ •
Ve středu 16. května se v kostele svatého Václava konal jediný letošní koncert lovosické
Základní umělecké školy.
Návštěvníkům se představili malí
hudebníci všeho věku, i skladba
nástrojů byla pestrá – housle,
klavír, kytara flétny i ţestě.
Posluchači vyslechli mimo jiné
dvě skladby J. Georga v provedení
sester Boháčkových (čtyřruční
klavír), Ondřej Beneš zahrál na

trubku Purcellovu skladbu Trumpet tune a zaznělo i houslové duo
G. F. Händla Chorus. Matouš Kopáček předvedl skladbu Oberon
H. Kloseho. Mladý klarinetista je
ve své kategorii nedávným
vítězem Ústředního kola Národní
soutěţe ZUŠ, jeho učitelem je
Tomáš Kopáček.
Koncertem Es dur pro trubku od
Josepha Haydna zakončil koncert
jeho bratr Jonáš (oba bratři jsou

na snímcích). I on v Ústředním
kole Národní soutěţe ZUŠ obsadil
1. místo (učitel MgA. Jiří Lhotský).
Posluchači byli s výkony hráčů
spokojeni a mladým umělcům
popřáli zaslouţený potlesk.
Tyto koncerty v lovosickém kostel jsou velmi oblíbené, akustika
kostela je totiţ vynikající. Za umoţnění koncertů děkujeme lovosickému faráři Romanu Depovi.
(hz, foto: hv)

Matouš a Jonáš Kopáčkovi
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Mezinárodní spolupráce dětí s mentálním postiţením
Speciální základní škola a Praktická škola v Lovosicích spolupracuje na projektu „Řeka Labe –
Naše společné dědictví; Fluss
Elbe – Unser gemeinsames Erbe”
v rámci program EU Cíl 3 / Ziel 3.
Tento projekt je postaven na
spolupráci při výukových programech týkajících se ţivotního prostředí v rámci partnerství česko –
saských škol. Naše škola získala ke
spolupráci školu FSZ „OOE“ z
Dippoldiswalde.
První setkání dětí se uskutečnilo
23. května na půdě naší školy ve
velmi přátelském duchu.
ZŠ Speciální a praktická Lovosice

ZŠ Antonína Baráka: Etika a společenské chování a soutěţ: Stáří očima dětí
Etika a společenské chování
Dne 25. dubna se na škole
ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích
uskutečnil projekt, který byl zaměřen na etickou výchovu a společenské chování. Ţáci 7. – 9. tříd se
sešli v Kulturním středisku Lovoš,
kde na ně čekal Karel Zima se svou

dcerou.
Připravený program byl zaměřen
na společenské chování a oblečení,
součástí byly téţ ukázky společenských tanců a nechyběly ani soutěţe.
Ţákyně z devátých tříd si pro své
spoluţáky připravily přehlídku

Městská policie v mateřské škole
V rámci bezpečnosti dětí a
dopravní výchovy se staly jiţ
tradicí akce, které pořádá pro
své ţáčky Mateřská škola Sady
pionýrů. Jedna z nich se konala
26. dubna.
Tentokrát to bylo setkání se
stráţníky lovosické Městské policie
René Jelínkem a Ivo Černým, kteří
asi 80 dětem ukázali svoje vybavení a vybavení policejního auta.
Stráţníci také malé školáky vyzkoušeli ze znalosti dopravních
značek. Ţe to není činnost ojedinělá nám potvrdila ředitelka MŠ
Sady pionýrů Hana Baţantová:
„Tyto akce provádíme jiţ několiká-

tý rok. Děti jiţ navštívili záchrannou stanici v Lovosicích, jezdíme
do hasičské záchranné stanice
v Litoměřicích, kde se našim dětem velice líbí.
Vloni jsme k nám pozvali Policii
České republiky a letos městské
stráţníky. Měli jsme zde i psovody
z Litoměřic a besedu s ukázkami o
kanisterapii, kdy se mohli malí
školáčci se psy i pomazlit.
V rámci spolupráce nám ţáci
ZŠ A. Baráka na hřišti školy připravili dopravní hřiště, kde si naše
děti mohli vyzkoušet jak se chovat
na ulici jako chodci.
(Text a foto: hv)

společenských šatů, která měla
veliký úspěch. Všem modelkám to
velmi slušelo a sklidily za své vystoupení zaslouţený obdiv. Závěrečná část programu byla věnována výuce společenských tanců,
které se ţáci s nadšením zúčastnili.
Pevně věříme, ţe si ţáci odnesli
nejen pěkné záţitky, ale hlavně
poučení o psaných i nepsaných
pravidlech společenského chování
či vhodném výběru oblečení.
Na závěr bychom chtěli
moc poděkovat panu Zimovi
a jeho dceři, kteří ţákům
ukázali, ţe pravidla společenského chování jsou důleţitá
a stojí za to je znát.

slovem stáří, jak se k němu chovat
a mít ho v úctě. Vítězem v soutěţi
se stal ţák 9. B Kristián Zajíc, který
donesl fotografii svých prarodičů
(viz foto), která vystihuje, jak čas
kaţdému ubíhá.
Soutěţ byla velice úspěšná. Je
určitě zapotřebí ţákům připomínat
i takováto témata, jako je stáří,
neboť kaţdý z nás jednou zestárne.
ZŠ A. Baráka

Soutěţ: Stáří očima dětí
Na naší ZŠ A. Baráka
v
Lovosicích
proběhla
v letošním roce nová soutěţ
s názvem „Stáří očima dětí“.
Organizaci soutěţe měl na
starosti školní parlament I.
i II. stupně. Ţáci měli za úkol
přinést do školy fotografii
s tematikou, jak vidí stáří.
Cílem této soutěţe bylo,
aby se ţák zamyslel nad
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Atleti z lovosického gymnázia
míří do belgického Bruselu
Gejzír radosti a nadšení vytryskl mezi členy školní sportovní
štafety lovosického gymnázia,
která reprezentovala Ústecký
kraj (spolu s Gymnáziem v Teplicích) při republikovém maratonském finále středních škol v
rámci legendárního praţského
PIM maratonu.
Lovosičtí sportovci zde sice jiţ
nemohli konkurovat po výkonnostní stránce specializovaným a
výrazně větším školám se sportovním zaměřením z celého Česka
(celostátního kola se zúčastnila
necelá třicítka finalistů, přičemţ
krajských kol letos běţelo rekordních skoro 170! středních škol z
celé republiky). Na gymnazisty z
města chemie se však v rámci
závěrečného slavnostního ceremoniálu na zaplněném
Staroměstském
náměstí
usmála
„slečna štěstěna“ a
nadělila jim letecký
poznávací
pobyt do belgického
Bruselu.
„Jiţ postup z dubnového regionálního klání byl pro
naše relativně malé
gymnázium
bez
jakékoli specializované
sportovní
přípravy úspěchem.

Samotný běh v rámci devítitisícového startovního pole v Praze tak
byl pro všechny obrovským záţitkem. Účast na leteckém zájezdu s
programem do centra Evropské
unie je třešničkou na dortu
a odměnou za projevené úsilí,“
uvedl k tomu ředitel školy a vedoucí týmu Marek Bušek.
Středoškoláci z Lovosic tak budou mít v červnu moţnost seznámit se s fungováním ústředních
institucí Evropské unie přímo v
místě, mj. navštívit tamní sportovní
noviny
s
názvem
Zátopek
a vidět jednu z metropolí Evropy
na vlastní oči. A bezpochyby naleznou prostor i pro společné
rekreační proběhnutí se po bruselských parcích a bulvárech.

Červen 2012

V květnu vyjeli ţáci 6. tříd naší
školy na ozdravný pobyt do
Štědronína u Orlické přehrady.
S instruktory Angie, Danem a
Honzou se rychle skamarádili a
naučili se s nimi spoustu nových
her a sportů, například bremball
nebo šlachu. Zapojeny byly i adrenalinové aktivity na lanech, lukostřelba, výlet lodí po Orlické
přehradě a návštěva hradu Zvíkov.
Po večerech se děti věnovaly
dramatické výchově a seznamova-

cím aktivitám. Hrály scénky a pohádky v angličtině. Pobyt byl tradičně
zakončen
diskotékou
v maskách.
Děkujeme agentuře ck–sport za
spolupráci při přípravě programu,
za perfektní instruktory, za zajištění dobré stravy i spolehlivou dopravu. Na fotografie z našeho
pobytu se můţete podívat na
stránkách www.ck-sport.cz.
Mgr. Michaela Vochomůrková
1. ZŠ Lovosice

Cesta do pravěku, aneb
výprava za mamuty…

Tým GYMLOVO premiérově vítězem
Odznaku všestrannosti

Na konci dubna se na Střeleckém ostrově v Litoměřicích
konala soutěţ Odznak všestrannosti
olympijských
vítězů
(OVOV). Sedmiboj určený mladším školním ţákům měl prověřit
jejich tělesnou připravenost ve
vybraných sportovních disciplinách.
Okresního kola se účastnilo
15 soutěţících druţstev pocházejících ze třinácti základních škol
a dvou gymnázií z území Litoměřicka.
Sportovní akce proběhla v rámci
mezinárodního projektu Aware &
Fair pod názvem Férové město
v pohybu. Soutěţícím druţstvům
byl vţdy přidělen bývalý český
reprezentant – olympionik, který
skupinu ţáků vedl a povzbuzoval.
Naší školu reprezentovali: Rosa
Jan, Jelínek Martin, Malý Šimon,

ZŠ Sady pionýrů na Orlíku

Cerman Vojta, Hieková Karolína,
Hadašová Aneţka, Cimrmanová
Tereza a Hanková Adéla.
Soutěţ proběhla v disciplinách:
běh na 1 km, trojskok z místa,
přeskoky švihadla, hod medicinbalem vzad, hod kriketovým míčkem,
lehy sedy a driblink s basketbalovým míčem na dvě minuty.
Náš tým potvrdil výbornou tělesnou připravenost a vůbec poprvé
zvítězil v takto hojné konkurenci
ostatních škol.
Našimi nejúspěšnějšími reprezentanty se stali Rosa Jan a Hieková
Karolína. Ţáci týmu GYMLOVO
prokázali
soudrţnost,
zápal
pro soutěţivost a respekt k férové
hře, za coţ jim gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů
v krajském kole.

Dne 18. 5. 2012 odjelo 30 dětí
na týdenní ozdravný pobyt do
Smrţovky v Jizerských horách.
Naše
chýše
se
jmenovala
„Červená Karkulka“. Přivítal nás
náčelník Mamutík. Naše tlupy se
jmenovaly podle pravěkých zvířat
šavlozubci, kinkongové, mamuťáci,
jeskynní lvi a vlci. Kaţdý den jsme
prozkoumávali okolí a v přírodě
nacházeli stopy pravěkých zvířat.

Sbírali různé materiály, ze kterých
jsme vyráběli pravěké nástroje a
lovili mamuty. Na skalách jsme
malovali jeskynní malby a jednoduché znaky. Zúčastnili jsme se i
expedice za vykopávkami a našli
zkameněliny.
Po večerech jsme v naší chýši
vyráběli náhrdelník z přírodnin,
který si kaţdý odvezl na památku
domů.
MŠ Terezínská

Za Gymnázium Lovosice
Jiří Willner
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Občanské sdruţení BÉKADILKOŠ:
Kultura, vzdělávání a aktivní
trávení volného času mládeţe
Spolek mladých lidí, kteří organizují koncerty a jiné kulturní akce
pro mladé lidi na Lovosicku, tu
existuje jiţ deset let. Na jaře roku
2006
se
spolek
proměnil
v občanské sdruţení s nápadným
názvem: Békadilkoš. „V té době
jsme ještě nevěděli, co nám tento
název bude působit za problémy.
Nikdo z nás nečekal, ţe se budeme
věnovat
práci
ve
sdruţení
v takovém rozsahu, a proto jsme
tenkrát název moc neřešili. Kamarád se vrátil z Maďarska a
z jediných dvou slov, které si pamatoval, jsme učinili jméno sdruţení. Ve volném překladu to
znamená Ţába zabiják,“ říká
k netradičnímu názvu Markéta
Boučková, jedna ze zakládajících
členů sdruţení.
Největší akcí sdruţení je multikulturní festival Lovosický Ţafest.
Kaţdoroční přehlídka alternativní
hudby bude mít v následujícím létě
uţ
své
sedmé
pokračování.

„Snaţíme se lidem nabídnout méně tradiční muziku, která je často
ovlivněna jinými kulturními a etnickými prvky,“ říká Markéta Boučková. Na Ţafestu tak měli návštěvníci
moţnost vidět umělce z Japonska,
Kuby nebo afrického Konga.
Ještě v něčem je však Ţafest originální – nikdo není prostým
účastníkem. Umělcem se můţe na
festivalu stát kaţdý, kdo má zájem.
„Nápad s výtvarným stanem, kde si

samotní návštěvníci zkouší tvořit,
vyrábějí vlastní návrhy triček, kreslí
komiksy nebo stříkají grafity, je
přidanou hodnotou našeho festivalu. Pomáhá nám nalákat jiný typ
návštěvníka festivalu. Nejsou to
lidé, kteří jen pasivně poslouchají
muziku, ale lidé aktivní, kteří chtějí
v kultuře něco dělat,“ komentuje
výtvarné dílny na Ţafestu členka
sdruţení Blanka Russeová.
Lovosické Ţabky, jak se členové

sdruţení díky svému názvu často
nazývají, však nepořádají jen hudební a kulturní akce. Kaţdoročně
sázejí v Lovosicích stromy v rámci
akce „Zasaď si svůj strom“. Celkem
uţ v Lovosicích zasadili 80 nových
stromů a v tomto roce se chystají
vysadit dalších dvacet stromů, tak
aby pokořili symbolickou stovku.
30. června 2012 finišujeme také
největší projekt občanského sdruţení, výstavbu Litoměřické vinařské
stezky spojující Lovosice a Litoměřice. „Na stezce se seznámíte
s historií pěstování vinné révy u
nás, potkáte regionální vinaře a na
závěr si můţete řemeslo vinohradníka sami vyzkoušet na vlastní kůţi
na ukázkové vinici,“ seznamuje
s projektem manaţer projektu
Karel Stejskal.
Sdruţení pořádá také různé volnočasové aktivity. Mezi pravidelné
akce patří vodácké a horolezecké
výlety nebo vzdělávání prostřednictvím záţitkové pedagogiky. Více
informací na www.bekadilkos.org.
O. s. Békadilkoš
Foto: M. Hvorka

Letem lovosickým světem
2011 (6. část)

Neobvyklé toulky po světě v KS Lovoš

Říjen
 Odbor sociálních věcí a zdravotnic-

Labem, někdy i z Prahy. Krouţek je
jedinečný v rámci celé ČR tím, ţe
má po celou dobu své existence
jediného vedoucího a za celých
40 let se ani jedna přednáška
nevynechala.
Z historie sdruţení: na 100. besedě se představil František Nepil, na
200. akci Lovosičtí přivítali Petra
Pitharta, na třísté přednášce přednášel Erazim Kohák o ţivotě
v Nové Anglii, kde ţili potomci
prvních osídlenců Ameriky. Na
400. přednášce se poprvé představila ţena, jachtařka Karin Pavlosková. 500. přednáška by se měla se
konat asi tak v roce 2017.
Zakladatel zeměpisných přednášek zve do Lovosic uţ 40 let zajímavé cestovatele, horolezce, herce, spisovatele, novináře, sportovce i politiky. Návštěvníky lákají uţ
pouhé názvy přednášek: Přistání
Apolla 11 na Měsíci, Mimozemské
civilizace, Thajsko – království
exotiky, Napříč pohádkovou přírodou Kanady, Mexiko – tajemná
historie, Okno do vesmíru, Antické
i současné Řecko, S hvězdáři pod
polynéskou oblohou, Záhady Austrálie a Oceánie, Tajemství jihlavských katakomb a mnoho dalších.

tví MěÚ Lovosice ve spolupráci s
organizacemi zapojenými do komunitního plánování města uspořádal
v rámci Týdne sociálních sluţeb v ČR
ve dnech 10. – 14. 10. ve vestibulu a
1. patře MěÚ prezentaci poskytovatelů sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících poskytujících sluţby občanům Lovosicka.
 Dne 12. října se v restauraci Zámeček v Lovosicích uskutečnilo setkání
téměř 20 starostů měst a obcí
v regionu; probíraly se otázky dostavby dálnice a proběhla výměna
informací o připravovaných akcích.
S fantastickou vizí o lanovce na
Lovoš opět vystoupil majitel areálu
Marina Labe Miroslav Cink.
 V ulici Svatopluka Čecha bylo
19. října slavnostně otevřeno nové
dětské hřiště, které bylo hrazeno ze
sponzorských darů Lovochemie a.s.,
PREOL a.s. a ŠROT WETZEL.
 Svaz postiţených civilizačními chorobami uspořádal ve spolupráci
s DDM ELKO Lovosice 7. října
3. lovosickou olympiádu „Hýbeme
se v kaţdém věku“ a 22. 10. zájezd
do Městského divadla v Mostě na
četbu z knihy toltéckého šamana
Čtyři dohody (mluvené představení
Jaroslava Duška).
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40 let se v Lovosicích konají
geografické přednášky, od počátku roku 1973 je celou dobu
organizuje jediný vedoucí –
RNDr. Jaroslav Líska.
Zeměpisný krouţek zaloţil původně jiţ v roce 1970 v Libochovicích. V roce 1973 začal učit
na 3. ZŠ v Lovosicích a zeměpisné
přednášky se staly známé v celém
městě. V té době přišla nabídka od
ředitele Zdeňka Macka ze Sdruţeného závodního klubu, aby se
přednášky konaly v klubovně
Lovoše. Lovosický zeměpisný krouţek je dobře znám v celém Ústeckém kraji, návštěvníci mnohdy
jezdívají z Litoměřic, z Ústí nad

Dr. Líska později učil v Lovosicích
také na gymnáziu, v Liberci na
Technické univerzitě a v Praze na
Obchodní akademii a mimořádně
přednášel i na Vysoké škole obchodní. Svou činnost ale nepřerušil, zeměpisné přednášky vede
v Lovosicích posledních 20 let uţ z
Prahy. Navštěvuje pravidelně festivaly cestovatelů i cykloturistů a
zodpovědně pečuje o to, aby
přednášky byly pestré a přednášející na úrovni (v Lovosicích byl
třeba i Petr Pithart, Pavel Tigrid,
Miroslav Horníček, Tomio Okamura, Dr. Taťána Míková nebo herečka Táňa Fischerová, v poslední
době pak proslulý reportér Stanislav Motl).
V úspěšné práci chce Zeměpisné
sdruţení pokračovat i nadále. „Chci
přednáškovou činnost v Lovosicích
obohatit o nevšední zajímavosti a
historicko–geografické záhady naší
planety,“ říká Jaroslav Líska. Věřme, ţe i pátá stovka přednášek
bude pro návštěvníky v Lovosicích
přitaţlivá. Přednášky Vás poučí
i pobaví a jsou vhodné i pro mládeţ ve věku od 12 let. Přijďte se
podívat a uvidíte, ţe se stanete
stálými návštěvníky.
(hz, foto: hv)
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V Lovosicích vystoupily
Sestry Havelkovy
Ve středu 30. května oţilo
Kulturní středisko Lovoš swingovými písněmi v podání Sester
Havelkových. Ani jedna ze zpěvaček se Havelková nejmenuje,
ale humor je a vţdycky byl
tomuto seskupení vlastní.
Současné kvarteto ve sloţení
Anna Vávrová, Olga Bímová, Dana
Šimíčková a Petra Kohoutová
vzniklo z původního tria vokalistek
Originálního praţského synkopického orchestru. Jejich repertoár
obsahuje převáţně písně meziválečného období s texty o lásce.
Ideálně ladící vícehlasé zpívání,
dobové kostýmy (tentokrát opět
růţové, ale s modrými fantazijními
květy), stylové účesy a věrná
atmosféra let dvacátých a třicátých, to jsou přednosti vystoupení
Sester. Doprovodný band Sester
Havelkových vytvořili Jiří Gilík –
piano, Jiří Kovář – kytara, Petr

Kroutil – saxofon, zpěv a Jaroslav
Šimíček,
kontrabas,
kapelník.
V programu zazněly evergreeny
světového swingu – Cheek To
Cheek nebo The Man I Love, ale
hlavně oblíbené předválečné songy – Jedu nocí, Modravé dálky,
Šumění deště a Slunečnice, kultovní píseň Inky Zemánkové.
Sestry Havelkovy nezklamou
nikdy. Známé písně s neopakovatelnou atmosférou opět okouzlily
lovosické obecenstvo. Průvodní
slovo si dámy obstaraly samy –
diváci se dozvěděli, jak se chovat
na večírku, jak správně zpívat
či jak nosit deštník. A co všechno
na Petra Kroutila prozradila
jedna ze Sester Havelkových Petra
Kohoutová, to se musí slyšet.
Zpěvačky dostaly na rozloučenou
růţe a divákům se ani nechtělo
odejít.
(hz, foto: hv)

Navštivte výstavu „Výtvarníci Českého
středohoří“ na zámku Skalka
V zámku Skalka v obci
Vlastislav byla 4. května uţ
potřinácté otevřena výstava
„Výtvarníci Českého středohoří“.
Expozice bude přístupná aţ do
poloviny října a návštěvníci uvidí
obrazy malířů Baráka, Zázvorky,
Františka Hory i fotografů Vyšína,
Barka, Hvorky a jiných výtvarníků
působících v Českém středohoří.
V zámku lze navštívit i další expozice. Těmi jsou výstava věnovaná
historii hradu Skalka a okolních

hradů, připravená občanským
sdruţením Hrady Českého středohoří nebo stálá expozice o historii
obce a zámku Skalka, zdejším
rodáku kardinálu Schönbornovi a
sbírka archiválií o rodu Kaplířů.
Zájemci
mohou
zámeckou
expozici navštívit o víkendu
od 10 do 16 hodin, ve všední den
od 10 do 15 hodin. Parkovat lze
přímo pod zámkem. Na zámku je k
dispozici turistická známka Hrad
Skalka.
(hz)

ALTROS ROCKFEST 2012
Sdruţení ALTROS ve spolupráci
s Městem Lovosice a Kulturním
střediskem Lovoš zvou všechny
fanoušky rockové hudby na letní
open
air
festival
ALTROS
ROCKFEST, který se koná poslední červnový víkend ve dnech
29. – 30. 6. 2012 v Lovosicích v
prostoru
přírodního
areálu
„Osmička“.
Letošní, v pořadí dvanáctý
ALTROS Vám přináší spoustu známých i méně známých interpretů
ze všech moţných odnoţí rockové
hudby. Těšit se můţete mimo jiné
na VILÉMA ČOKA, legendárního
zpěváka a baskytaristu nedávno
znovuobnoveného
Praţského
Výběru, kterého doprovodí jeho
doprovodné
hudební
těleso
BYPASS. Dále vystoupí megaoblí-

bená banda MORČATA NA ÚTĚKU,
MATAHARI, HOUBA, SPS, KRLEŠ,
KOMBAJN nebo účastník prvního
ročníku soutěţe „Česko hledá
Superstar“ – JULIÁN ZÁHOROVSKÝ
s kapelou SABRAGE. ALTROS přináší spoustu dobré muziky – od
lehčího kytarového popíku přes
punk, ska, hardcore aţ po death
metal nejtěţšího kalibru. Mimo to
se můţete těšit na tradiční oblíbenou soutěţ v pití piva z tupláku na
čas. Festival je dvoudenní, návštěvníci mají moţnost přespat ve vlastním stanu přímo v areálu.
Festival je realizován za obrovské
podpory Města Lovosice, které si
zakládá na pestrém kulturním
ţivotě ve městě – ALTROS team
děkuje!!! Jan Štok - pořadatel festivalu
Info na: www.altrosrock.info

9. června bude 3. folklorní festival
V sobotu 9. června se díky iniciativě Svazu Maďarů ţijících v českých zemích, pobočka Lovosice, uskuteční na Václavském náměstí
třetí taneční folklorní festival, na kterém vystoupí soubory z Moravy, Slezska, Polska, Maďarska a Slovenska. Festival bude i letos
spojen s ochutnávkou kvalitních maďarských vín. „Budou i pagáčky,“
slíbila předsedkyně Svazu Iveta Pospíšilová. Lovosická pobočka má
stále nové nápady pro propagaci maďarské kultury a zvyků. (hz)

Putování za víny Brány Čech
Okrašlovací spolek a Vinotéka & Čajovna Lovosice pořádají
v sobotu 23. června 1. ročník Putování za víny Brány Čech. Trasa je
dlouhá 3.5 km se startem mezi 14. a 16. hodinou u čajovny
v Lovosicích a cílem v Hospůdce v Malých Ţernosekách.
Po cestě účastníci ochutnají na 5 místech 15 vzorků vín.
V cíli bude hrát kapela Vintage Retro.
V závěru putování proběhne losování o zajímavé vinné ceny.
Pořadatelé srdečně zvou všechny milovníky regionálního vína.
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Extraligová medaile házenkářům letos necinkla
Vyhráli Český pohár, měli nejlepšího střelce extraligy a byli
nejlepším týmem nadstavbové
části extraligy. I přesto je
z tábora lovosických házenkářů
cítit z právě uplynulé sezóny
určité zklamání – nepovedlo se
totiţ vylepšit loňské historické
stříbro z extraligy.
Tentokrát totiţ medaile nezacinkla ţádná, kdyţ tým HK .A.S.A. Město Lovosice skončil těsně pod pódiem na tolik neoblíbené čtvrté
pozici. Radost ale v závěru přišla,
kdyţ v posledním utkání tým doslova obral praţskou Duklu o zlato
a obhajobu titulu.
„Je samozřejmě velmi potěšující
zakončit sezónu takovým vítězstvím. Závěrečná euforie nás
všechny hodně motivovala do
nadcházejících měsíců, ale střízlivě
musíme přiznat, ţe čtvrté místo
nemůţeme povaţovat za úspěch,“
usměrnil emoce trenér lovosických
házenkářů Vojtěch Srba.
Severočeským hráčům se tak

nepovedlo vylepšit loňské maximum, kdy tým získal poprvé
v historii stříbro z nejvyšší české
soutěţe. Házenkáři výrazně ztratili
v podzimní části, kdyţ klopýtli
s týmy, s nimiţ měli jasně dominovat. Do rozhodující nadstavbové
části tak vstupovali s výraznou
bodovou ztrátou. Desetikolovou
část ale zvládli ze všech týmů nejlépe – sedm výher, jedna remíza a

dvě prohry. Takovou bilancí se
nemůţe pyšnit ani extraligový vítěz
ze Zubří. „S tím můţeme být
opravdu spokojeni. Pro nás ale
musí být velké ponaučení základní
část a hlavně ten podzim, kdy jsme
měli
tragický
vstup
právě
v utkáních, která jsme měli vyhrát.
To nám zkazilo boj o medaile,“
potvrdil Srba.
Fanoušky včetně hráčů v samot-

ném závěru extraligy potěšilo právě závěrečné utkání s praţskou
Duklou, věčným rivalem, který
Lovosice loni o vytouţené zlato
připravil. Tentokrát se karty obrátily. Lovosice na půdě soupeře o
jedinou branku zvítězily. Na dálku
mohl titul slavit Zubří, Dukla brala
stříbro a bronz míří tentokrát do
Karviné. Lovosice si jen pojistily
„brambory“.
Velká motivace pro boj o cenné
kovy neutichá. Tým aţ na několik
výjimek má zůstat stejný. Odejít by
měl brankář Kylíšek, nebo hráči
Horký s Havlátem. „O adekvátních
náhradách uţ jednáme, ale zatím je
brzy jakékoli další informace
pouštět ven. Teď si musíme odpočinout, zrelaxovat, vyčistit si hlavu
a pokusit se uhrát medaili příští
rok. Pokud se navíc nic dramatického nezmění, jsme rozhodnuti
přihlásit se i do evropského poháru,“ nabudil fanoušky lovosické
házené trenér Vojtěch Srba.
(Text a foto: pp)

Český pohár v turistickém závodě se v Lovosicích vydařil
I. stupeň 2. kola Českého poháru v
turistickém závodě 2012 se uskutečnil
v Lovosicích v sobotu 19. května. Náš
oddíl byl k organizaci těchto závodů
vybrán radou turistických závodů.
Do města se sjelo na 300 závodníků a
vedoucích z celé České republiky, zastoupena byla např. Orlová, Frýdek–Místek,
Uherské Hradiště, Brno, Mikulášovice, Kralupy nad Vltavou, Český Brod...
Závodníci byli ubytováni v Lovosicích na
1. ZŠ. Ředitelkou závodu byla Gabriela
Schejbalová a staviteli trati Jan Schejbal a
Patrik Beck. Hlavním rozhodčím Peter Vaněk. Trasy závodu byly postavené pod
Lovošem. Závodilo se v sedmi věkových

kategoriích. Závodníci museli zdolat kontroly plíţení, hod míčkem, lanovou lávku,
testové otázky, orientaci mapy, uzlování,
odhad vzdálenosti a azimutové úseky. Celý
závod provázelo pěkné slunečné počasí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo
na hřišti školy, kterého se zúčastnila i lovosická starostka Lenka Lízlová.
Závodníci, kteří na tomto závodě získali
postup, postupují na mistrovství ČR. To se
bude konat 16. června 2012 v Mikulášovicích. Výsledky závodu najdete na webové
adrese: http://www.turisticky-zavod.cz/
vysledky/rok_2012/pohar/CP2.html.
Za turistický oddíl mládeže TOM 3311
Vejři Lovosice Gabriela Schejbalová

Lovosický tým obsadil na Národním finále 6. místo
Tým nejmladšího miniţactva BK Lovosice se
zúčastnil Národního finále v kategorii MIX.
Turnaje se zúčastnili nejlepší celky České
republiky.
Tým BK Lovosice se po jedné prohře a jedné
výhře v základní skupině probojoval do finálové
šestky. V těchto zápasech se jim vyhrát nepodařilo, ale celkové šesté místo je pro lovosický
klub pěkný výsledek a oproti loňskému umístění posun o tři místa.
Všichni hráči, kteří hráli za BK Lovosice, zaslouţí pochvalu za nasazení a bojovnost v kaţdém
utkání. BK Lovosice hrálo ve sloţení – Jaškovová, Brůnová, Procházková, Šulerová, Karfíková,

Smutná, Filípková, Hrzánová, Hnilica, Bednařík,
Vobořil a hostující hráči z Roudnice Pochman,

Paţout, Veselý, Malík a Havránek.
Vítězem a mistrem republiky v této kategorii je
loňský vítěz SAM BŠM Brno, 2. Jiţní Supice,
3. BK Baník Most, 4. BA Sparta Praha, 5. BSK
České Budějovice, 6. BK Lovosice, 7. Basket
Poděbrady, 8. BK Lokomotiva Trutnov, 9. BK
Klatovy. Nejlepším hráčem lovosického týmu
byl vyhlášen Pavel Hnilica, nejlepší průměr střílených trestných hodů ze všech týmů měla
Anička Karfíková.
Pavel Hnilica se také ihned po tomto turnaji
zúčastnil dalšího NF v Ostravě. Zde hrál za klub
BA Roudnice, kde hostuje, a tento tým skončil
na celkovém druhém místě.

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. 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.
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KS Lovoš • DDM Elko • ZUŠ Lovosice • RC Mozaika • SPCCH • Sportovní zařízení

Kulturní středisko Lovoš
Čtvrtek 31. května – sobota 2. června
HAŠMAR COUNTRY
Hudební festival Města Lovosice
Čtvrtek: Petra Band, Mudring, Last Kafe,
Sebranci, Karavana
Pátek: Twisted Timber, Schovanky, Robert
Křesťan a Druhá Tráva, Cop, Dessert
Sobota: Sebranci, Karavana, Red Leaf,
Od Plotny Skok, Last Kafe, Flastr, Modrotisk,
Nová Sekce, Taxmeni, Eliška Ptáčková
a Acoustic Sound, Navostro
Areál „Osmička” Lovosice, ve čtvrtek vstup volný,
v pátek a v sobotu vstupné 100,- Kč.
Úterý 5. června – DIVADELNÍ LOĎ TAJEMSTVÍ
Divadlo Aqualung – Pytlákova schovanka
aneb Šlechetný milionář 2010, s koncertem
The Spankers s Terezou Krippnerovou a plavbou.
Areál Yacht clubu, od 20 hodin, vstupné 200 Kč.
Středa 6. června – DIVADELNÍ LOĎ TAJEMSTVÍ
Divadlo PRO MALÝ PRAHA – O ČERVENÉ
KARKULCE ANEB TO JE NÁHODIČKA. Areál Yacht
clubu, od 9 a 10:30 hodin, vstupné 40 Kč.
Středa 6. června – PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje dechový Orchestr Kulturního střediska
Lovoš. Václavské náměstí, od 17 hodin.

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

Sobota 9. června
3. ROČNÍK FOLKLÓRNÍHO FESTIVALU
Pořádá KS Lovoš ve spolupráci se Svazem Maďarů
v Českých zemích, pobočka Lovosice. Vystoupí
tanečníci a zpěváci, české, maďarské, slovenské a
polské národnosti. Součástí bude i prodej
maďarských specialit a ochutnávka vína. Každý je
srdečně zván. Václavské náměstí, vstup volný.
Pondělí 11. června – Geografická přednáška –
SLÁVA A ZATRACENÍ PRVOREPUBLIKOVÝCH
FILMOVÝCH HVĚZD
O životě nejslavnějších filmových hvězd – Adině
Mandlové, Lídě Baarové, Nataše Gollové, Raoulu
Schránilovi, Svatopluku Benešovi a Karlu
Hašlerovi. Dozvíte se o jejich činnosti v době
nacistické okupace a také době po roce 1945, kdy
někteří byli veřejně na ulicích lynčováni českými
spoluobčany a mnozí končili ve vězení. Film
Mraky nad Barrandovem v délce 35 minut.
Beseduje a promítá Stanislav Motl – reportér.
Klubovna KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 15. června
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.

Akce DDM Elko
Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz, www.ddm.lovosice.net
9. 6. – Den dětí, od 13 hodin, Areál Lesoparku „Osmička“

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
12. 6. – Herna v přírodě aneb vyrazíme společně na výlet
do údolí? Sraz hřiště Malé Žernoseky v 9:00
13. 6. – Přátelské setkání jiných světů, od 16:00
16. 6. – Keramická dílna nejen pro rodiče a děti, od 10:00

Pondělí 18. června – Josef Dvořák – divadelní
představení ČOCHTAN VYPRAVUJE
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana
Wericha Divotvorný hrnec v osobité úpravě
nejslavnějšího českého představitele vodníků
Josefa Dvořáka.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 200 Kč.
Středa 20. června – PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje dechový Orchestr Kulturního střediska
Lovoš. Václavské náměstí, od 17 hodin.
Čtvrtek 21. června – DEN ZDRAVÍ
Sál KS Lovoš, od 13 a 17 hodin.
Sobota 23. června – HUDBA SPOJUJE NÁRODY
65členný orchestr St. Willibrordus z Holandska.
Václavské náměstí, od 17 hodin.
Pátek 29. a sobota 30. června
A L T R O S – rockový festival
Pátek: Šlamastyka, Tydle Vidle, Blueroom,
SPS, Krleš
Sobota: Burning Steps, Sabrage + Julián
Záhorovský, Kombajn, Houba + Tom77,
Patapon, Anime Torment, Vilém Čok + Bypass,
Matahari, Morčata na útěku
Areál „Osmička“ Lovosice, v pátek vstup 80 Kč,
v sobotu vstupné 100 Kč, pátek a sobota 150 Kč.

Akce ZUŠ Lovosice
K. Maličkého 2, Lovosice
www.zuslovosice.byznysweb.cz
6. 6. středa – Sál Bratrské jednoty baptistů
Koncert komorní hudby – začátek v 17:00 hodin
7. 6. čtvrtek – Muzeum českého granátu v Třebenicích
Koncert komorní hudby – začátek v 17:00 hodin
13. 6. středa – Václavské náměstí v Lovosicích
Promenádní koncert s mateřskými školami – začátek v 15:00 hodin
21. 6. čtvrtek – Václavské náměstí v Lovosicích
Evropský svátek hudby – začátek ve 14:00 hodin
23. 6. sobota – Hudba spojuje národy
Účinkují koncertní dechové orchestry z Holandska a Slovinska –
začátek v 16:00 hodin

FK LOVOCHEMIE Lovosice
Termíny domácích
fotbalových utkání
Červen
Muži A tým – Krajský přebor
Sobota 9. 6. v 10:15 Bílina
Muži B tým – II. třída
Neděle 3. 6. v 17:00 Černiv
Neděle 10. 6. v 17:00 Libochovice

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

BASKETBALOVÝ KLUB LOVOSICE
POŘÁDÁ
16. 6. 2012
TURNAJ SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ

Finále žákovské ligy starších žáků
1. 6. – 3. 6. 2012

Krytý plavecký bazén
Provozní doba pro veřejnost

Starší dorost – Krajský přebor
Sobota 2. 6. v 11:00 Litvínov
Sobota 9. 6. v 12:30 Bílina
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota 2. 6. v 13:15 Litvínov
Sobota 9. 6. v 14:45 Bílina
Starší žáci – I.A třída krajské soutěže
Neděle 10. 6. v 10:30 Štětí
Mladší žáci – Okresní přebor
Sobota 2. 6. v 9:00 Lukavec
Sobota 9. 6. v 9:00 Libochovice

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Během turnaje bude probíhat nábor dětí
DO PŘÍPRAVKY
Ročník narození 2004 a ml.

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

DO DRUŽSTVA NEJMLADŠÍHO
MINIŽACTVA
Ročník narození 2002 a ml.
DO DRUŽSTVA MLADŠÍHO MINIŽACTVA
Ročník narození 2000 a ml.
Informace pí. Lahovská – tel. 774 349 996

Bližší informace a přihlášky:
DDM ELKO – pondělí a úterý dopoledne
tel.: 603 230 513, 416 531 179, 416 532 505

Akce SPCCH
16. 6. – Výlet lodí
Cena 50,- Kč, odjezd: Litoměřice, Lovosice,
přihlášky pí. Plívová a pí. Samuelová.

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

Program zápasů:
9:30
BK – ZŠ Všehrdova
10:15
1. ZŠ – 3. ZŠ
11:00
BK – 1. ZŠ
11:45
ZŠ Všehrdova – 3. ZŠ
12:30
BK – 3. ZŠ
13:15
1. ZŠ – ZŠ Všehrdova

OZDRAVNÉ POBYTY NA SLOVENSKU – termální areál Velký Meder:
9. 6. – 16. 6. 2012
16. 6. – 23. 6. 2012

21. 6. – Den zdraví
KS Lovoš od 13 do 17 hodin, Mudr. Skovajsová,
přednáška o samovyšetření jako prevenci
zdraví.
25. 6. – Jak naslouchat svému tělu –
přednáška psychotronika Václava Víta
Od 13 – 15 hodin, Litoměřice, ul. Kosmonautů,
Dům s pečovatelskou službou, diagnostiku
objednat předem u pí. Žamberské,
tel.: 603 230 513
Další přednášky: 8. 10. a 26. 11.
28. 6. – Bowling
Od 10 hodin, přihlásit se u pí. Samuelové,
cena 15.-Kč.

Připravujeme:
5. 10. – Čtvrtá lovosická olympiáda
aneb hýbeme se v každém věku, od 14:00
hodin.

8. 9. – 15. 9. 2012
V ceně: doprava, ubytování v apartmánech s kuchyňkou a WC, pojištění, předběžná cena 4 000,- Kč.
Přihlášky přijímá:
KC SPCCH, Mírové nám. 1 / vedle kostela – v budově GE Money bank / 1. patro, Litoměřice.
Telefon: 728 033 362, 723 587 087, Každé pondělí a pátek od 8:30 do 14:00
OZDRAVNÉ POBYTY V ČECHÁCH:
4. – 21. 7.

źJindřichův Hradec

źFrantiškovy Lázně
źPoděbrady

11. – 18. 8.
4. – 12. 8.

cena 4 200,-Kč, (polopenze)
cena 5 300,-Kč, (masáže a procedury)

REKONDIČNÍ POBYTY:
źJiřetín pod Jedlovou

9. 7. – 16. 7.

cena 3 800,-Kč

źMaxičky u Děčína

25. 8. – 1. 9.

cena 4 100,-Kč

źSezimovo Ústí

13. 10. – 20. 10.
cena 4 600,-Kč
(Včetně bazénu – k dispozici celý den, cvičení, rehabilitace – vany, výletu do Tábora)

V ceně rekondičních pobytů je ubytování se sociálním zařízením na pokoji, plná penze, doprava
autobusem, individuální rehabilitace, zdravotní cvičení, nácvik chůze s trekovými holemi.
Víkendové pobyty v Doksech

26. 10. – Taneční zábava – Babí léto
Kulturní středisko Lovoš

cena 2 860,-Kč, (ubytování, cvičení, přednášky, kuchyňka,
bez jídla)

31. 8. – 2. 9.

cena 1 200,-Kč

OZDRAVNÉ POBYTY S PROGRAMEM U MOŘE:
4. 9 – 20. 9. cena 7 950,-Kč, (14 nocí, polopenze )

źItálie – Lido Adriano

17. 12. – Vánoční posezení – Výroční schůze

źChorvatsko – Baško Polje
źTurecko – Side

7. 9. – 16. 9. cena 5 800,-Kč, (hotel Alem, bus., polopenze, program)
9. 10. – 19. 10. cena 14 000,-Kč, (10 nocí All inclusive, program)

§ DLUHOVÁ PORADNA §
DLUŽÍTE?
» 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
měsíční splátka ve výši 3.234,- Kč

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

§ DLUHOVÁ PORADNA §

Červen 2012

inzerce.dnesek@email.cz

tel.: 724 482 870
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AKCE

Prodej náhradních dílů na motorová vozidla

Velké ČERVE
N
sle
od 1 vy skútrů
7.990
Kč

í
Zahájen
prodeje
ol
elektrok

Skútry

MP Ko
rado

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

Zahájení prázdninových kurzů
• V Lovosicích 23. června od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 22. června od 15.30 hodin v sídle firmy
(automobily i motocykly)

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A25Kw,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školícím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

Mobil
736 613 300

www.autoskola-alihus.cz

Červen 2012

inzerce.dnesek@email.cz

NABÍZÍME
Velký výběr slunečních
polarizačních brýlí
pro sport i do auta.
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aždý den
ek

• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUnJí EčoM
čky
• 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

KONTAKTNÍ ČOČKY
Přijďte si vyzkoušet kontaktní čočky.
Vyšetření, zácvik, 2 čočky na měsíc,
pouzdro a roztok na čištění,
včetně kontrol na celý rok.

a
z
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š
v
o
č
T
K
,
50

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

6

Srdečně Vás zveme

Nově otevřená
restaurace

na závěrečnou akci k projektu

Litoměřická vinařská stezka
Stezka

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Otevírací doba:
Pondělí - čtvrtek, neděle » 11:00 - 22:00
Pátek - sobota
» 11:00 - 23:00
Osvoboditelů 39/17, Lovosice
(zahrádka bývalého Hroznu)

30. června 2012
v Litoměřicích a v Lovosicích
Program akce:

Pochod po nově vybudované stezce
Začátek je v 10:00 v přístavišti lodí Porta Bohemica
v Litoměřicích. V průběhu pochodu můžete
navštívit místní vinaře a ochutnat jejich vína.
Každý účastník obdrží mapu stezky.

Od 18:00 hodin v Sauna Baru v Lovosicích
Vystoupí: FUTUR SWING, BRIDGE BAND, LUS3
Součástí bude ochutnávka místních vín, raut

Každý druhý den nová jídla.

a informace o projektu.

Vaříme pouze z čerstvých surovin.
občanské sdružení

BÉKADILKOŠ

tel.: 724 482 870

Projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje.
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