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Aktuality
Stavba protipovodňových
opatření je přerušena
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Osobnosti
Ruda Zuziak
to dotáhl do rozhlasu
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Kultura
Na Osmičce
vystoupí Sepultura

11|

Revitalizace dostala zelenou

Montáţ parkovacích
automatů začne

v druhé polovině srpna
Výběrové řízení na montáţ
parkovacích automatů ve městě
vyhrála firma City Parking Group
s.r.o. a následně byla Radou
města schválena Smlouva o dílo
na jejich dodávku.
„V nadcházejícím období nás čeká
se zhotovitelem příprava jednotlivých míst pro finální montáţ parkovacích automatů,“ uvedl Martin
Dlouhý, vedoucí odboru správy
města a regionálního rozvoje.
S montáţí automatů na jejich
konkrétní umístění v ulicích Osvoboditelů, 8. května a Václavské
náměstí bude započato ve druhé
polovině měsíce srpna. Parkovací
automaty by měly být v plném
provozu jiţ od počátku září.
(tuc)
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První etapa revitalizace parku
můţe začít. Zastupitelé na svém
jednání 28. června jednohlasně
podpořili další krok k přeměně
centrální části města.
Navrhovanou studii Ing. arch.
Vladimíra Nováka (viz obrázek) tak
nyní čeká podrobné rozpracování
do širší projektové dokumentace.
Na zasedání zastupitelů přišli
někteří z představitelů města s
dalšími podněty. Miroslav Závada
například zmínil nutnost vytvoření
izolační zeleně mezi silnicí a komorním prostorem, kde má stát
menší jeviště, coţ podpořil i
Zdeněk Šoral. Z řad občanů se
Anna Stará zastavila u vodního
prvku. Namísto navrhované mělké
strouhy s cirkulační vodou spíše
prosazuje vodotrysk.
Dana Tschakertová naopak upozornila na to, aby nedocházelo
ke zbytečnému kácení stromů.

„Mnoţství dřevin se zásadně měnit
nebude. Prořezy a výsadba proběhne v několika etapách. Co se
týče sázení, budeme vysazovat
pouze jiţ vzrostlé stromy,“ sdělila
Lenka Lízlová, starostka Lovosic.
Jednání rovněţ proběhla s majitelem pivovaru, který revitalizaci
vyjádřil podporu a s městem hodlá
spolupracovat. Své nápady přednesli vedení města i další obyvatelé Lovosic, a to jak e-mailovou
cestou, tak na veřejných projednáváních, která proběhla hned dvě
(v květnu a červnu).
Jisté rovněţ je, ţe čeká přesun
sochu rudoarmějce. Ta by měla
stát u jedné z cest k Orbisu a
dívat se na park, přičemţ za
ní bude zeleň. Přesun obstará
zkušená firma. Dále bude nyní
probíhat také rozpracování veřejného osvětlení a zasíťování.

Sport
Fotbalisté Lovosic
postoupili do divize
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
prázdniny vybízejí k
odpočinku a relaxaci. Ať je to odpočinek aktivní někde na
kole nebo v kopcích,
nebo ten pohodový na pláţi u
vody, nesmí u něj chybět ti nejbliţší. Na začátku léta jsem se
potkala s lidmi, kteří se tu svou –
aktivní dovolenou rozhodli strávit v Lovosicích.
Nepřijeli na den ani na dva,
zastavit se na Lovoš, nebo projet
výletní lodí. Byli tu týden. Bydleli
tu, jezdili na kolech, chodili po
výletech.
A bylo zajímavé slyšet jejich
názory na naše město. A byly v
celku pozitivní. Asi nikdy nebudeme výhradně turistickou destinací, nicméně i cestovní ruch a
jeho podpora můţe hrát v rozvoji
našeho města nemalou roli.
Přeji Vám všem příjemně strávenou dovolenou plnou odpočinku a přítomnosti Vašich blízkých. Dětem, studentům a pedagogům přeji hezky proţité
prázdniny.
Lenka Lízlová – starostka

(tuc)

www.meulovo.cz
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Lovosičtí zastupitelé podpořili
revitalizaci skládky Travčice
Na posledním jednání 28. června zastupitelé odsouhlasili, ţe
město podá ţádost o dotaci na
revitalizaci skládky. Peníze můţe
získat z Operačního programu
ţivotní prostředí. Bez finanční
pomoci přitom není moţné miliónovou investici zaplatit.
Uţ teď v červenci totiţ bude
otevřena výzva k podávání ţádostí
z operačního programu na podporu
ţivotního prostředí.
Právě odtud by
mohlo město Lovosice získat aţ 90
%
způsobilých
výdajů
a
začít
s revitalizací více
neţ 20 let staré
skládky
Travčice.
Nejedná se přitom
o malé částky. Náklady na rekultivaci jsou odhadnuty na přibliţně
27 milionů korun.
„Jsme v situaci, kterou musíme
neodkladně
řešit.
Skládka
v Travčicích byla v minulosti převedena do majetku města a my
víme, ţe tam po ekologické stránce není vše v pořádku. Pokud by

se podařilo získat peníze touto
cestou,
bude
to
významný
úspěch,“ říká starostka Lovosic
Lenka Lízlová. Její slova dokládá i
riziková analýza, která byla
v souvislosti se skládkou provedena v roce 2011. „Šetření potvrdilo,
ţe skládku je potřeba ekologicky
zajistit tak, aby nedocházelo
k průsakům podzemní vody, která
byla v minulosti
kontaminována
chemikáliemi,“
upřesňuje za odbor
ţivotního prostředí
v Lovosicích jeho
vedoucí František
Budský.
Oficiálně
bylo
ukládání
odpadu
na skládku ukončeno v roce 1996,
jenomţe i po tomto datu se na ní
objevoval další odpad. Navíc i
takový, který by na běţné skládce
tuhého komunálního odpadu
neměl co dělat.
Město přitom revitalizaci skládky
řeší uţ několik let. Jenomţe získat
peníze na tak velkou investiční
akci není jednoduché.
(tuc)

Děti ve školách vystřídají pracanti
 U MŠ Resslova proběhla jiţ
v měsících květnu a červnu
I. etapa rekonstrukce chodníků,
oprava vstupní branky, vrat a
plotu. V červenci bude pokračovat rekonstrukce chodníků v
areálu MŠ. Všechny práce provádí
zaměstnanci technických
sluţeb.
 V MŠ Terezínská bude opravován plot. V současné době je v
běhu výběrové řízení na dodavatele těchto prací.
 Budovy všech tří mateřských

škol byly kompletně rekonstruovány za přispění dotačních prostředků z OŢP.
 Na I. a III. ZŠ budou o prázdninách vyměněna okna. Na I. ZŠ je
zhotovitelem firma HQ GROUP
SERVICE s.r.o. a na III. ZŠ firma
FISO CZ s.r.o..
 Na gymnáziu bude rekonstruována tělocvična.
 Na IV. ZŠ proběhnou taktéţ
opravy v tělocvičně.
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru
správy města a regionálního rozvoje

V Lovosicích je nás opět méně
Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2011
v Lovosicích oproti roku 2010 o
31 osob méně.
K 31. 12. 2010, kdy byl počet
občanů 8 816, se k 31. 12. 2011
stav sníţil na 8 785. Pokles obyva-

tel v Lovosicích se tedy nezastavil.
V roce 2011 se narodilo 105 dětí,
přirozený úbytek občanů úmrtím
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byl 103. Velký pohyb je kaţdoročně v migraci obyvatel. Úbytek
obyvatel vystěhováním v roce
2011 je 230, přistěhovalo se jen
199. Úbytek dvou občanů nebyl
v evidenci upřesněn.
Počet obyvatel podle evidence
Českého statistického úřadu je pro
obce důleţitý proto, ţe podle
tohoto počtu získávají finanční
prostředky do příjmové části svých
rozpočtů ze státní pokladny ve
formě podílu na sdílených daních.
(hv)

Ocenění dárcům krve

Oblastní spolek Českého červeného kříţe (ČČK) v Litoměřicích
ve spolupráci s Městským úřadem v Lovosicích připravil slavnostní ocenění zaslouţilých dárců
krve na Lovosicku. Slavnostní akt
se konal 13. června v obřadní síni
Městského úřadu. K ocenění bylo
pozváno 22 dárců, z nichţ někteří
se slavnostního aktu nemohli
zúčastnit. Na setkání byly předány Zlaté kříţe 3. třídy a zlaté,
stříbrné a bronzové plakety
Dr. Janského za 80, 40, 20 a 10
bezplatných odběrů krve.
Přítomné krátce pozdravil předseda Oblastního spolku ČČK
Litoměřice MUDr. Vladimír Valta.
Plakety a dárky za odběry krve
předali MUDr. Vladimír Valta
spolu se ředitelkou Oblastního
spolku ČČK Litoměřice Olgou
Šotnarovou,
tajemník
MěÚ
v Lovosicích Ing. Jan Landa a
matrikářka Hana Beránková.
Zlatý kříţ 3. třídy za 80 odběrů

obdrţeli Vladimír Forman ze
Vchynic, Vratislav Klupák z Vrbičan, Miroslav Sunkovský z Klapý,
Josef Novák z Libochovic – Slatiny, Vratislav Chudoba ze Lhotky,
Pavel Ondrák z Lovosic a Vladimír
Lupač z Lovosic – Března.
Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana
Janského získali Roman Burgr,
Jana Stuchlíková a Petr Šindler
z Lovosic, Miluše Dobešová
z Křesína a Dana Rosenkrancová
z Malých Ţernosek.
Stříbrná medaile byla předána
Janě Kozlové z Číţkovic, Lubomíru Zounovi z Klapý, Evě Chroustové a Janu Chroustovi z
Libochovic,
Herbertu
Hieke
a Ireně Vachulkové z Lovosic a
Milanu Černému z Třebívlic –
Chodovlic.
Bronzovou medaili obdrţeli
Jan Hossinger, Petra Kotábová
a Lenka Pšeničková, všichni z
Lovosic.
Text a foto: Miroslav Hvorka

– Krátké zprávy z Lovosicka –
Vchyničtí opravili všechny sakrální stavby
(Autor: tuc)
V předchozích několika letech se podařilo Vchynickým opravit v obci
všechny sakrální stavby. Letos opravy skončí pracemi na poslední z nich.
Radovesičtí získali dotaci na rekontrukci návsi
Dotaci 2,6 milionu korun získala obec Radovesice na opravu návsi. Oprav
bude hodně, novotou budou zářit přechody pro chodce či autobusová
zastávka.
Vlastislav bude mít kanalizaci
Po šesti letech ve Vlastislavi konečně uspěli se ţádostí o přidělení dotace
na vybudování kanalizace. Výstavba v těchto dnech právě probíhá.
Keblice budou mít nové komunikace
Nové komunikace budou mít v nejbliţší době v Keblicích. Po čtyřech
letech zde totiţ uspěli se ţádostí o dotaci. Její výše je 3,2 milionu korun.
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Aktuality
Další zastavení prací na D8 by zbrzdilo
dokončení minimálně o rok
V pátek 22. června se ve VIP
salónku haly Chemik konalo
setkání starostů z Lovosicka,
které svolala starostka Lenka
Lízlová. Z okolních obcí dorazilo
15 starostů.
V úvodu seznámila dotační referentka Věra Nechybová přítomné
s přípravami na tvorbu nového
Strategického plánu rozvoje města,
který se bude tvořit příští rok a do
nějţ budou mít starostové okolních obcí právo zasáhnout svými
nápady či poţadavky.
Druhým zásadním bodem programu byla řeč o dokončení dálnice D8 a dalším odvolání ekologa

Lubomíra Studničky. Zástupce ŘSD
František Zuckerstein sdělil, ţe
důleţitým datem je 5. srpen, který
je posledním dnem, kdy můţe být
vynesen verdikt soudu, který by v
krajním případě znovu zastavil
práce na dostavbě dálnice. Tím by
se její dokončení oddálilo o rok
aţ rok a půl. „Doufáme, ţe se tak
ovšem nestane,“ věří František
Zuckerstein.
Ten zmínil rovněţ havarijní stav
silnice na Siřejovice, na nějţ ŘSD
stále upozorňuje starosta obce
Josef Krejza. Peníze na opravu ŘSD
prý sice má, ale vše záleţí na dalších jednáních.
(Text a foto: tuc)

Stavba protipovodňových
opatření je přerušena
V srpnu to bude 10 let, co region zasáhla stoletá zničující povodeň, která napáchala v lovosické
průmyslové zóně škody za stovky milionů korun.
V roce 2010 byla zahájena realizace projektu protipovodňových
opatření za tři čtvrtě miliardy korun pro podniky Lovochemie, Preol, Glanzstoff a Brassica (silo). Hlav-
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ním realizátorem byla firma Metrostav a investorem státní podnik
Povodí Labe. Ukončení celé akce
se předpokládalo ve druhé polovině roku 2012. Ale nestane se tak.
Proč? Investor se zatím nedokázal
domluvit s jedním (posledním)
vlastníkem na odkoupení pozemku
a ten na něj přímo zakázal vstup.
Takţe chybí dokončit pouhopou-

Lovosický rudoarmějec
a revitalizace náměstí

Ţe chce Město Lovosice ve
druhé polovině roku provést
revitalizaci náměstí a parku, o
tom jiţ proběhla obsáhlejší
informace na straně 1.
Dominantou parku je socha rudoarmějce, která vznikla na popud
okresních, městských a stranických
orgánů v padesátých letech minulého století. Autorem vlastní sochy
je akademický sochař Emil Solařík
z Ústí n. L. Je zhotovena z pískovce

se pomník stal terčem místních
občanů. Příčinou byla frustrace
národa z tzv. „bratrské internacionální pomoci“. Ţe byl náznak pokusu o její strţení netřeba dodávat.
Protoţe po ukončení výstavby
polyfunkčního domu Orbis je,
podle architekta, současná jeho
poloha nevhodná, tak se uvaţuje o
jeho posunutí o 30 – 40 metrů.
A to tak, ţe za ním budou zelené
vzrostlé porosty, protoţe vnímat

z obce Mšené – lázně. Kamenické
práce na podstavci a základu provedli lovosičtí kamenosochaři
Antonín Hnida a Josef Jásek. Slavnostní odhalení bylo k výročí
VŘSR, tedy 7. listopadu, a to roku
1956. Nikoliv tedy, jak by se dalo
očekávat, k výročí osvobození. Ve
své více jak 55leté historii bylo
toto pietní místo spjaté s kladením
věnců 9. května a 7. listopadu a
tedy tak trochu poplatně době.
Občané ve velké většině tuto sochu vnímali a vnímají jako historický nezpochybnitelný fakt. I kdyţ na
druhou stranu při pohnutých srpnových dnech 1968 a v březnu
1969 (při hokejovém šampionátu)

sochu zezadu by nebylo nejvhodnější.
Zub času na soše zapracoval.
Slunce, mráz, déšť a také ptactvo
udělalo své a je vhodná celková
renovace. Zádrhelem je, podle
místostarostky Vladimíry Novákové, nedostatek financí. Při renovaci
je vhodné i opravit datum, aby
odpovídalo historické pravdě.
Lovosice nebyly osvobozeny 9. 5.
1945, ale o den dříve, coţ je také
oficiální datum ukončení 2. světové války a tedy i státní svátek.
Jak vypadal prostor, neţ byl pomník postaven? To přibliţuje historická fotografie z roku 1955.

hých zhruba 150 metrů protipovodňové zdi. Lze se důvodně domnívat, ţe se jedná o tzv. šponování ceny do maxima. Přitom pozemek není vyuţíván a „zdobí“ ho
vzrostlý plevel a náletové dřeviny.
Jedná se o prostor vlevo vedle
můstku přes říčku Modlu. Majitelem inkriminovaného pozemku byl
Radek Hrubý a nyní to je Jana
Kaufmanová z Litoměřic. Protoţe je
řešení problému dlouhodobé,
stavební firma práce ukončila resp.
přerušila v únoru 2012. Co bude
následovat? „Změnu územního
rozhodnutí a poté nové stavební
povolení chystá investor – Povodí

Labe. To vše má ovšem své lhůty a
tak není reálné, ţe by v tomto roce
byl celý projekt ukončen,“ sdělil
Petr Soldon, vedoucí Stavebního
úřadu Lovosice. „To nastane aţ
v roce příštím a na dokončení
zmíněných 150 metrů potřebuje
stavební firma 12 týdnů. Pokud
tedy nebude novým stavebním
povolením určeno jiné řešení,“
doplnil.
Firmy, kterých se toto týká a jeţ
se spolupodílely na projektu desítkami milionů korun, nyní ţijí
v určité nejistotě. Co kdyby totiţ
přišla obdobná povodeň jako před
10 lety?
(jv, foto: Metrostav)

(jv, foto: archiv autora)
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Město
Dotace pro sociální sluţby rozděleny

Kulturní komise navrhovala další dotace

Rada města Lovosice schválila
na základě návrhu pracovní
komise pro hodnocení ţádostí
na své schůzi 13. června rozdělení částky ve výši 345 500 Kč,
schválených v rozpočtu města
Lovosice na rok 2012 do dotačního programu „Sociální sluţby
a sluţby související v roce 2012“.
Celkem 12 ţadatelů podalo
16 ţádostí, jedna ţádost nesplňovala podmínku (působení ţadatele
nezasahovalo na území města
Lovosice).
Nejvyšší částka 130 000 připadla
o. s. Šance Lovosice, a to pro denní stacionář pro mentálně postiţené 115 000 Kč a 15 000 pro pečovatelskou sluţbu. Farní charita
Lovosice obdrţela 58 tisíc (terénní
práce – 8 000, Amicus 35 000,
pečovatelská sluţba 15 000). Třetí
nejvyšší částku obdrţela Mozaika
o. s. Lovosice, celkem 40 000 ko-

V dubnu 2012 byl vyhlášen
Dotační program „Kultura, sport
a volný čas pro rok 2012“.
Rozdělení dotací podle návrhu
Komise pro kulturu a cestovní
ruch schválila Rada města Lovosice 6. června.
Kulturní středisko Lovoš Lovosice
obdrţelo celkem 19 ţádostí o
granty od 13 ţadatelů. Všichni
ţadatelé byli uspokojeni, max.
příspěvek byl 15 000 Kč. Sedm
ţadatelů ţádalo o příspěvky na
sportovní akce – například Sportovní klub boxu o příspěvek
na pořádání Mistrovství ČR
v kickboxu, oddíl fotbalu na Fotbalovou akademii nebo oddíl atletiky
na atletickou soutěţ Lovosické
házení (příspěvky po 15 000 Kč).
Občanské sdruţení Békadilkoš
obdrţelo 15 000 Kč na akci „Zasaď
si svůj strom“ a 15 000 Kč na Podzimní koštování. O.s. Okrašlovací
krouţek Lovosicka získal 15 000

run. Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích dostal 30 000 korun,
protoţe funguje i pro občany Lovosic a Oblastní spolek ČČK Litoměřice rovněţ 30 000 korun (pro
terénní
program
Kontaktního
centra Litoměřice v Lovosicích).
Menší částky obdrţely ještě
organizace MO Svazu tělesně
postiţených v ČR, o. s. MO Lovosice (20 000 Kč), Společnost pro
podporu lidí s mentálním postiţením v ČR, OO Litoměřice (2 500 Kč
– příspěvek na pořádání sportovních her ZP mládeţe v Oparně) a
Svaz postiţených civilizačními
chorobami v ČR – ZO Lovosice
(8 000 Kč). Poprvé v letošním
roce obdrţely granty Diecézní
charita Litoměřice (poradna pro
osoby v zadluţenosti – 12 000 Kč),
Agentura Sluníčko (15 000)
a Sdruţení Linka bezpečí (10 000
korun).
(hz)

– Městská policie v akci –
nou byli stráţníci městské policie
poţádáni Policií ČR o spolupráci
při pátrání po 2,5 ročním chlapci,
který se ztratil v ulici 8. května.
„Stráţníci provedli kontrolu přilehlých ulic a v ulici Mírová zahlédli
ţenu, která vedla chlapce, který
odpovídal popisu. Ţena uvedla,
ţe chlapce nalezla v ulici Mírová.
Stráţníci vyrozuměli Policii ČR,
policisté se dostavili na místo
i s matkou dítěte, která si chlapce
převzala," shrnul Janovský.

Tři psi skončili v útulku
Třikrát museli lovosičtí městští
stráţníci v červnu převáţet zatoulané psy do řepnického psího
domova. 8. 6. po 20. hodině to byl
Německý ovčák, 11. 6. ve 21 hodin
to bylo neznámé štěně a 14. 6. po
půlnoci opět Německý ovčák.
Řidič se srazil s cyklistou, nepomohl a ujel!
11. června krátce po 8. hodině
přijali lovosičtí stráţníci oznámení
o dopravní nehodě, kdy byl v ulici
Tovární sraţen cyklista a řidič motorového vozidla z místa nehody
ujel. „Stráţníci přivolali vůz RSZ a
případ byl předán Policii ČR, oddělení dopravních nehod,“ konstatoval Jaroslav Janovský, velitel
stráţníků.
Pátrání po 2,5letém chlapci
13. června před jedenáctou hodi-
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Vloupání do provozovny
16. června v 19:30 přijali stráţníci
oznámení o vloupání do jedné z
provozoven v ulici Osvoboditelů.
„Stráţníci se ihned dostavili na
místo a zjistili, ţe vchodové dveře
jsou u zámku poškozené, zajistili
místo a vyrozuměli Policii ČR.
Policisté si případ pro podezření
ze spáchání trestného činu převzali k dalšímu opatření," potvrdil
Jaroslav Janovský.

korun na červnové Putování za
vínem a 11 500 korun na uspořádání koncertu Jaroslava Hutky.
Patnáct tisíc obdrţí rovněţ loutkové Dividlo Sváti Horvátha na pořádání pohádek v Lovosicích. Turistický oddíl mládeţe 3311 Vejři
zorganizuje pochod Lovosická
vánočka (příspěvek 15 000) a Svaz
Maďarů uskutečnil folklorní festival (15 000). Další příspěvky získala
Mozaika (akce Neseďme doma –
14 690), ZUŠ Lovosice (8 100 –
výroba propagačního CD sboru
GOSPEL), ZŠ A. Baráka (8 000 –
Měsíc zdravého ţivotního stylu a
15 000 – Zlaté české ručičky a
Michal Závada 6 500 – přednáška
Transtrabant a 4 554 – filmový
Festival zimních sportů v čajovně.
Protoţe částka určená k dotacím
ve výši celkem 300 000 Kč nebyla
vyčerpána, bylo 7. června vypsáno
ještě 2. kolo s termínem pro podávání ţádostí do 6. července.
(hz)

Po cyklostezce se z Lovosic putovalo
pěšky za víny Brány Čech
Hezké počasí vylákalo v sobotu
23. 6. zvědavce na první pouť
po cyklostezce za vínem.
Okrašlovací krouţek Lovosicka
pořádal totiţ zajímavou akci –
1. ročník Putování za víny Brány
Čech.
Poutníci s koštérskými skleničkami na krku a hodnotitelským vysvědčením v ruce pilně u pěti
zastávek koštovali a hodnotili.
Trasa byla dlouhá 3,5 km, startovalo se u Čajovny – Vinotéky v
Lovosicích a cíl byl v Hospůdce U
Přívozu v Malých Ţernosekách. Po
cestě účastníci ochutnali celkem
15 vzorků vín a na zastávkách měli
k zajedení sýr, aby se jim chutě

nepopletly. V cíli byla pro poutníky připravena hudba, hrály skupiny The Big Bosš a Vintage Retro.
Nechyběly ani gurmánské zajímavosti – grilovalo se vepřové i losos
a další ryby, udilo se i hodovalo,
taky zpívalo a tancovalo, proběhlo
losování o zajímavé vinné ceny.
1. ročník putování se vydařil a
určitě nebyl poslední. Na úspěšnou akci naváţe na konci července
ochutnávka
růţových
vín
(tentokrát bez putování), která v
Hospůdce U Přívozu proběhne ve
spolupráci s Čajovnou – Vinotékou. Přesný termín bude uveden v
těchto provozovnách.
(hz, foto: archiv OK Lovosicka)

Celostátně hledaný muţ se procházel po městě
19. června v 10:50 hodin hlídkovali
stráţníci MP Lovosice v ulici Osvoboditelů. „Zde zahlédli muţe, který
odpovídal popisu hledané osoby.
Muţ byl vyzván k prokázání totoţnosti a lustrací bylo zjištěno, ţe je
veden v evidenci hledaných osob.
Z tohoto důvodu byl muţ ve věku
37 let z Dlaţkovic předán k dalšímu opatření policistům z OO PČR
Lovosice," popsal Janovský.
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích se uskutečnilo ve
čtvrtek 21. června třetí letošní
slavnostní přivítání nových občánků Lovosic s jejich rodiči a příbuznými.
Ze šestnácti pozvaných novorozenců bylo devět holčiček a pět

kluků. Jedna pozvaná holčička a
jeden kluk se nedostavili.
Občánky mezi nás přivítal pověřený zastupitel Milan Šramota a
matrikářka Hana Beránková. Děti
z Mateřské školy Terezínská přivítaly nové občánky svým vystoupením. (Text a 3x foto: Miroslav Hvorka)

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

Týden:

Od – do:

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

28.

11.7. – 12.7.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

29.

18.7. – 19.7.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

30.

25.7. – 26.7.

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

31.

1.8. – 2.8.

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

Datum:

Zleva: Amálie Šulcová, Kateřina Lea Berkyová, Michaela Králová, Karolína Šiklová
a Dominik Zahrádka

Ulice:

10. 7.
11. 7.

K. Maličkého, Palackého, Resslova
V. Nejedlého, Zvonařova

17. 7.
18. 7.

U Nadjezdu, Tovární
U Výtopny, Osvoboditelů – parkoviště před DSL

24. 7.
25. 7.

Okruţní, Příčná
Osvoboditelů – parkoviště před chem. internátem,
8. Května – parkoviště, Zahradní

31. 7.
1. 8.

L. Janáčka, Smetanova
J. Jeţka, Kmochova

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).

V Lovosicích byl poprvé „Den zdraví“
Zleva: Markéta Podaná, Ellen Jílková, Jaroslav Hahn a Melissa Dlouhá

Zleva: Anton Hlinka, Beáta Jančíková, David Černý, Anna Králová a Lukáš Jeřábek
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Ve čtvrtek 21. června proběhl v
sále KS Lovoš poprvé „Den zdraví“. Na akci pořádanou SPCCH
přišlo přes stovku lidí.
Není divu – přibývá lidí, kteří
chtějí být zdraví, ale nemají odvahu si přiznat, ţe většina jejich potíţí je výsledkem nezdravého ţivotního stylu. Vhodným uplatněním
faktorů ţivotního stylu by bylo
moţno zabránit aţ 80 % předčasných úmrtí na srdečně – cévní a
nádorová onemocnění. Z tohoto
důvodu zájemce moţnost poučit
se o prevenci v sérii lékařských
přednášek zaujala a přišli si v hojném počtu vyslechnout skutečně
kvalifikované lektory.
Přednášely MUDr. Miroslava
Skovajsová, Mamma Centrum
Praha (lékařka zpěvačky Anny K.)
na téma Prevence onemocnění

prsu a MUDr. Zuzana Smíšková –
Léčba a prevence bolesti zad metodou SM – systému. Lektor Jiří
Zemanec přednesl návod, jak provádět Dornovu masáţní metodu.
Je to jemná manuální technika,
která se nezabývá svaly, ale přímo
posunutými kostmi nebo obratli.
Příchozím byl změřen tlak krve a
mohli si prohlédnout i stánky firem se zdravotními pomůckami.
Akce byla pořádána ve spolupráci
se Svazem postiţených civilizačními chorobami. „Zájem o „Den
zdraví“ byl potěšující, přišlo víc lidí,
neţ jsem očekávala,“ uvedla Libuše
Ţamberská, předsedkyně Svazu
postiţených civilizačními chorobami v Lovosicích. „Určitě podobnou
akci uskutečníme znovu, pravděpodobně se bude konat 2x do
roka,“ plánuje.
(hz)
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Fotostrana

Den dětí s DDM ELKO

Den dětí s Fanclubem AC Sparta Praha

Den dětí s Raeder&Falge

Holandský orchestr Fanfare/Drumband St. Willibrordus v Lovosicích

Den s cementárnou
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Foto: archiv

7x foto: Miroslav Hvorka
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Fotostrana

4x foto: Radim Tuček

ALTROS Rockfest 2012

Lovosičtí fotbalisté slaví postup do divize po posledním domácím zápase s Bílinou (5:0)

Pietní akt pro uctění památky obětí komunismu

Červenec 2012

MČR v kickboxu v Lovosicích

4x foto: Miroslav Hvorka
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Osobnosti

Osobnosti Lovosicka – Neobyčejný osud Hermanna Schmida

Starším obyvatelům Lovosic,
kteří ve městě ţili jiţ v
roce 1945, nebude asi neznámo
jméno faráře Dr. Hermanna
Schmida, který v lovosické farnosti krátký čas během II. světové války a v poválečném období
působil. Pokusím se čtenářům
přiblíţit běh ţivota jednoho dobrého člověka a výborného teologa, který byl z Lovosic z politických důvodů odvolán. V jeho
ţivotopise se objevují všechny
peripetie 20. století.
Dne 28. července 1907 se narodil
v rodině ředitele vyšší lesnické
školy v Nových Zákupech Stefana
Schmida třetí potomek, syn Hermann. Vyrůstal mezi sourozenci
Stefanem, Elfridou a nejmladším
Hansem, měl milující rodiče. Navštěvoval humanitní gymnázium v
České Lípě, kde v roce 1926 maturoval. Druhý den po zkoušce dospělosti na něj při brigádě u strýce
v papírnách v Bělé pod Bezdězem
spadl nově montovaný stroj a

musel se podrobit amputaci pravé
nohy. Mnoho dní pak trávil v nemocnicích a absolvoval několik
dalších operací. Tragédie ho však
nezlomila, naopak mu dodala
energii ke studiu, prohloubila jeho
víru v Boha a lásku k lidem. Schmid
studoval přírodní vědy na německé
praţské univerzitě a souběţně v
období 1928 – 9 na obchodní
akademii v Praze. V roce 1929 si
přibral studium na právnické fakultě, při promoci v červnu 1934 získal
titul doktora práv. Na konci roku
1934 úspěšně sloţil i státní zkoušku z českého jazyka. 1. ledna 1935
nastoupil jako finanční koncipista
na berní správě v Praze II. Po slibném začátku kariéry se však vzdal
30. 6. 1937 všech funkcí a rozhodl
se pro kněţské povolání. Studium
teologie začal na Katolické teologické fakultě v Innsbrucku v září
roku 1937 a pokračoval od září
1939 v Praze. Vysvěcen byl
31. května 1942 v kapli sv. Vavřince
v Litoměřicích a od srpna téhoţ
roku působil jako kaplan v Lovosicích a Sulejovicích. Tam měl brzy
velké problémy s gestapem, protoţe se podezřele stýkal s českou
menšinou a kázal i česky. Spolupracoval i s českou ilegální skupinou. Pro svou nespolehlivost byl
přeloţen do němečtějšího prostředí Jablonce nad Nisou; měl být
poslán na nucené práce, ale pomohla mu amputovaná noha.
V květnu 1945 se směl vrátit jako
farní administrátor do Lovosic, ale
problémy ho čekaly i nadále.
Gestapo ho vinilo, ţe se věnoval i
Čechům, komunisté mu nechtěli
naopak prominout, ţe působil i
mezi zbytky neodsunutých Němců.

Letem lovosickým světem 2011 (7. část)
Říjen
 Ke 100. výročí narození Karla
Vlacha připravil Orchestr Karla
Vlacha v KS Lovoš Swingový
koncert, na kterém vystoupil i
lovosický občan, saxofonista Jiří
Kudrman.
 Občanské sdruţení Békadilkoš
za finanční podpory Lovochemie, a.s., vysázelo 28. října na
území města Lovosice (na planině před Sauna barem) 50 stromů.
Listopad
 Pro občany bez přístřeší byla
opět 1. listopadu otevřena azylová místnost, a to jeden pokoj
pro muţe a jeden pro ţeny,
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včetně sociálního zázemí.
 ZŠ Antonína Baráka ovládla
1. listopadu strašidla; jiţ potřetí
se konala akce Strašidelná škola,
podvečer plný napětí a zábavy.
 ENKLÁVA oslavila 10. narozeniny
4. listopadu v KS Lovoš koncertem.
 Oblíbený Koncert při svíčkách se
v kostele sv. Václava uskutečnil
v neděli 6. listopadu. Posluchačům se tradičně představili lovosičtí protagonisté klasické
hudby. V programu zazněly
melodie autorů klasické i moderní hudby – W. A. Mozarta,
A. Dvořáka, J. S. Bacha a dalších
hudebních velikánů.
(hz)

Přestoţe byl zařazen na přední
místo občanů německé národnosti,
kteří během okupace neměli nic
společného s nacismem, byl dvakrát zařazen do odsunu. Dvakrát jej
lovosičtí farníci dokázali z nákladního vlaku plného lidí vytáhnout
zpět. Dovolení zůstat v Československu získal i pro maminku a
sestru Elfi, bratři Stefan a Hans
odešli do zahraničí. Jeho kázání
byla farníky velice oblíbená a mnozí na něj dlouho v Lovosicích s
láskou vzpomínali. Nové potíţe
nastaly po únoru 1948. Dne
13. března 1948 odeslal akční výbor Národní fronty v Lovosicích na
litoměřické biskupství dopis „… je
nutné Hermanna Schmida odvolat,
neboť je německé národnosti.
Soustřeďuje kolem sebe ţivel z
Lovosic i okolí a zneuţívá své postavení k protikomunistickému
štvaní…“. I kdyţ mezi lovosickými
farníky vznikla široká podpisová
akce na jeho podporu, musel nový
litoměřický biskup Štěpán Trochta
Schmida odvolat na konzistoř do
Litoměřic.
Kdyţ se situace trochu uklidnila,
začal slouţit ve vesničkách Českého středohoří, místem jeho působení se staly Libochovany, Církvice,
Prackovice a další. Stejně jako v
Lovosicích, brzy všude navázal
kontakt s lidmi, děti s ním chodily
na botanické a turistické výlety,
zakládal pěvecké sbory, hrál s kluky kopanou, a navzdory politické
situaci vyučoval náboţenství. Proto
byl nakonec nepohodlný farář
Schmid odsunut na „ztracenou
vartu“ do Čečelic u Mělníka, kde
strávil dlouhých 40 let a kde
10. prosince 1994 umírá.

Doktor Schmid na sebe přijal úděl
venkovského kněze s pokorou; co
však bylo vymyšleno jako trest,
stalo se poţehnáním. Zde mohl ve
vší tichosti přijímat návštěvníky a
duševně i duchovně je orientovat.
Témata hovorů byla rozličná od
ornitologie přes otázky politiky a
kultury; ve středu jeho zájmu byly
ale rozhovory o otázkách víry. Pro
Čečelice zachránil historický kostel,
který byl v době jeho příchodu v
havarijním stavu – především však
pomáhal nacházet vyšší duchovní
hodnoty, které jsou s chrámem
spjaty.
Po změně politické situace mu
byly uděleny mnohé pocty: dne
1. 6. 1992 ho jmenoval litoměřický
biskup ThDr. Josef Koukl svým
osobním arciděkanem a 16. 6.
přišel z Vatikánu dekret od papeţe
Jana Pavla II. se jmenováním Hermanna Schmida čestným prelátem.
O jeho ţivotě byl v roce 1994 natočen televizní dokument „Na ztracené vartě“; jeho předpremiéry v
prosinci se uţ Hermann Schmid
nedoţil.
Venkovský kněz Schmid se narodil v Rakousku – Uhersku, studoval
v Československu, za války se stal
občanem Velkoněmecké říše, druhou polovinu ţivota proţil v Československé socialistické republice,
doţil se ČSFR a svůj ţivot zakončil
v České republice, aniţ by překročil
hranice. Ve všech státech a za
všech reţimů se snaţil konat dobro, proto zanechal po sobě všude,
kde působil, vděčnou vzpomínku.
Při zpracování tohoto článku bylo
použito knihy Jiřího Čunáta
„Hermann Schmid – Tajemství
úžasná“.
(hz, foto: archiv)

Ruda Zuziak to dotáhl do rozhlasu
Dne 14. června proběhl další z
pravidelných čtvrtků Big Bandu
Českého rozhlasu v legendárním
karlínském Studiu A; byla to
poslední veřejná nahrávka v této
sezoně.
Šéfdirigent Václav Kozel opět
připravil večer plný radosti ze
swingové hudby a pod jeho dirigentskou taktovkou zazněly skladby českých i zahraničních autorů.
V orchestru působí i lovosický
hudebník Jiří Kudrman – altsaxofon. Big Band několika skladbami
připomenul 85. narozeniny legendární textařky Jiřiny Fikejzové,
která byla i přítomna nahrávání.
Průvodního slova se ujal Alfréd

Strejček a přivítal soubor Ţiţkovská smršť ze ZUŠ Hostivař. Poté
pozval k mikrofonu Rudolfa Zuziaka z Lovosic, 13letého jazzového
zpěváka, vítěze celostátní soutěţe
Slavíci ve školní lavici a druhého
v soutěţi Česko zpívá v kategorii
do 15 let.
Mladičký Ruda je ţák Mgr. Julie
Nepustilové ze ZUŠ v Lovosicích.
Chlapec zazpíval písně Půvabná a
svěţí s textem jubilantky Jiřiny
Fikejzové a Dva roky jezdím bez
nehod autora Jaroslava Kopáčka
se slovy Zdeňka Borovce. Záznam
z tohoto koncertu byl vysílán v
sobotu 23. června ve 21:05 hod. v
Českém rozhlase 2 – Praha.
(hz)

Červenec 2012

Školáci

• Krajská soutěţ HMZ •
Dne 25. 5. 2012 se v Jablonci
nad Nisou konalo krajské kolo
Hlídek mladých zdravotníků. Po
úspěšném absolvování okresního kola postoupila i hlídka
z naší školy.
V konkurenci deseti druţstev se
rozhodně naše děvčata neztratila.
Absolvovala náročná povinná
stanoviště, kde ošetřovala těţká
poranění způsobená neopatrným
zacházením s motorovou pilou,
poleptání kyselinou sírovou i raněné po rvačce. Dále musela prokázat znalosti obvazové techniky a
transportu raněných. Na nesoutěţních stanovištích se děvčata seznámila s náročnou prací záchranářů,
hasičů i městské a státní policie.
Ačkoli děvčata nevyhrála, protoţe
skončila na šestém místě, určitě
jim tato soutěţ přinesla cenné
zkušenosti.
Jsem přesvědčena o tom, ţe by
dokázala pomoci v případě potřeby i doopravdy zraněnému člově-

ku. A to je to nejcennější, co si
z těch soutěţí děti odnášejí.
Na závěr bych ráda poděkovala
děvčatům Šárce Gabrielové, Petře
Hrzánové, Elišce Kříţové, Lucii
Boháčkové a Haně Ševelové za
vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka ZŠ Sady pionýrů

Jak se máme v naší školce ve Vchynicích?
Jiţ třetím rokem se na konci
školního roku uskutečnila akce
pro děti a rodiče „Noc ve školce“. Děti přišly do školky a jiţ od
rána se těšily, ţe v ní dnes
přespí. Odpoledne za dětmi
dorazili rodiče a na školní zahradě začal bohatý program.
Tentokrát
jsme
si
pozvali
„Štěpánčino divadélko“, děti se
pobavily s liškou a zajíčkem, zazpívaly do mikrofonu svou oblíbenou
písničku, tančily a soutěţily. Počasí
nám přálo, a tak za pomoci rodičů
proběhly různé sportovní a zábavné soutěţe, nechybělo ani občerstvení – domácí pečivo, ovoce a
velký výběr nápojů. Celý den, kdy
se všichni báječně bavili, jsme
završili opékáním špekáčků. Poté
se děti s rodiči rozloučily a statečně se přesunuly do školky. Po
umytí a převlečení do pyţámek
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čekalo děti promítání pohádek na
dobrou noc. Promítání na staré
promítačce z 60. let byl pro děti
velký záţitek. Po vyčerpávajícím
dni všechny usnuly jako andílci.
Ráno po probuzení a snídani čekal
děti další den plný hraní, učení a
zábavy. „Kdy tady zase budeme
spinkat příště?“ ptaly se děti.
Naše mateřská škola prošla velkými změnami a stavebními rekonstrukcemi, všechny prostory
jsou vybaveny novým nábytkem,
hračkami a pomůckami. Velkou
výhodou je také umístění naší
školky v blízkosti přírody, kterou
často vyuţíváme při hraní a učení.
V naší malé školce se nám moc
líbí, kaţdý den se těšíme na kamarády a zajímavý program, který
paní učitelky připravují pro naše
potěšení, radost a zábavu.
Jana Chudobová, ředitelka

Gymnazisté excelovali v národním
finále matematické soutěţe
Školní reprezentační tým lovosického gymnázia ve sloţení
Matouš Král z Kvarty, Martin
Štyks z Tercie + Sekundáni Jan
Preiss a Adéla Hanková obsadil
skvělé druhé místo v republikové matematické soutěţi pětičlenných druţstev s názvem
KOMA (Koperníkův matboj).
Finále soutěţe se uskutečnilo v
minulých dnech na gymnáziu v
Bílovci u Ostravy (mj. absolventkou
uvedené školy je tenistka Petra
Kvitová). V řešení různě náročných
příkladů a úloh předčil řadu specializovaných škol.
K vynikajícímu výsledku středoškoláků z Lovosic je nutné doplnit,
ţe za prvním týmem Gymnázia
Hejčín z Olomouce, které zvítězilo
v uvedeném klání i v loňském roce

a obhájilo tak titul nejlepších matematiků v zemi, zaostali lovosičtí
studenti o pouhých 5 bodů
(přitom třetí tým v pořadí jiţ poté
ztrácel na naše matematiky propastných 65 bodů). Finálového
klání se zúčastnila téměř třicítka
škol z celé republiky. „Náš lovosický tým měl v rámci pětičlenných
druţstev pouze čtyři členy, protoţe
do auta se jich víc prostě nevešlo,“
doplnila k tomu s úsměvem matematikářka školy Jana Štyksová.
A závěrem doplňující informace tým prestiţního gymnázia PORG
(pobočka Ostrava) Václava Klause
mladšího skončil na 13. místě s
polovičním ziskem bodů proti
lovosickým borcům. Celému týmu
tedy přejme chuť do další práce.
Gymnázium Lovosice

Ţáci ze ZŠ A. Baráka tradičně
zamířili do Coswigu
Základní škola A. Baráka
v Lovosicích uskutečnila další,
v pořadí jiţ čtvrtý výměnný
pobyt s německým městem
Coswig. Naše ţáky čekal velmi
pestrý a zajímavý program.
Vše začalo přivítáním před školou, po kterém následovala prohlídka školy v doprovodu německých ţáků. Odpoledne proběhla
„Ralley Coswig“. Jednalo se o ex-

přátelé si pro ně připravili návštěvu
divadla, kde se mohli zúčastnit
tréninku baletního souboru a
zhlédnout zkoušku divadelního
představení „Old Surehand“ od
Karla Maye, kterou místní divadelní
soubor připravuje na letní festival.
Následující den byl ve znamení
sportu a kultury. Dopoledne si ţáci
zahráli bowling a stolní tenis a
odpoledne je čekal výlet do Míšně,

kurzi po městě Coswig, kde měly
týmy sloţené z českých a německých ţáků za úkol najít místa označená ve slepé mapě a odpovědět
na otázky.
Ve středu čekal ţáky výlet na
zámek Moritzburg, ale hlavně
všemi netrpělivě očekávaná návštěva lanového centra v blízkém
lesoparku. Po absolvování nezbytné instruktáţe se všichni vrhli do
větví stromů a začali zdolávat záludné překáţky. Nad obratností
některých lezců by zbledl i sám
Tarzan. Zato večer čekal ţáky program úplně jiného ţánru. Němečtí

kde měli moţnost prohlédnout si
zdejší světoznámou manufakturu
porcelánu a také historické centrum města. Poslední den čekala
naše ţáky prohlídka historického
centra Dráţďan a návštěva klenotnice Grünes Gewölbe, kde mohli
obdivovat řemeslnou zručnost
středověkých umělců. Pak uţ následovalo jen rozloučení a zpáteční
cesta do Lovosic.
Ţákům se pobyt a připravený
program velmi líbil a my pevně
doufáme, ţe česko – německá
přátelství, která zde vznikla, přetrvají i do dalších let. Lenka Peterková
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Klub českých turistů Lovosice
Čedičová hora Lovoš (572 m n.
m.) se majestátně tyčí nad Lovosicemi a za dalekými výhledy sem
chodili poutníci jiţ na konci
19. století. Uţ roku 1892 místní
středohorský spolek nechal postavit 4 m vysokou kamennou rozhledničku, včetně zřízení přístupových cest a občerstvení v přízemí
věţičky. Prapůvodní Klub českých
turistů v Lovosicích vznikl v roce
1902 při setkání turistů na vrcholu
Kletečné 29. června s následným
zaregistrováním. Oddíl měl prvních
14 členů. Klub pracoval aţ do počátku okupace.
Turistické organizování potom
pokračovalo aţ od roku 1959, kdy
lovosický učitel Jaroslav Hyngar
pro zájemce a milovníky toulek
přírodou v okolí zorganizoval akci
100 jarních km, která měla i náborový charakter a přinesla ţádané
výsledky. Byl zaloţen turistický
odbor při Tělovýchovné jednotě
Jiskra Lovosice (TJ). Členská základna se rozšiřovala, pořádaly se
výlety i akce, které vedly i na vrchol
Lovoše,
kde
byla
chata
v neutěšeném stavu. Po jednáních
předal hlavní výbor TJ chatu odboru turistiky, který ji s nemalým
úsilím zvelebil do dnešní podoby.
Turistický oddíl byl zaměřen na
pěší turistiku, vodáctví a staral se o
oddíl mládeţe.
Rok 1990 znamenal další mezník
v historii turistického odboru

v Lovosicích. Přihláška k registraci
na ústředí KČT byla vyřízena 12. 9.
1990, odbor tím získal i právní
subjektivitu a koncem roku ukončil
vztah k TJ. Proběhla jednání o
převodu majetku. Tímto převodem
odbor také získal chatu na Lovoši
do svého vlastnictví a provoz byl
zahájen 1. 5. 1991. V roce 2009 u
příleţitosti 50. výročí zaloţení odboru turistiky při TJ Lovosice uspořádal KČT Lovosice vzpomínkovou
akci projíţďkou na lodi Porta
Bohemica pro všechny své členy a
pozvané hosty s občerstvením,
tancem a přiblíţením historie této
památné chvíle.
Více neţ 50 let jiţ tedy funguje
klub s různým počtem evidovaných členů. Bylo období i velkého

nezájmu, ale v posledních letech
klub zaznamenává nárůst nových
zájemců o členství. Členská základna má letos 94 dospělých členů a
25 dětí oddílu TOM. Pořádáme
zájezdy za sněhem, dvoudenní
zájezdy do zajímavých míst naší
republiky, prodlouţené víkendy na
kolech, týdenní turistické pobyty i
pobyty vodácko–cyklistické. Scházíme se na setkáních v chatě na
Lovoši nebo v KS Lovoš na besedách o záţitcích z dobrodruţných
dovolených našich členů. Klub
pořádá jiţ 33 let Novoroční výstup
na Lovoš a klíčovou akci Jarní putování okolím Lovoše, kterou zajišťují jak členové výboru, tak ochotní
členové z členské základny. Klub
také vyhlašuje brigády, při kterých

probíhají úpravy cesty od Lovosic,
vznikají nová místa s lavičkou.
Výbor velmi oceňuje vedení oddílu TOM 3311 Vejři. Vedoucí oddílu
s dětmi tráví víkendy, připravuje
soutěţe, prázdninové pobyty. Velmi známá je oddílová akce O Lovosickou vánočku aneb O měšec
zlého správce, které se zúčastňují
oddíly z blízkého okolí i zdaleka.
Dobře také pracuje skupina turistů seniorů. Tradice středečních
výletů seniorů trvá jiţ více neţ
deset let. Středeční výlety jsou
organizovány po celý rok. Naše
členská základna je velmi rozmanitá – od „mladých“ seniorů aţ po ty,
co jiţ více pamatují. Při organizování výletů dbáme, aby i ti méně
zdatní senioři si výlet uţili a jsme
potěšeni, ţe senioři se mají chuť
pohybovat. Ţe se organizace výletů líbí, dokazuje vzrůstající počet
účastníků. Doufáme, ţe v duchu
„Kaţdou středu v našem středu“
budeme pokračovat i nadále.
Naše turistické akce jsou otevřeny
všem zájemcům, kteří chtějí poznávat krásy našeho okolí i vzdálenějších míst přiblíţených auty, na kole
i autobusovými zájezdy. Informaci
o našem programu i záţitcích
z akcí najdete na:
www.kct.lovosice.net
Informaci o přihlášce do klubu
získáte na kontaktech také uvedených na stránkách klubu. Všechny
zájemce rádi přivítáme mezi námi.
Milena Šiklová, předsedkyně KČT Lovosice

Jubilejní 10. Sportovní hry v Oparně podpořil i Jiří Motl
V kempu Jordán v Oparně změřili jiţ tradičně své síly uţivatelé sluţeb Domovů pro
osoby se zdravotním postiţením. Hry začaly
v úterý 19. června slavnostním nástupem a
deseti salvami z děla a trvaly tři dny.
Na akci, kde samozřejmě nechyběli sportovci
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z Domovů z Lovosicka, dorazilo 160 účastníků
z 19 zařízení z Ústeckého kraje, Libereckého
kraje a Prahy. Soutěţilo se ve volejbale, atletice
či stolním tenisu, nechyběla kulturní vystoupení,
tančící psi nebo večerní diskotéka. Sportovní
hry finančně podpořilo Město Lovosice a pod-

poru jim svou účastí vyjádřil i lovosický házenkář a český reprezentant Jiří Motl.
Za deset let se v Oparně
sešlo celkem
1108 sportovců, přičemţ téměř třicet z nich
nechybělo na ţádném z proběhlých ročníků.
(Text a foto: tuc)
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Kultura

Na festivalu vystoupily folklorní
soubory ze čtyř zemí
Kulturní středisko Lovoš ve
spolupráci se Svazem Maďarů
ţijících v českých zemích, pobočka Lovosice, uspořádalo
v sobotu 9. června na Václavském náměstí uţ 3. festival
folklorních souborů.
Hezké letní počasí přímo zvalo
k návštěvě kulturní akce. Uţít si
příjemné atmosféry náměstí i parku si přišli nejen členové lovosické
pobočky Svazu, ale i mnoho dalších občanů Lovosic. Během festivalu se potěšili krásou lidových
písní, tanců a pestrých krojů, uviděli temperamentní tanečnice a
tanečníky a poslechli si cimbálovou muziku. Na třetím tanečním
festivalu vystoupily maďarský
soubor DUNAÁG z Dunajské Stredy, praţský soubor Mateník, polská taneční skupina Suszaniè

z obce Horní Suchá v Moravskoslezském kraji s harmonikářem a
slovenská cimbálová skupina Michala Zajaca.
Festival byl i letos spojen s
ochutnávkou kvalitních maďarských vín, k dispozici byla dvě
bílá vína, růţové a červené víno a
návštěvníci pilně hodnotili. Byl
uskutečněn také prodej maďarských specialit, například velkých
pecnů chleba, ořechových koláčů,
čabajek a dalších uzenin. „Mám
radost, ţe se festival vydařil, přišlo
opravdu dost lidí,“ byla potěšena
předsedkyně Svazu Iveta Pospíšilová. „Na shledanou na Václavské
pouti, maďarští kuchaři zas uvaří
pravý maďarský guláš a perkelt,“
pozvala Iveta Pospíšilová občany
na další akci v září v Lovosicích.

Čochtan v Lovosicích a vynikající Káča
V pondělí 18. června se v sále
KS Lovoš představila Divadelní
společnost
Josefa
Dvořáka
s představením Čochtan vypravuje.
Původní muzikál Burtona Laneho
upravili v roce 1947 se souhlasem
libretistů Voskovec a Werich a
uváděli ho pod názvem Divotvorný

(hz, foto: hv)

hrnec. Hlavní postava a pilířem
celé hry je Vodník Čochtan, kterého Werich stvořil jako postavu pro
sebe. Ve své inscenační úpravě ho
do Lovosic přivezl Josef Dvořák se
svou společností a vystupuje i
v titulní roli.
Většina písní zůstala v jeho pro-

vedení zachována a Lovosičtí tak
měli moţnost vyslechnout si nestárnoucí melodie Jak pak je dnes
u nás doma, Tam za tou duhou,
S čertem si hrát, Kdyţ z chudáka
stane se boháč i další, mnohé
z nich v podání Stanislavy Topinkové, vynikající muzikálové zpěvačky, členky Souboru muzikálu a
operety Divadla J. K. Tyla v Plzni,
která obdrţela v roce 2003 cenu
Thálie. Díky ní mělo představení
po hudební stránce opravdu
dobrou úroveň. Josef Dvořák byl
v roli vodníka kouzelný, mohl si
však odpustit některé lascivní
poznámky. Jiné improvizované
vtípky, např. herečce v roli Černošky políbil ruku a mínil: „To je první
černoška, která pouští,“ se publiku
zamlouvaly.
Příběh nakonec dobře dopadl,
Káča se šťastně vdala, Čochtan se
stal člověkem a němá Zuzana
začala mluvit. Vodník nás ještě
vyzval, abychom k sobě byli hodní
a herci se rozloučili písní Ten, kdo
nemá rád. Fanoušci mají v současné době moţnost porovnat dvě
různá nastudování tohoto muzikálu. „Klasická“ podoba Divotvorného hrnce je uváděna v Divadle Na
Fidlovačce.
(hz, foto: hv)

Divadelní loď Tajemství v Lovosicích

Na Osmičce zahraje SEPULTURA
Husarský kousek se povedl
pořadatelům nevšední akce na
Osmičce. V pátek 3. srpna zde
totiţ vystoupí legendární thrash
metalová kapela SEPULTURA
z Brazílie.
V Čechách se jen mihne.
Do Lovosic zamíří rovnou
z německého megafestivalu Wacken Open Air,
aby o den později uţ
zahrála v maďarském
Székesfehérváru.
Pro
fanoušky poctivého metalu se tak naskýtá jedinečná moţnost vidět Brazilce
na „menším“ pódiu a být
jim tak nejblíţ, co to jde.
Nesmrtelné hity jako
Inner Self, Attitude, Territory či Roots Bloody Roots tak budou mít pořádnou šťávu.
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Akce začne v 17 hodin vystoupením kapel Chlejf a Existence, následovat bude Modesty & Pride z
Podbořan a Tortharry z Hronova.
Vstupné je 450 Kč v předprodeji a
550 na místě.
(Text a foto: tuc)

Po dvou letech opět zakotvila
v areálu lovosického YACHT
CLUBU Divadelní loď Tajemství.
Lovosickým divákům jiţ známé
divadlo AQUALUNG tentokrát
připravilo pro zájemce hru Pytlákova schovanka 2010 aneb
Šlechetný milionář.
Offbeatová opereta podle filmové parodie z roku 1949 o tom,
kterak počestná dívka z lesní samoty dobyla velkoměsto a srdce
milionářovo přilákala půldruhé
stovky návštěvníků, kteří se kromě
představení zúčastnili i plavby a
prohlédli si rozsvícené Lovosice.

Ve hře vystupuje krásná a nevinná
Elén Hadrbolcová (sympatická
Tereza Krippnerová), tohoto času
na útěku za novým ţivotem, kariérou zpěvačky a také za René Skalským, muţem pro ni osudovým.
Doprovází soudobá kapela The
Spankers, pro účely divadla přezvaná na Aquajazz.
Po představení a zakotvení
v jachetním areálu následoval
koncert. Pro děti byla ještě na
středu 7. června připravena pohádka Divadla Pro Malý O Červené
Karkulce. Poté loď odplula do Ústí
nad Labem.
(hz, foto: hv)
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Lovosičtí fotbalisté postoupili do divize
Lovosičtí fotbalisté to zvládli.
Vysněný sen se stal skutečností –
svěřenci
trenéra
Antonína
Marčaníka postoupili do divize.
Fotbalisté FK Lovosice si prvenství
v tabulce krajského přeboru zajistili
v předstihu uţ v devětadvacátém
kole v souboji s Bílinou (snímky
z oslav po vítězném zápase na
straně 7). Soupeře ze svého hřiště

vyprovodili suverénním výsledkem
5:0. V tu chvíli uţ bylo jisté, ţe se
před ně druhé Litoměřice dostat
nemohou. Následoval uţ jen zápas
s nováčkem soutěţe z Modlan, ve
kterém Lovosice v poklidu remizovaly 1:1. Závěr sezony se proto nesl
v duchu bujarých oslav. „Hned po
utkání jsme dostali vítězný pohár.
Pro nás to byla třetí velká oslava

v posledních třech týdnech, takţe
jsem raději odjel,“ mrknul kouč FK
Lovosice Antonín Marčaník.
Po několika posledních „neúspěšných“ letech, kdy uţ na začátku
sezony tým nebojácně hlásil, ţe uţ
to musí vyjít a nakonec hráči neodcházeli s vysněnou radostí, se letos
cíl konečně vydařil. Sestava kolem
trenéra Marčaníka krajský přebor

ovládla s devatenácti vítěznými
utkáními, šesti remízami a pouhými pěti prohrami. V součtu to znamená třiašedesát bodů. Konkurencí se prostě nenechali Lovosičtí
ohrozit, kdyţ druhé Litoměřice
ztratily šest bodů a třetí Litvínov
deset. V rámci bujarých oslav proto
oblohu nad hřištěm osvítil dokonce i ohňostroj.
(pp)

Bronzové úspěchy mladých lovosických házenkářů
Mladí lovosičtí házenkáři získali
republikový bronz
Senzační bronz z mistrovství
České republiky starších ţáků přivezli lovosičtí házenkáři. Lovosicím
přitom titul unikl o jediný bod a
hráč Radek Provinský byl vyhlášen
nejlepším hráčem. Mladí házenkáři
měli velký důvod bojovat jako lvi.
Měli totiţ v zádech anděla, který je
hnal dopředu – nedávno náhle
zesnulého trenéra Miroslava Vávru,
který se finálového souboje uţ
nedočkal. Teď by na své svěřence
mohl být hrdý a ti na něj ani na
vteřinu nezapomněli, hráli, jak je to
učil a při slavnostním vyhlášení
přišli s jeho portrétem, na který mu
pověsili zaslouţenou medaili.
V závěrečném turnaji, který se
konal v Lovosicích, bojovala o
mistrovský titul šestice nejlepších
týmů z celé republiky. Lovosice
nejprve narazily na Frýdek – Místek, který porazily o dvě branky
21:23. Pak přišla první prohra
s mistrovskou Plzní a výsledek
13:25. Hned na to si Lovosice mohly spravit chuť v utkání se Zubřím.
Nakonec z toho byla remíza 15:15.
„Tohle byla škoda. Dvakrát jsme
vedli o tři branky a ještě dvě minuty před koncem o dvě,“ litoval

Šuma remízy, která pak měla velký
dopad na konečný výsledek.
V dalších utkáních uţ domácí ţáci
nenašli přemoţitele. Nejprve o tři
branky porazili Strakonice (17:20) a
s tříbrankovým odstupem vyhráli
nad Karvinou (16:13). Vyrovnanost
všech týmů připravila elitní čtyřce
ještě pořádné nervy. O konečné
podobě stupňů vítězů totiţ rozhodl aţ úplně poslední zápas plzeňského Talentu s Frýdkem – Místkem. „Byl to velmi kvalitně obsazený turnaj. Do nejlepší šestky se
probojovaly týmy, které byly velmi
vyrovnané a aţ na některá zaško-

Pohárový vodácký závod v Lovosicích
V pátek 1. 6. to všechno vypuklo. Do Lovosic začaly přijíţdět
vodácké kluby z různých koutů
ČR. Díky vstřícnosti města mohli
závodníci rozloţit své leţení na
místním koupališti v Lovosicích.
Večer se snaţili odpočívat na
sobotní nabitý program. Ovšem
díky lovosickým muzikantům ze
spřátelených kapel Paradox, Vitamín a Volumač se jim nechtělo
utíkat pro skvělou atmosféru, za
kterou hudebníkům děkujeme.
V sobotu ráno se celá výprava

přesunula na první disciplínu do
Litoměřic, kde se jel na místním
náhonu slalom. Poté následoval
krátký odpočinek spojený s občerstvením, které
připravil klub
vodáků Lovosice. Odpoledne
se vodáci utkali
v druhé disciplíně. U vodácké loděnice se
závodilo
ve
sprintu na 300

brtnutí, třeba jako to naše, to potvrzují í výsledky zápasů. Bronz je
pro nás velký úspěch, vţdyť jsme
třetí nejlepší v republice,“ mrknul
spokojeně Vladimír Šuma, jinak
hráč muţské extraligy.

Také mladší ţáci bronzoví
Ve dnech 8. – 11. 6. se ve sportovní hale v Novém Veselí konalo
Mistrovství ČR v házenkářském
desetiboji. Své síly a dovednosti
zde změřilo 8 vítězů krajských kol
Házenkářského desetiboje. Všichni
jsou zároveň vítězi svých krajských
lig. Testová baterie a turnaj důkladně prověřily nejen dovednosti,
ale i síly a morální vlastnosti všech
účastníků.
Soutěţilo se v deseti disciplínách:
utkání v házené s osobní obranou
(10 min.), nájezdy na branku (shotout), utkání házené (20 min.), hod
míčem
(dálka),
hod
míčem
(přesnost), běh 2x15 m, pětiskok,
překáţková dráha, aktivita a fairplay.
Celkové pořadí je součtem bodů
získaných v jednotlivých disciplínách.
Jan Kulhánek

(Text a foto: pp)

Výsledky:
1. Talent A Plzeň
2. Zubří A
3. HK .A.S.A. Město Lovosice
4. Frýdek–Místek A
5. Strakonice A
6. Karviná A
metrů. Sobotní závodní úsilí sprintem skončilo.
Neděle pro posádky znamenala
prokázání vytrvalosti na sjezdu
dlouhém 9 kilometrů. Během sjezdu museli členové závodní lodi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dukla Praha
68 bodů
HCB Karviná
64 bodů
HK .A.S.A. Město Lovosice 58 b.
SK Velká Bystřice
57 bodů
HCB Strakonice
41 bodů
Sokol Nové Veselí
31 bodů
TALENT 90 Plzeň
27 bodů
Sparta Kutná Hora
21 bodů

Reportáţ z oslavy 60 let jachtingu v Lovosicích přineseme v
srpnovém vydání Lovosického
dneška
zastřílet ze sportovních vzduchovek. Sjezd začínal v Lovosicích,
pokračoval přes ţernosecké jezero
a končil v Litochovicích. Za město
Lovosice závodila posádka ţen a
ţáků. Ţeny se probojovaly na druhé místo a ţáci vybojovali šesté.
Velké díky patří klubu vodáků
Lovosice, Městu Lovosice, pomocníkům při organizaci závodu, kapelám a sponzorům. L. Joachimsthalerová

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.

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

Kulturní středisko Lovoš

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

FILMOVÉ LÉTO NA „OSMIČCE“
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ – Areál „Osmička“ vždy od 22:00 hodin.
Pátek 20. července
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého
Tři režiséři, tři pohádky, třetí rozměr - to je třetí díl
Fimfára. V dalším pokračování filmu na motivy
pohádek Jana Wericha se symbolická trojka
projevila i v použití rozdílné filmové techniky, než
jakou se natáčely první dva díly divácky úspěšného
Fimfára.. Avšak ne, že by tím autoři odstoupili od
původní myšlenky loutkového filmu. Ta zůstává
nedotčena.
Režie: Vlasta Pospíšilová, Kristina Dufková,
David Súkup
Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot,
Ota Jirák, Roman Říčař, Miroslav Vladyka
Sobota 21. července – V peřině
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy.
V jednom se nachází čistírna peří, v druhém má
kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi
vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z
čistírny nedávno objevil skrytý svět snů v peřinách
a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je
díky tomu bez práce. Všem v okolí se zdají samé
pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby
se něco ošklivého do spaní přece prodralo, stačí si
dát peřinu vyčistit. Zlé sny skončí zamčené ve
sklepení pod čistírnou. Ale jednoho dne děda
záhadně zmizí.

Celou rodinu z čistírny pak čeká dobrodružství, o
kterém se nikomu ani nezdálo. Boj s paní Hildou a
boj o sny a se samotnými sny vyvrcholí v
magickém polštářovém světě přímo v peřinách.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Nina Divíšková.
Neděle 22. července – Nevinnost
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi
rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste
dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet.
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí
obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den
vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici,
odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť
když protistraně pomáhá člověk, který může být
motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec
vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale
nemusí znamenat vítězství. Někdy je to jen
přestávka před dalším, mnohem náročnějším
zápasem. Zvlášť, když ve snaze zachránit se
obětujete tajemství, která měla zůstat navždy
skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše okolí příliš
nebezpečná.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají : Ondřej Vetchý, Anna Geislerová, Luděk
Munzar, Linhartova Anna, Hynek Čermák
.

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
Léto nejen s angličtinou – letní příměstský tábor
Hlídání dětí s bohatým programem a angličtinou.
Kdy? 16. - 20.7. 2012.
Kde? V mateřském centru Malé Žernoseky.
Cena: 1000,- Kč - (v ceně je celodenní stravování)
Po dohodě můžete využít jen některé dny.
Program pro děti od 5 do 12 let:
V úterý a ve čtvrtek zábavná angličtina.
Ve středu výlet po naučné stezce. A mnoho dalšího ......
Počet míst je omezený.
Bližší informace a přihláška: Klára Pospíšilová,
E-mail: klara.voboril@seznam.cz, telefon: 774 045 397

Pondělí 23.července – Lidice
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se
absurdní shodou náhod připletli do cesty
dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera,
oceněného cenou Sazky v r. 2007, nabízí pohled
na tragický osud Lidic za 2. světové války z
neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel
Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku,
která stojí na začátku celého příběhu. Jde o
velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak
zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a
způsobit tragédii. Rok 1942 – německá
propaganda úzkostlivě tají genocidu páchanou
na civilním obyvatelstvu.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár,
Zuzana Bydžovská

Koupaliště
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin
Vstupné:
Dospělí
Děti od 6 let a důchodci

50 Kč
25 Kč

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

Akce SPCCH
10. července – Společný výlet do Litoměřic
Hrad, Hvězdárna, parkány, Kalich atd.
Sraz v 9:30 hod. na vlak. nádraží
Odjezd v 10:00 hod., vedoucí Laďka Lásková
17. července – Cvičení v lesoparku Osmička
Od 8:00 hod., sraz na Osmičce
31. července – Společný výlet do Litoměřic
Vláčkem do Píšťan atd., vedoucí Laďka Lásková
31. 8 – 2. 9. 2012 – Doksy
Víkendový pobyt s programem
V ceně ubytování pokoje s příslušenstvím, plná penze,
přednášky a masáž. Cena 1.200,-Kč
10. 1. – 20. 1. 2013
Lázeňský pobyt – Mšené Lázně
Cena 6.200,-Kč
Přihlášky se zálohou 3.000,-Kč
pí. Žamberská 603 230 513
Připravujeme:
5. 10. – Čtvrtá lovosická olympiáda
aneb hýbeme se v každém věku, od 14:00 hodin.
26. 10. – Taneční zábava – Babí léto
Kulturní středisko Lovoš
17. 12. – Vánoční posezení – Výroční schůze

OZDRAVNÉ POBYTY V ČECHÁCH:
4. – 21. 7.

źJindřichův Hradec

źFrantiškovy Lázně

11. – 18. 8.

źPoděbrady

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

Přednáška o zdraví s léčitelem Václavem Vítem, Dům s pečovatelskou službou Litoměřice,
v ulici Kosmonautů. Datum konání: 8. 10. a 26. 11. 2012 vždy od 13 do 15 hodin,
diagnostiku nutno objednat předem.

Novinky v Městské knihovně
Prázdninová soutěž
Můžete si vybrat z těchto témat :
1. Ta je dobrá … tu si přečti! (napiš o knize, která tě velmi zaujala – doporuč ji dalším čtenářům)
2. Až mi bude 70… (zapřemýšlej jak si představuješ svět v této době, fantazii se meze nekladou)
3. Moje ideální prázdniny (jaké by měly být prázdniny dle tvých představ a jaké nakonec byly…)
Své práce napište nejlépe na počítači, případně čitelně rukou, můžete je doplnit vhodnými
ilustracemi.
Termín odevzdání je do 14. září 2012.
Hraje se o zajímavé knižní a další ceny !

Nové knihy pro dospělé:
Kočka v utajení
Pražský tanec smrti
Zlatá chiméra Borgiů
Zimní královna
Rytířský slib
Pátý svědek
Zakázané reportáže
Kolej Today
Rozhodnutí porodní báby 3.
Baudolino
Malinalli. Otrokyně bílého pána
Až ji uvidíš
Krvavá dálnice
Zapomeň na minulost
Egypťanky (4.-7.)
Dynastie Morlandů 33. Roztančená léta
Krev a mráz
Noční záře
Žena v černém

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

Prázdninová otevírací doba
v Městské knihovně:

Zveme všechny děti k účasti v prázdninové literární soutěži!

źAdamson, Lydia
źBarényi, Olga
źBenzoni, Juliette
źBeráková, Zora
źCallen, Gayle
źConnelly, Michael
źČáp, Martin
źDoležalová, Martina
źEbert, Sabine
źEco, Umberto
źEsquievel, Laura
źFielding, Joy
źFrei, Robert
źGillerová, Katarína
źGodard, Jocelyne
źHarrod-Eagles, C.
źHassel, Sven
źHeitmann, Tanja
źHill, Susan

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

Dospělí:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

–
8 – 17
8 – 17
8 – 17

Děti:
Pondělí
Středa
Pátek

8 – 13
8 – 13
8 – 13

12 – 17
12 – 15
12 – 17
12 – 14

Nové knihy pro děti a mládež:
źBizzi, Regina
źBlade, Adam
źBraunová, Petra
źBrezina, Thomas
źBurdová, Michaela
źBussell, Darcey
źFlanagan, John
źGroening, Matt
źHagman, Pia
źHarper, Aimee
źHossfeld, Dagmar
źHouck, Colleen
źJanišová, Tereza
źJežková, Alena
źKinney, Jeff
źKopl, Petr
źKratochvíl, Miloš
źKrolupperová, D.
źLamková, Hana

Winx club. Ples pro Bloom
Beast Ouest. Arkta, horský obr
Tramvaj plná strašidel
Počítačový démon
Kříšťály noci (1.-4.)
Malá baletka. Ela a kouzelné baletní střevíčky
Hraničářův učeň 11. Ztracené příběhy
Simpsonovi. Velké rodeo
Klára má koně
Psí ráj 5. Kája
Líza a spol. 1. Nový kluk
Tygrovo prokletí
Erilian. 2. Kouzla na obzoru
Dobrý svět
Deník malého poseroutky 6. Ponorková nemoc
Dracula. Komiks
Bodlináček, ježčí kluk
Společenstvo klíčníků
Autíčko Tút

Kompletní seznam novinek najdete na www.knihovna.lovosice.com v sekci Nové knihy

Máte jiné dioptrie na dálku
a jiné na blízko?
Vidíte dobře na dálku, ale špatně na
tachometr, mobil, navigaci či na čtení?
Nechcete stále měnit brýle na dálku
a na blízko?
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUnJí EčoM
čky
• kontakt

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Libochovice

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

Nám. 6.května 612
416 591 509

E-mail: optik.prudky@iol.cz

www.optia.cz

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

!!! EXEKUTOR NEČEKÁ !!!
VYŘEŠTE VŠE VČAS

Vyrobíme Vám multifokální brýle,
se kterými uvidíte na všechny
vzdálenosti.
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Přijďte se informovat,
rádi Vám poradíme.
VŠE PRO VÁŠ BYT
webové stránky: www.revaj.cz
eshop:
koupelny.revaj.cz

Litoměřice, Lidická 12 Tel. 416 737 025 e-mail: litomerice@revaj.cz
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KOUPELEN
OBKLADOVÉ KAMENY A PÁSKY
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

va

REGISTRY NEŘEŠÍME

NYNÍ AKCE:
NOVÝ KLIENT = ZDARMA
NOVÝ MOBILNÍ TELEFON
TEL.: 775 777 074, 775 418 914

www.pomuzemevam.cz
Červenec 2012

KUCHYNĚ NA MÍRU
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3D GRAFICKÉ NÁVRHY

el

REK. BYTOVÉHO JÁDRA

ko

STAČÍ ZASLAT SMS
ZAVOLÁME VÁM ZPĚT
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REKONSTRUKCE BYTŮ

ŽÁDNÁ ČÍSLA 900….

j.c

z

MÁTE EXEKUCE, DLUHY?

NOVĚ

ESHOP!

ÚPRAVY INTERIÉRU

REK. STOUPAČEK
VÝMĚNA PODLAH

REK. ELEKTROINSTALACE
REK. BALKONŮ A TERAS

inzerce.dnesek@email.cz

Prodej: vlny, zipů, nití, jehel a gumy
Textil: prostěradla, povlečení, tkaničky
Krémy na obuv
• Žižkova 270/5, 410 02 Lovosice • tel.: 411 208 783 •

tel.: 724 482 870

Červenec 2012

Inzerujte v Lovosickém dnešku!
Vaše reklamní sdělení se dostane
do každé lovosické domácnosti.
Ceník inzerce:

Celá strana

- 7 000 Kč/měsíčně

1/2 strany

- 3 500 Kč/měsíčně

1/4 strany

- 1 750 Kč/měsíčně

1/8 strany

-

875 Kč/měsíčně
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku
činí 3 800 výtisků a je distribuován zdarma
do každé lovosické domácnosti.

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

M ě sto Lo vo s ice

M ě sto Lo vo s ice

VEŘEJNÁ NABÍDKA

VEŘEJNÁ NABÍDKA

Město Lovosice nabízí k prodeji prázdnou
nebytovou jednotku:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami
prodeje bytových a nebytových jednotek v Lovosicích (celé znění
k dispozici na MěÚ Lovosice, Odbor majetkosprávní nebo na
www.meulovo.cz) nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní
cenu. ZM usnesení 84/III/2012.

Město Lovosice nabízí k prodeji prázdnou
bytovou jednotku:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami
prodeje bytových a nebytových jednotek v Lovosicích (celé znění
k dispozici na MěÚ Lovosice, Odbor majetkosprávní nebo na
www.meulovo.cz) nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní
cenu. ZM usnesení 117/IV/2007.

Nebytová jednotka č. 105 (kancelář-první patro) v domě čp. 477
v ulici Žižkova, Lovosice

Bytová jednotka č. 15 v domě čp. 1081( čtvrté nadzemní podlaží)
v ulici Mírova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 54,16 m2, minimální kupní cena je stanovena
na 402 656,- Kč.

plocha činí 19,06 m2, minimální kupní cena je stanovena na 88 934,- Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
16. 07. 2012 od 10:30 do 11:00 hod. na místě, ul. Žižkova čp. 477
01. 08. 2012 od 16:00 do 16:30 hod. na místě, ul. Žižkova čp. 477
13. 08. 2012 od 10:30 do 11:00 hod. na místě, ul. Žižkova čp. 477

Prohlídka bytu je možná ve dnech:
16. 07. 2012 od 09:45 do 10:15 hod. na místě, ul. Mírova čp. 1081
01. 08. 2012 od 15:15 do 15:45 hod. na místě, ul. Mírova čp. 1081
13. 08. 2012 od 09:45 do 10:15 hod. na místě, ul. Mírova čp. 1081

Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávané jednotky, a to nejpozději do 20.08.2012. Formulář žádosti si
může žadatel stáhnout na web.stránkách úřadu a nebo si ho může
vyzvednout na majetkosprávním odboru. Zájemce bude písemně
majetkosprávním odborem vyzván k účasti na nabídkovém řízení.

Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávané jednotky, a to nejpozději do 20.08.2012. Formulář žádosti si
může žadatel stáhnout na web.stránkách úřadu a nebo si ho může
vyzvednout na majetkosprávním odboru. Zájemce bude písemně
majetkosprávním odborem vyzván k účasti na nabídkovém řízení.

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

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

Červenec 2012

inzerce.dnesek@email.cz

Gambrinus klub Lovosice s O.s. Békadilkoš uvádějí:

od 17:00 hod.

Lovosice
Lesopark Osmička

Cena:

3. 8. 2012

Support:
Chlejf / metal crossover Praha
Existence / metal hardcore Litoměřice
Modesty & Pride / metal Podbořany
Tortharry / death metal Hronov

450,- předprodej
550,- na místě

Předprodej: Lovosice ę Gambrinus klub, Pod Palubou, Info centrum, H + H autodíly u závor
Litoměřice ę Hospůdka u Letního kina Most ę Gama music klub Ústí nad Labem ę SWIS Shop

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

tel.: 724 482 870

Červenec 2012

