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Cena tepla zůstává stejná
Domácnosti v letošním roce za
teplo zaplatí 502 Kč za GJ. To je
stejná cena jako v loňském roce.
„S dodavatelem tepla, kterým je
v Lovosicích společnost Lovochemie, jsme jednali na konci roku a
s výsledkem jsme spokojeni. Cena
za teplo, která se v porovnání
s jinými městy pohybuje na nižším

průměru, zůstane pro tento rok
stejná,“ sdělila místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková.
Cena za teplo je tak v pořadí
čtvrtou cenou, která se od začátku
ledna ve městě nezvyšuje. „Jde o
náš postoj, který jsme avizovali na
konci loňského roku. Finanční
zátěž, kterou pro mnohé lidi zna-

mená zvýšení DPH, jsme nechtěli
ještě navyšovat,“ doplnila starostka
města Lenka Lízlová.
Stejné ceny tak zůstávají také u
daně z nemovitosti, u poplatků za
odpady a nezvyšují se ani ceny
nájmů v městských bytech. Finanční prostředky do rozpočtu chce
vedení města hledat jinde.
(tuc)

Volby v Lovosicích podle čísel
Od 17. listopadu 1989 se v Československu, od
r. 1993 v novém státě – České republice, volilo
mnohokrát. Volilo se do Parlamentu ČR, do okresních zastupitelstev, do zastupitelstev v obcích (tzv.
volby komunální) i do krajů, do Evropského parlamentu. Obvykle chodívá nejvíce lidí k volbám do
Parlamentu ČR, nejméně k volbám do Senátu ČR.
Například při „komunálních“ volbách měla účast
voličů v Lovosicích ostře klesající tendenci. V roce
1990 si lidé ještě neodvykli k volbám chodit, a tak byla
volební účast cca 69 %, přesné číslo se mi nepodařilo
zjistit. V dalších volbách v roce 1994 odvolilo 52,9 %
voličů, 1998 – 39,2 %, 2002 – 39,6 %, 2006 – 41,65 % a
v posledních volbách v roce 2010 – 43,9 %. Účast se
tedy ustálila mírně nad 40 %. Obdobné to bylo u voleb do Parlamentu ČR: Lovosice 1990 – asi 96,8 %,
1992 – 82,9 %, 1996 – 72,2 %, 1998 – 68,6 %, 2002 –
52,89 %, 2006 – 58,37 % a v roce 2010 – 58,5 %;
celková účast se pohybovala pod 60 %. Volby do
Zastupitelstev krajů – v roce 2000 – 34,5 %, 2008 –
38,58 % a v roce 2012 – 36,30 %. Nejmenší účast měly
vždy volby do Senátu ČR – např. 1996 – 1. kolo
28,87 %, 2000 – 34,3 % a 2006 – 2. kolo 23,30 % a
2012 – 2. kolo 16,68 %.
Tentokrát měla premiéru přímá volba prezidenta,
1. kolo proběhlo ve dnech 10. a 11. ledna 2013. Kandidátů bylo devět, 6 mužů a 3 ženy. Národ český i lovosické občany volby přilákaly k urnám – v ČR přišlo
v prvním kole k urnám 61,31 %, v Lovosicích sice méně, ale přece jen 55,36 %, téměř jako k parlamentním
volbám v roce 2010. Je to nejvíc za poslední roky.
A lidé také kandidátům věnovali pozornost, zvažovali
jejich klady i zápory. Ale stejně je to málo, člověk by si
myslel, že historicky první volba prezidenta přiláká
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alespoň 80 % voličů. Kdyby se tak občané probrali ze
své letargie nadobro a začali se více zajímat o věci
veřejné, a to nejen tehdy, když se politika dotýká jejich
osobních zájmů. Třeba začnou občané více chodit i na
zasedání zastupitelstva, zatím tam bývá deset pravidelných návštěvníků a dalších deset příležitostných,
jejichž případ se projednává. Pokračování na str. 8 >>>
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
na konci ledna jsme
schválili
rozpočet
města Lovosice na rok
2013.
Zásadní z hlediska
investic je rekonstrukce Pfannschmidtovy vily. Ačkoliv nejsem
zastáncem úvěrů, věřím, že tento
historicky cenný objekt si takto
masivní finanční injekci zaslouží a
po celkové rekonstrukci se stane
perlou našeho města. Do rozpočtu
jsme zahrnuli také opravy komunikací v ulici Ústecká a Sady pionýrů.
Občané žijící v těchto lokalitách
si právem stěžují na rozbité chodníky.
Změny nastaly také ve financování sportovních klubů. Město letos
poprvé nestanovilo, kolik peněz
který sportovní klub dostane, ale
částku si rozdělí přímo sportovní
kluby prostřednictvím pracovní
skupiny, v níž budou mít sportovci
své zastoupení. Vycházíme z toho,
že sportovci sami nejlépe ví, kde
jsou peníze potřeba.
Chceme také pokračovat v rekonstrukci našich školních zařízení.
V programu Zelená úsporám se
chystáme požádat o finanční prostředky na zateplení škol a na
Ministerstvu životního prostředí
o peníze na revitalizaci zahrad
v mateřských školách.
V sociální oblasti jsme pak započali s přípravou nového Komunitního plánu péče a finišujeme otevření denního stacionáře pro lidi s
mentálním postižením.
Věřím, že tyto kroky povedou k
rozvoji města, ke kvalitnějším
veřejným službám a k tomu, aby se
v Lovosicích lépe žilo.
Přeji všem brzký konec zimy a
pevné zdraví!
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

MĚSTO LOVOSICE
schválený rozpočet na rok 2013
podle odvětvového členění
(Zastupitelstvo Města Lovosice
schválilo dne 31. 1. 2013
- údaje uvedeny v tis. Kč)

Tříkrálová sbírka ve Farní charitě
Lovosice vynesla přes 21 tisíc

Tříkráloví koledníci v Lovosicích.

Jako každý rok i letos se
pracovníci Farní charity Lovosice zapojili do organizace a
realizace Tříkrálové sbírky.
Koordinátorkou letošní sbírky
byla určena Adriana Kucháriková z Komunitního centra
Amicus v Lovosicích a nutno
konstatovat, že se svého
úkolu zhostila na výbornou.
Celý proces přípravy, organizace realizace a vyhodnocení
zvládla i díky výborné spolupráci s hlavní koordinátorkou
Diecézní charity, pracovníky
Městského úřadu v Lovosicích a pracovníky České
spořitelny
a.s.
pobočky
v Lovosicích.
V letošním roce jsme vypravili celkem 18 trojic koledníků, přičemž vedoucím trojice
vždy byl člověk se způsobilostí k právním úkonům. Koledovali jsme jak v samotných
Lovosicích, tak i v okolních
obcích – Čížkovicích, Jenčicích, Lhotce, Lukavci, Žernosekách a dalších. I přes
určité obavy, které pramenily
z dopadů a ohlasů nedávno
přijatého zákona o církevních
restitucích, se naši koledníci
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(Foto: archiv Farní charity Lovosice)

nesetkali s nepřátelstvím. Kdo
z oslovených dárců nechtěl,
nepřispěl, kdo chtěl přispět,
přispěl. A tak se díky laskavému otevřenému srdci těchto
dárců podařilo letos vykoledovat 21 375 korun, což je
více než vloni. S pokorou a
úctou děkujeme všem, kteří
se o tento výsledek zasloužili.
Výtěžek Tříkrálové sbírky
bude, tak jak je stanoveno
v celostátních pravidlech,
věnován zčásti na zahraniční
humanitární pomoc, z větší
části se pak vrátí do domovských organizací, kde poslouží k podpoře jejich činnosti.
V lovosické charitě použijeme
tyto prostředky na zajištění již
tradičního letního dětského
tábora, který je určen pro děti
ze sociálně ohrožených rodin
a pro děti z romské komunity,
která v Lovosicích žije.
Závěrem chci ještě jednou
poděkovat všem, kteří se
jakkoli zúčastnili letošní sbírky – zejména pak dárcům, ale
i organizátorům a v neposlední řadě našim koledníkům.
Roman Striženec
ředitel Farní charity Lovosice

Příjmy, které nepodléhají odvětvovému členění:
sdílené daně od SR
daň z příjmů PO
daň z přidané hodnoty
poplatky
daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
neinvestiční dotace
investiční dotace
Zemědělství
Zemědělský půdní fond
Deratizace
Správa v lesním hospodářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Podpora rozvoje průmyslových zón
Cestovní ruch - informační centrum
Ostatní záležitosti průmyslu - např. pronájem rekl. ploch apod.
Komunální komunikace+ostatní záležitosti pozemních komunikací
Veřejná silniční doprava
Provoz vnitrozemské plavby
Státní správa v dopravě
Zásobování pitnou vodou
Odvádění a čištění odp. vod
Služby pro obyvatelstvo
Mateřské školy
Základní školy
Školní stravování
Základní umělecká škola
Činnosti knihovnické
Ostatní kult. zál.- muzeum
Kapličky - kult. památky
Kabelové vysílání
Družba Cosswig
Kulturní středisko Lovoš
SPOZ
Městská sportovní zařízení ve správě ASK
Podpora ostatních tělových. činností
Využití volného času dětí - ELKO
Všeobecná ambulantní péče
Ubytovny včetně bytového hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Územní plánování
Komunální služby (WC, park), územní rozvoj
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálních odpadů
Třídění odpadů
Asanace skládek
Péče o vzhled obcí
Monitoring zjišťování úrovně hluku
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Sociální věci
Sociální péče v sociálním zabezpečení a politika zaměstnanosti
Bezpečnost státu
Civilní ochrana, kryty, rozhlas
CO v souvislosti s přípravou na krizový stav
Obecní policie
Ostatní záležitosti požární ochrany
Všeobecná veřejná správa a služby
Místní zastup. orgány
Volby
Místní správa
Výdaje z fin. operací - úroky z úvěrů a odvod DPH
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů
Celkem příjmy a výdaje
Počáteční stav k 1. 1. 2012
Rozpočtová rezerva

Příjmy

Výdaje

185 240,0
22 070,0
18 090,0
33 260,0
19 950,0
12 500,0
120,0
24 296,0
54 954,0
4 900,0
4 900,0
0,0
0,0
2 340,0
0,0
0,0
65,0
70,0
635,0
570,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
25 819,0
0,0
145,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
150,0
0,0
14 240,0
7 260,0
1,0
220,0
2 500,0
0,0
10,0
0,0
0,0
333,0
800,0
0,0
0,0
0,0
50,0
550,0
550,0
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
210,0
10,0
0,0
150,0
50,0
0,0
17 000,0
0,0
236 209,0
27 973,0
917,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
545,0
0,0
200,0
345,0
40 377,0
0,0
300,0
934,0
0,0
37 183,0
1 000,0
380,0
0,0
0,0
580,0
147 066,0
3 478,0
8 116,0
950,0
400,0
1 285,0
15 045,0
319,0
146,0
0,0
5 500,0
140,0
13 770,0
3 300,0
1 020,0
0,0
2 664,0
5 690,0
3 340,0
1 886,0
1 300,0
85,0
430,0
195,0
70,0
10 040,0
0,0
46 277,0
21 620,0
0,0
0,0
3 216,0
3 216,0
6 174,0
85,0
100,0
5 909,0
80,0
65 867,0
2 744,0
280,0
61 756,0
460,0
627,0
0,0
20,0
263 265,0
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Město

Nový hejtman zavítal na radnici
Ekologie a velký nápor na
životní prostředí. To bylo jedno
z hlavních témat, která zazněla
na první oficiální schůzce vedení
města Lovosice s hejtmanem
Ústeckého
kraje
Oldřichem
Bubeníčkem.
„Byla to dobrá příležitost seznámit pana hejtmana se situací, která
zde v Lovosicích je. Zátěž na životní prostředí, velký nápor dopravy,
zhoršené ovzduší. To jsou jevy,
které většinou zmiňujeme v souvislosti s nedostavěnou dálnicí D8
a které zdejší lidé musejí neustále
snášet. Je důležité připomínat, že
zde v Ústeckém kraji jsou takto
postižená místa,“ říká lovosická
starostka Lenka Lízlová.

V této souvislosti jde přitom také
o přerozdělování finančních prostředků, které proudí od významných znečišťovatelů životního
prostředí do fondů Ústeckého
kraje.
„Byli bychom velice rádi, aby v
tomto případě fungovalo spravedlivé přerozdělení financí právě do
nejvíce postižených míst. Tedy
tam, kde tito znečišťovatelé působí
a kde se lidé musejí potýkat s
důsledky jejich průmyslové činnosti,“ vysvětluje starostka Lovosic.
Na společné schůzce zazněly i
konkrétní plány radnice na letošní
rok. A to nejenom v rámci samotného města Lovosice, ale celé
litoměřické oblasti.
(tuc)

Starostové měst se sešli v Lovosicích
V pátek 1. února se v lovosické
restauraci Pod Palubou sešli
starostové měst na Litoměřicku.
Kromě nemocné starostky Terezína Růženy Čechové se na pozvání
lovosické starostky Lenky Lízlové

dovala kulturní vložka, kterou
vyplnily zpěvem děti ze ZŠ Antonína Baráka. Třetím oficiálním bodem programu bylo představení
činnosti občanského sdružení
Muzeum Lovosicka jeho předse-

dostavili všichni. Nechyběli ani
čelní představitelé obcí Straškov a
Mšené-lázně.
V úvodu přítomné seznámil vedoucí stavebního úřadu Petr Soldon s trnitou cestou, která provází
dostavbu dálnice D8. Poté násle-

dou Miroslavem Hvorkou.
Následovalo „kolečko“, v němž
starostové seznámili své kolegy
s tím, co je u nich ve městech nového. Debata se poté točila zejména kolem získávání dotací.
(Text a foto: tuc)

Někdy na začátku ledna, myslím, že to bylo třetího, jsem šla v Lovosicích po Žižkově ulici a viděla jsem, jak na ulici leží nějaký muž. Kolem
něj stáli asi 4 lidé. Když jsem k němu šla, na místo přibíhal policista, jenž
mu poskytl první pomoc. Muž byl již v obličeji modrý. Policistovi se však
podařilo ho oživit i přesto, že se na něj ostatní pouze dívali. Než přijel
lékař, tak si muž už stoupal. Pak jsem si všimla, že se jedná o mého
známého. Tímto bych chtěla velmi poděkovat za záchranu života a připadá mi škoda, že se tímto policie moc nechlubí. Myslím si, že ukázáním
podobných zákroků by si zvýšila prestiž a lidé by na ní pohlíželi mno-
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Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

7.

13.2. – 14.2.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

8.

20.2. – 21.2.

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

9.

27.2. – 28.2.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

10.

6.3. – 7.3.

Představujeme odbory MěÚ:

Majetkosprávní odbor
Majetkosprávní odbor MěÚ má 6 referentů včetně vedoucí. Hlavní
náplní majetkosprávního odboru je:
 evidence nemovitostí města
 identifikace pozemků
 zajišťování oddělovacích geometrických plánů a odhadů nemovitostí
 koupě, prodej, nájmy a pronájmy nemovitostí a pozemků na základě
usnesení rady a zastupitelstva města
 zajišťování registrace veškerých pohybů majetku města na katastrálním úřadě
 uzavírání kupních smluv na prodané nemovitosti města
 uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory
 následné zajištění realizace
 uzavírání nájemních smluv na byty
 uzavírání smluv s dodavateli energií a služeb včetně následných
úhrad
 výpočet nájemného jednotlivým nájemcům bytů i NP včetně kontroly
skutečných úhrad a vymáhání dluhů
 sledování technického stavu obytných domů
 zabezpečení tvorby fondu oprav a jeho efektivní čerpání
 plánování běžných, středních i generálních oprav
 sestavování plánů revizí vybraných technických zařízení včetně
zajištění vlastní realizace
 přijímání požadavků na opravy od nájemníků a jejich následné
vyřízení
 vedení účetnictví hospodářské činnosti města
 kompletní agenda prodeje bytů
 vyřizování přestupků ve správním řízení na svém úseku
 majetkosprávní odbor má ve správě městskou ubytovnu v ulici
Nádražní, zajišťuje její chod, přijímání žádostí o ubytování včetně
celé agendy
Výkon činnosti zajišťují:

Poděkování

hem lépe.

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

Jana Visková

Bc. Petra Buriánková, vedoucí odboru (majetkosprávního odboru),
tel.: 416 571 190, e-mail: petra.buriankova@meulovo.cz
Renata Nováková, referent (správa nemovitého majetku, prodej bytů),
tel.: 416 571 197, e-mail: renata.novakova@meulovo.cz
Vladimíra Pálková, referent (prodej pozemků),
tel.: 416 571 191, e-mail: vladimira.palkova@meulovo.cz
Miluše Burgrová, referent (účetní bytového fondu, nájem bytů, nebytové
prostory), tel.: 416 571 193, e-mail: miluse.burgrova@meulovo.cz
Pavel Merkl, referent (technik bytového fondu, vymáhání pohledávek),
tel.: 416 571 192, e-mail: pavel.merkl@meulovo.cz
Petr Škultéty, referent (Správce ubytovny Nádražní), tel.: 416 532 693
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Památky

Památkám na Lovosicku je stále věnována velká pozornost

Sochy na kostele sv. Václava byly restaurovány do krásy
Opravě památek se v Lovosicích věnuje stále zasloužená
pozornost. V roce 2012 byly
na římskokatolickém kostele
sv. Václava restaurovány dvě
pískovcové sochy, sochy sv. Jana
Křtitele a sv. Jana Nepomuckého.
V pravém výklenku na západním
průčelí kostela je umístěna socha
sv. Jana Nepomuckého; stojící
světec drží v náručí krucifix.
V levém výklenku je umístěna socha sv. Jana Křtitele; stojící světec
drží v levici hůl zakončenou křížem.
V roce 2012 byla na obou sochách
provedena základní konzervace a
ochrana proti jejich poškozování
ptactvem.
Kamenosochařské práce provedla
akademická sochařka a restaurátorka MgA. Markéta Kynclová ze
Stradonic a kamenické práce kameník Zdeněk Buk z Loun. Dozor
nad pracemi zajišťoval referent

památkové péče MěÚ Lovosice
Robert Paťcha a z Národního památkového ústavu ÚOP Ústí nad
Labem Mgr. Jindřich Zajíc.
„Hlavním cílem záměru bylo provedení nezbytného ošetření obou
soch, spočívající zejména v jejich

očištění, zpevnění kamenné hmoty
organokřemičitany, doplnění a
opravy jejich výrazněji poškozených či chybějících částí, opravy a
doplnění atributů obou soch, závěrečná hydrofobizace a zasíťování
obou soch v nikách,“ uvádí lovosic-

ký památkář Robert Paťcha.
Předmětné práce v plánované
výši 91 200,- Kč byly provedeny
v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“,
ze kterého byl ministerstvem
kultury přidělen finanční příspěvek
81 000,- Kč. Zbývající část 10 200,Kč uhradila jako vlastník Farnost
Lovosice.
Důkazem zájmu a dobrého
přístupu pak bylo navýšení vlastnického vkladu římskokatolické
Farnosti
Lovosice
o
dalších
11 700,- Kč, díky kterému byly
provedeny i další potřebné práce,
zjištěné až po postavení lešení a
provedení podrobného ohledání
památky (hlavně oprava a pozlacení hole zakončené křížem sv. Jana
Křtitele). Ve smlouvě o dílo tato
práce nebyla uvedena, ale byla
doobjednána, proto je vyšší vklad
farnosti.
(hz, foto: hv)

Překvapující nález při opravě keblického kostela
Keblice jsou obcí ležící cca 6 km
jihovýchodně od Lovosic v západní části Terezínské kotliny.
Na návsi stojí novogotický kostel sv. Václava s rokokovým zařízením z poloviny 18. století.
V roce 2012 začala dlouhodobá
oprava kostela, který byl ve velmi špatném stavu.
Prvotním záměrem bylo provedení kompletní výměny narušené a již
dožilé střešní krytiny za účelem
zastavení zatékání vody do objektu, a tím zastavení jeho další degradace. Následně pak měla být
připravována další postupná oprava kostela, řešící jak jeho interiér,
opravu vnější fasády, tak i jeho
okolní úpravy. Na tento prvotní
záměr výměny střešní krytiny s
celkovými náklady 578 804,- Kč
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(korun českých) se podařilo obci
Keblice získat finanční příspěvek
od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 400 000,- Kč. Po sejmutí
střešní krytiny a tím odhalení veškerých dřevěných konstrukcí krovu
i trámového stropu nad lodí kostela bylo zjištěno, že jejich stav je
místy v tak vážném havarijním
stavu, že je nezbytné jej rovněž
současně řešit. Z tohoto důvodu
byla neprodleně zpracována dokumentace na jeho celkovou generální opravu, na kterou se obci Keblice rovněž podařilo získat finanční
příspěvek. Celkové náklady na tyto
další práce činí 2 475 635,- Kč, z
čehož finanční dotaci ve výši 1 893
946,- Kč poskytl obci Státní zemědělský intervenční fond. Jako dodavatel prací byla vybrána firma S
– BAU Litoměřice,
která práce v září
2012 zahájila.
V souvislosti s
rozšířením prací,
které se dotkly i
zvoničky, bylo po
sejmutí kříže z
kopule vyjmuto a
za účasti starostky
obce Keblice a
zástupce památkové péče Lovosi-

ce Roberta Paťchy otevřeno zinkové pouzdro s dokumenty. Obsah
schránky skrýval sadu 23 kusů
mincí, noviny z roku 1869 a 1898,
vzkaz z doby opravy hromosvodu v
roce 1924 s přiloženými 2 kusy
mincí a dopisem od Rudolfa Stahra
– majitele klempířské firmy z Terezína, který zajišťoval opravu věžičky v roce 1929. Veškerý nalezený
materiál byl zdokumentován a
uložen na obecním úřadě. Do kopule pak byly dne 29. 1. 2013 vráceny dokumenty původní, ale k
nim byly přiloženy do nového
pouzdra i informace a mince z
doby současné.
„Po plánovaném dokončení prací

v květnu 2013 je uvažováno slavnostní vysvěcení kostela, které by
mělo otevřít novou cestu pro jeho
využívání nejenom za účelem konání bohoslužeb věřících, ale i pro
další společné kulturní akce určené
všem občanům ve formě výstavek,
koncertů, oslav různých výročí
obce apod.,“ uvádí Robert Paťcha,
referent památkové péče MěÚ
Lovosice.
Pokud se podaří dílo v plánovaném rozsahu dokončit, získá obec
nejenom novou dominantu, ale i
objekt, jenž ji bude pojit s předky,
kteří se dle údajů nalezených v
kopuli na opravě podíleli již od
roku 1869. (hz, foto: Robert Paťcha)
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Pohled meteorologa z dominanty Českého středohoří
po telefonické domluvě ke spodní stanici lanovky (pokud počasí a sjízdnost cesty dovolí).
Sledované meteorologické parametry a
přístroje
Stará klasická zařízení, jako byly např. rtuťové
teploměry, vlasové vlhkoměry a náporový
anemometr, jsou nahrazeny plně automatickou
měřící stanicí, kdy jsou po měřícím pozemku a
budově rozmístěna čidla a nám už do PC přicházejí přepočítaná data. Ta jsou každou minutu aktuální a každých deset minut se v PC ukládají. Z nich pak tvoříme hlášení.
Jen v kostce – hlášení se skládá z teploty,
vlhkosti, staničního tlaku, dohlednosti, rychlosti
a směru větru + max. náraz větru v hodině,
oblačnost a pak doplňující jevy, jako např. námraza, zvířený sníh, údolní mlha, oblačnost pod
stanicí, apod. Samozřejmostí je, že pokud by
jakákoliv část automatické stanice přestala fungovat, musí pozorovatel přejít na „ruční měření“
a vrátit se tak k teploměrům, tabulkám atd.
Lovosický občan Pavel Svoboda pracuje
jako pozorovatel – meteorolog na observatoři Milešovka (836 m). Veřejnosti nyní
umožnil pohled do „kuchyně“ nejstarší meteorologické stanice (vznik v r. 1905) ČR,
kterou provozuje a vlastní Ústav fyziky
atmosféry Akademie věd ČR (AV – UFA).
Jak se stát meteorologem
K profesi pozorovatele jsem se dostal díky
bývalému vedoucímu, který tehdy potřeboval
někoho na záskok za odcházejícího člena
„posádky“. Byl jsem po škole, před vojnou, a tak
jsem na rok jaksi na zkoušku přikývl. Pro práci
na stanici musí mít člověk minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou a pak
zhruba půlroční zácvik přímo na stanici. Na
stanici pracuji od 17. 12. 1997 do dneška.

Některé zajímavé historické údaje
Milešovka je největrnější, nejbouřlivější a
nejmlhavější místo v ČR. Je to hlavně polohou
observatoře a tvarem kopce, na kterém stanice
je. Třeba srážkově je Milešovka pod průměrem,
a to díky srážkovému stínu Krušných hor.
Zajímavější jsou oblasti větru, kdy jeden
z rekordů je z 27. 10. 2002 – tehdy při průměrném větru 100 km/h byl náraz 155 km/h. Pro
zajímavost: v období let 1905 – 1994 byl průměrný počet dnů v roce s mlhou 188, v období
1961 – 1990 byl průměrný počet dní v roce
s bouřkou 35 a například průměrný počet dní
v roce se srážkami nad 1 mm je 105.
Změny na vrcholku Milešovky z pohledu
návštěvníků

Zájem turistů o vrchol stoupá rok od roku.
Když jsem tu začínal, byl turista na kopci vzácností. S turistickým ruchem zde vznikají nové
problémy, a to s vodou a odpadky.
Určitá změna pro návštěvníky je patrná. Je zde
více možností posedět, také tu je příjemný
kiosek se základním občerstvením, to už jde ale
mimo nás. Akademie věd je v určitých věcech
sponzorem turistického ruchu. My jako pracovníci observatoře umožňujeme vstup za účelem
rozhledu a pro větší a objednané skupiny provádíme i výklad. 2x do roka pořádá AV dny
otevřených dveří, kdy je vstup na vyhlídku a
výklad zdarma.
Nyní se zde aktuálně buduje nové informační
centrum s občerstvením, které je celé v režii
obce Velemín a Destinační agentury Českého
středohoří. Samozřejmě i tam se určitou částí
podílí AV a Armáda ČR, v jejíž části objektu se
informační centrum bude nacházet. Aktuálně je
objekt z větší části připraven k provozu.
Něco na závěr...
Pro upřesnění, Milešovka dle posledních údajů
měří 836,6 m, používaných 835 na starých mapách je dáno tím, že v dřívějších dobách se pro
upřesnění polohy nepoužívalo Středozemní
moře. Budova observatoře (s výstavbou se začalo roku 1903, roku 1904 se dokončila a od roku
1905 je v provozu) je v původním stavu. Jen
část pro meteo-pracoviště prodělala menší
změny, ale ta část, kde je vyhlídková věž a schodiště, je původní.
Milešovka je vůbec nejstarší horskou observatoří na území České republiky. Od roku 1905
zde probíhají nepřetržitě meteorologická pozorování a měření (s malou přestávkou v roce
1917 a během 2. světové války). Řada meteorologických záznamů patří k nejdelším v České
republice.
(jv, foto: hv, archiv UFA)

Pracovní režim, počet lidí, zásobování stanice hlavně vodou…
Pracuje se zde na ranní a noční směnu,
v týdenních intervalech. Každou hodinu je
potřeba vytvořit hlášení, které se odesílá do
Komořan, kde je sběr dat pro celou ČR.
Do práce pozorovatele patří i drobná údržba
budovy, zařízení, obsluha nákladní lanovky,
údržba měřícího pozemku sečením atd. Na
stanici pracuje pětičlenná skupina. Vždy slouží
dva lidé a ten pátý dostřídává dovolené, případné nemoci apod.
Zásobování funguje pouze nákladní lanovkou.
Za silného větru je její provoz zakázán, a tak si
musíme své zásoby vynést na zádech. Každý ze
zaměstnanců se zásobuje dle svých potřeb,
společná starost je o užitkovou a pitnou vodu.
S vodou tu je problém, proto se vystavěla čistička odpadních vod, ze které by se část vyčištěné
vody měla vrátit zpět do objektu a využít na
WC. Zatím je ve zkušebním provozu.
Zásobování pitnou vodou zajišťuje Akademie
věd (AV), po domluvě s ústeckou firmou používáme barelovou vodu, která je nám dovážena
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Severočeská vodárenská společnost a. s.

Pro ty, kteří chtějí vědět více, než se obvykle o ceně vody tvrdí…

V médiích se v různých intervalech objevují „osvědčená“ témata k ceně vody. Ale ne vždy se
snaží autoři informovat objektivně, mnohdy je to úmyslně, leckdy je to však způsobené nedostatečnou znalostí oboru. Proto
nabízíme čtenářům následující
vysvětlení, aby měli možnost
posoudit sami, jak SVS ve svém
regionu působnosti zajišťuje
prostřednictvím provozní společnosti SčVK pro obyvatele
Ústeckého a převážné části Libereckého kraje zásobování kvalitní pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.
Začněme tedy s často se objevujícím tématem „monopol a odliv
zisku do zahraničí“. Často se zaměňuje zisk SVS (vlastněné výhradně
městy a obcemi) a zisk SčVK
(jejímiž vlastníky jsou Veolia Voda
a SVS). Zisk provozní společnosti
SčVK odpovídá podmínkám věstníku Ministerstva financí a jeho ce-

nového výměru, čímž splňuje regulativy a je definován jako zisk přiměřený. Jeho výše je patrná
z uvedeného obrázku.
Polovina zisku jde SVS a je součástí jejího zisku, ten rovněž bývá
předmětem kritiky, že SVS opakovaně plánuje a vykazuje kladný
hospodářský výsledek. Za rok 2011
šlo konkrétně o částku 316 mil. Kč
(pozn.: v červnu 2013 bude valná
hromada SVS schvalovat výsledky
hospodaření za rok 2012). Ten je
však celý, s výjimkou povinných
odvodů, znovu investován do obnovy a výstavby vodárenské infrastruktury a nejsou rozdělovány
žádné dividendy nebo tantiémy.
Kladný hospodářský výsledek je
rovněž nutným předpokladem pro
získání jakýchkoliv úvěrů, ale i
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dotací.
Dalším diskutovaným tématem
je „neustálé zvyšování ceny vody“. V celkovém kontextu vývoje
ceny vody chceme poukázat na
pozitivní trendy ve vývoji významných složek ceny vody.
1. Výše zisku v ceně vody byla
„zmrazena“ až do roku 2015 na
hodnotě z roku 2010.
2. Nárůst ceny vody má klesající
tendenci a nevyužívá plně možnosti Podnikatelského záměru.
3. Dlouhodobě roste výše inkasovaného nájemného pro SVS,
v roce 2013 o 5,1 %, který je
reinvestován do obnovy majetku.
4. Dlouhodobě
roste
objem
oprav majetku SVS realizovaných provozovatelem SčVK.

správce komunikace požaduje i
kompletní obnovu vozovky.
 Prostředky z ceny vody, potřebné
k tomu, aby vše fungovalo, zůstanou tedy společnosti pouze ve
výši 78 % (tedy 64,85 Kč).
 Plných 52 % z tohoto objemu
prostředků (33,65 Kč) je přímo
reinvestováno do obnovy vodohospodářské infrastruktury, která
je nezbytná, aby si občané mohli
otočit kohoutkem a pustit vodu.
 Kam směřuje těch 33,65 Kč
z
každého
kubíku
vody?
V posledních letech to bylo převážně do čistíren odpadních vod
z důvodu nové legislativy EU.

V souvislosti s růstem ceny vody
je tedy důležité sdělit, že navýšení
pro rok 2013 je pouze o 5,9 %
oproti možným 7,5 % (schváleno
městy a obcemi na valné hromadě
v červnu 2010 v rámci schválení
podnikatelského záměru do roku
2015).
Velmi často se také setkáváme
s tvrzením, že „i když člověk šetří,
tak si vodárny stejně vodu zdraží,

z vodného a stočného? Tato částka
se rovná našemu ročnímu investičnímu rozpočtu směřujícímu do
obnovy.
Struktura nákladů je patrná
z následujícího grafického schématu a komentářů:
 Je vidět, že si značnou část (22 %
tedy 18,45 Kč) pro sebe „odčerpá“
stát, formou DPH a poplatků za
surovou vodu a podzemní vodu,
vypouštění „vyčištěných“ vod.
 Málokdo tedy ví, že vodárenské
společnosti musejí vodu nakupovat a rovněž platit za to, že ji
vyčištěnou vrací zpět do vodních
toků.
 Přitom kvalita vody jako vstupní
suroviny je často problematická a
je stále nákladnější její úprava.
 Je rovněž dobré upozornit, že i
v položce mzdy zaměstnanců
SčVK jsou obsaženy další odvody
státu formou zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu.
 To samé můžeme říci i o položce
zisku, který je uveden před zdaněním, tím se dostaneme až téměř
k 1/3, kterou z ceny vody odčerpá
stát!
 Dále je potřeba vodu upravit na
pitnou a to jak energeticky, tak
materiálně náročným procesem

aby měly svoje zisky…“ Samozřejmě nelze s tímto výrokem souhlasit. Důsledkem poklesu spotřeby
vody je pak stále větší a větší podíl
fixních nákladů přepočítaných na
jeden kubík vody. Vodovodní i
kanalizační potrubí musí být
v zemi, i když v něm neteče vůbec
nic, a musí být udržováno
v provozuschopném stavu. To
samé je také u čistírny odpadních
vod, která musí být v provozu, i
kdyby čistila „na prázdno“.
Je nutné si proto uvědomit složení jednotlivých položek, ze kterých
se skládá cena vody. Ptejme se
tedy: „Víte, co platíte v ceně vody?“
Vědí spotřebitelé, že např. z území
působnosti SVS „STÁT“ každoročně při objemu cca. 55 mil. m3
inkasuje kolem 1 mld. Kč

na úpravnách vody, uskladnit,
dopravit ji pomocí vodovodního
potrubí, čerpacích stanic, vodojemů k odběratelům, po použití
odběratelem ji dopravit kanalizačním potrubím a čerpacími
stanicemi odpadních vod zpět
jako odpadní vodu, vyčistit ji na
čistírnách s nejmodernějšími
technologiemi a vypustit do přírody vodu čistou.
 Jedním z dalších příkladů zatížení
ceny vody, přičemž se jedná o
investiční náklady jdoucí jinam,
než do obnovy majetku, jsou
věcná břemena a různé poplatky
za zvláštní užívání komunikací
apod. Obvykle dosahují i 10 %
z celkové ceny investice a končí
právě ve státní či krajské pokladně. A mnohdy současně s tím

majetek stárnout a bude potřeba v
ještě kratším časovém úseku více
financí na udržení VH infrastruktury v chodu.
Dalším tématem je ošidné srovnávání cen vody různých vodárenských společností, ať u nás či v
zahraničí. Rozhodně vyvolává podiv, proč na severu Čech je cena
vody vyšší než např. v Praze. Proč?
Protože se srovnává nesrovnatelné.
Zatímco v městských vodárenských
společnostech je velmi vysoká
koncentrace připojených obyvatel
na malém území, SVS v podmínkách dvou podhorských krajů –
Libereckého a Ústeckého – vlastní
8 600 km vodovodů a 3 700 km
kanalizací, které připojují srovnatelný počet obyvatel ale na několikanásobně větším území.
>>>

V letošním roce je vidět výrazný
návrat zpět k investování do obnovy stávajícího majetku, který na
sobě stále nese výrazný zub nevytváření finančních prostředků na
obnovu v dobách totality, kdy se
cena vody pohybovala v řádu korun za metr krychlový.
Je potřeba si uvědomit, že cena
vody je hlavní zdroj na obnovu VH
majetku tak, aby mohl sloužit i
budoucím generacím. Z výše uvedeného je patrné, že pokud cena
vody nebude vytvářet dostatek
finančních zdrojů na obnovu, bude
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>>> Od takové délky sítí a hustoty osídlení se pochopitelně odvíjí
úplně jiná finanční náročnost jejich
obnovy.
Další podstatný rozdíl je v tom, že
SVS na rozdíl od jiných vodárenských společností již uskutečnila
všechny legislativou vyžadované
investice v oblasti čištění odpadních vod. Šlo o 74 investičních
opatření, z toho 24 opatření na
čistírnách odpadních vod a 50
opatření na kanalizaci. Představují
celkový finanční objem 4,6 miliardy
korun – a to vše se muselo v průběhu několika let realizovat navíc,
vedle běžné údržby a obnovy majetku. Vzhledem k tomu, že se SVS
v řadě případů nedočkala přislíbených dotací, financovala tyto stavby i s využitím úvěrů, což se již
promítlo do ceny vody.
To, že se srovnává nesrovnatelné, je možné dokladovat i na
konkrétních rozdílech ceny vody
SVS a v Praze v roce 2012:
 DPH je logicky o 2,10 Kč menší,
neboť vychází z nižšího základu,
 dále (především díky větší celkové
spotřebě vody) odvádí státu o
4,20 Kč menší poplatky přepočtené na jeden kubík vody,
 dalších 4,50 Kč na kubík ušetří za
energie, materiály a chemikálie,
neboť je efektivnější provozovat
jednu čističku než 200 a 3 úpravny vod než 51,
 tím největším rozdílem je, že
z každého kubíku vody jde
v Praze o 6,20 Kč méně na rekonstrukce a opravy majetku.
A jak je to s cenou vody
v zahraničí? Je možné opět uvést
celou řadu příkladů, jak zavádějící
je srovnávání cen vody v zahraničí
v souvislosti s příjmy domácností.
Ať je to např. zatížením nižší sazby
DPH v Německu (7 %), či např. v
sousedním Rakousku je v Salcbursku surová voda pro veřejné zásobování zdarma. Velkou roli hraje
lepší technický stav vodohospodářské infrastruktury, tudíž menší
tlak na investice do obnovy. Významným faktorem je také méně

levné se řadí například Venezuela,
Itálie, Řecko, Španělsko, Japonsko.
Ceny vody v Kč jsou orientační,
byly vypočteny na základě kurzu z
roku 2011, kdy byla data publikována.
Rovněž je třeba upozornit na to,
že se jedná o velká města, jež
„nedotují“ malé obce, jako je tomu
v případě SVS, která je již od svého
založení postavena na principu
solidární ceny vody, tj. jednotné
ceny vodného a stočného pro
všechny odběratele na celém území působnosti SVS bez ohledu na
skutečné náklady v daném místě.
Mgr. Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS
Ceny vodného a stočného ve vybraných
světových městech

Stát
Belgie

přísná legislativa oproti ČR, kdy
bylo celé území ČR prohlášeno za
vodárensky citlivé území. Máme
tak vysoké legislativní nároky na
čištění odpadních vod jako nikdo
jiný v EU. Není nezajímavé zmínit
také to, že SVS ani neodebírá vodu
pro výrobu pitné vody ze středních
a dolních toků, takže hlavní prospěch z našeho kvalitního čištění
odpadní vody mají vodárny

Kraj potvrdil kácení stromů
Velké emoce vyvolalo v Lovosicích rozhodnutí radnice pokácet 17 stromů v centru města.
Za jejich záchranu byly sepisovány petice a ochránci životního
prostředí z Litoměřic se také
odvolali ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje.
Proti jejich aktivitám stály dva
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nezávislé odborné posudky, které
nechal zadat odbor životního prostředí města Lovosice.
„Oba dva dendrologické posudky
prováděné nezávisle na sobě potvrdily, že většina stromů v centru
města je ve špatném stavu. Jsou
napadeny hnilobou, jsou vychýlené
a v řadě případů jsou nestabilní

v Německu a Polsku. Odlišností je
celá řada.
Pro orientaci uvádíme ceny vody
ze zahraničí (zdroj: Global Water
Intelligence – společnost zaměřující
se na analýzu dat ve světovém
vodárenství). Mezi nejdražší země z
hlediska ceny vodného a stočného
podle všech propočtů patří Dánsko, Německo, Belgie, Švédsko
nebo Austrálie. Naopak mezi ty

Město
Cena v Kč
Antverpy
86,65
Brusel
64,85
Gent
118,44
Dánsko
Aarhus
157,33
Kodaň
120,04
Finsko
Espoo
74,47
Francie
Paříž
69,17
Štrasburk
71,23
Lucembursko Lucemburk 90,19
Německo
Berlín
108,29
Brémy
108,80
Dortmund
59,75
Düsseldorf 83,37
Essen
64,33
Frankfurt
51,06
Hamburg
103,04
Kolín
85,58
Mnichov
81,92
Stuttgart
93,22
Norsko
Trondheim 80,09
Omán
Muscat
59,50
Rumunsko
Bukurešť
21,96
Rakousko
Vídeň
72,26
Španělsko
Barcelona
23,92
Švédsko
Gothenburg 86,17
Švýcarsko
Basilej
92,34
Curych
77,46
Turecko
Gaziantep
68,81
Istanbul
47,30
USA
Columbus
83,67
Chicago
15,47
Velká Británie Birmingham 64,52
Bristol
82,75
Cardiff
84,49
Glasgow
100,95
Manchester 81,03

kořeny. Hrozí tu nebezpečí, že se
při vichřici stromy vyvrátí, nebo se
ulomí větev a někoho zraní,“ řekl
za lovosický odbor životního prostředí František Budský.
Povolení ke kácení stromů bylo
vydáno v rámci I. etapy rekonstrukce centrálního prostoru města.
„V žádném případě to neznamenalo, že samotná revitalizace byla
důvodem ke kácení. Posudky na
stav dřevin byly zadány ještě před

rekonstrukcí parku a právě podle
stanoviska odborníků se město
rozhodlo. Proto jsme rádi, že nám
naše kroky nyní potvrdil i Krajský
úřad Ústeckého kraje,“ doplnila
starostka města Lenka Lízlová.
Za pokácené stromy město vysadí
odpovídající náhradu. Ta má vyhovovat nejenom esteticky, ale především s ohledem na bezpečnost
lidí, kteří se pohybují v centru
Lovosic.
(tuc)
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Aktuality
Letošní Miss Poupátko píše pohádky
V úterý 22. ledna se v Domě
dětí a mládeže ELKO Lovosice
uskutečnil už 14. ročník soutěže
odvážných děvčátek, která navštěvují 1. stupeň základní školy.
„Nejněžnější soutěž roku“ o
korunku Miss Poupátko tentokrát uvítala jen šest dívenek,
chřipková epidemie způsobila
prořídnutí soutěžících.
„V soutěži nejde o krásu, ale především o odvahu vystoupit před
veřejností a předvést něco ze
svých dovedností a schopností,“
říká ředitelka DDM ELKO Venuše
Krčmářová. Děvčátka absolvovala
rozhovor, ve kterém se představila,
následovala
volná
disciplína
(aerobic, hra na kytaru, vystoupení
mažoretky, zpěv) a nechyběla ani
„módní přehlídka“. Dívenky nevystupují ve společenských šatech,

ale v oblečení, ve kterém se cítí
nejlépe. V praktické části přišívala
děvčátka knoflík.
Diváci se dozvěděli, že jednu
z dívenek nejvíc baví škola, jinou
sport a další hudba. Miss Poupátko
se stala osmiletá Eliška Červenková, která soutěžila už podruhé, loni
obsadila titul Miss Sympatie. Představila se úplně sama, moderátorku nepustila ke slovu a prozradila i
to, že píše pohádky. Při módní
přehlídce pozdravila přítomné
smeknutím klobouku.
1. vicemiss se stala mažoretka
Veronika Filousová a 2. vicemiss
Lenka Krofingerová, která hrála na
kytaru. Vítězky obdržely korunky,
šerpy, diplomy a velké medvědy,
ostatní dívenky Pamětní listy a
dárky od Města Lovosice.

„Byli jsme v lázních a moc se nám tam
líbilo,“ vzkazují všem účastníci zájezdu
Svaz postižených civilizačními
chorobami začal svou letošní
činnost tradičně – ozdravným
pobytem v Lázních Mšené.
V příjemném prostředí lázní,
s bohatou a stále rozšiřovanou
nabídkou léčebných i preventivních procedur můžete léčit nemoci
pohybového aparátu i regenerovat
tělo a duši. Zájezdy SPCCH jsou
ještě doplněny společným cviče-

ním v tělocvičně i v bazénu a večerními besedami o zdraví.
„I letos jsme byli všichni naprosto
spokojeni. Lázním patří velká pochvala za přístup jak při procedurách, tak v jídelně. Děkujeme a
těšíme se na další pobyt,“ oceňuje
lázně Libuše Žamberská, předsedkyně SPCCH v Lovosicích. „Přidejte
se příště k nám,“ dodává.
(hz, foto: archiv SPCCH)

(hz, foto: DDM Elko)

Žáci lovosické ZUŠ se prozpívali do
semifinále soutěže ČESKO ZPÍVÁ

Děti putovaly po stopách sněžného muže
V úterý 15. ledna se hledal na
naší škole sněžný muž Yetti.
Zdařilé akce se zúčastnili žáci
z 1. stupně a také předškoláci,
naši budoucí prvňáčci. Dětí se
sešlo 120. Ti mladší s rodiči nebo
prarodiči, žáci 4. a 5. tříd již bez
doprovodu.
Po slavnostním zahájení a přivítání s pěknou písničkou se žáci rozešli po stopách sněžného muže,
které ukazovaly cesty k různým

stanovištím. Tam je vždy čekal
nějaký zábavný úkol. Někde děti
skládaly obrázky a hádaly písničky,
jinde cvičily, stříhaly stopu Yettiho
nebo luštily zašifrovaný vzkaz,
jinde se předvedly v obratnosti. Po
splnění prvních devíti úkolů se
mohli soutěžící přemístit do hudebního sálu. A tam ke své velké
radosti, po prolezení iglú, sněžného muže opravdu našli.
Všichni zúčastnění odcházeli ze
zábavného odpoledne
usměvaví a spokojení.
Akce se líbila a určitě
se těšíme na podobně
velkou účast dětí a
rodičů na dalším setkání s naší školou. Třeba
na maškarním plese.
Mgr. Jitka Kočišová
a kolektiv učitelek z
1. stupně 1. ZŠ Lovosice
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ČESKO ZPÍVÁ je moderně pojatá pěvecká soutěž pro začínající
zpěváky – děti a mládež ve věku
9 – 26 let s mezinárodní účastí –
Slovensko, Polsko, Německo.
Živé pěvecké výkony v semifinále
a finále hodnotí odborná porota
složená z producentů, manažerů,
hudebních profesionálů a celebrit.
V celostátní soutěži ČESKO ZPÍVÁ

bylo ve výběrovém kole v Praze
131 zpěváků, kteří zaslali předem
své nahrávky. Ze Základní umělecké školy Lovosice se zúčastnilo
8 zpěváků, 5 z nich postoupilo do
semifinále v Trutnově, které se
bude konat 12. a 13. dubna 2013
za účasti 92 zpěváků. Ze tříd Mgr.
Julie Nepustilové postupují Lucie
Hajná – 1. kat., Silva Balážová –
2. kat. a Karolína Ocetníková –
2. kat. Dalšími postupujícími jsou
ze třídy Jakuba Kocha Nela Dvořáková a Josef Fečo (oba 1. kat.).
„Veškeré výdaje za žáky zaplatili
rodiče,“ informuje MgA. Jiří Lhotský, ředitel ZUŠ Lovosice.
Žákům i lovosické ZUŠce blahopřejeme k úspěchu a držíme palce
pro postup do finále soutěže. (hz)

Volby v Lovosicích podle čísel
>>> Pokračování ze strany 1
V 2. kole účast v Lovosicích ještě
poklesla, přišlo jen 51,59 % voličů.
Miloš Zeman v Lovosicích obdržel
60,11 % hlasů, Karel Schwarzenberg 39,89 % hlasů. Takže ani
přímé volby prezidenta příliš velký

zájem obyvatel nevzbudily. Je to
škoda. Nízkou volební účast by prý
budoucí prezident Zeman eliminoval zavedením volební povinnosti –
kdo by se voleb nezúčastnil, musel
by zaplatit pokutu (uvedl třeba
5.000,- Kč). Uvidíme… (hz, foto: hv)

Únor 2013

Osobnost

Osobnosti města Lovosice

JUDr. Karel Tippmann – První starosta Lovosic (2. část)
O době ve válce píše manželka
lovosického právníka Tippmanna
v knize V bouři. Její prvotinu
vydalo až v r. 1931 nakladatelství J. R. Vilímek, práce je dokumentární, pojednává o válečných
zkušenostech z menšinového
města a sloužila i jako rukověť
pro menšinové pracovníky.
Je to beletrizovaný životopis
Tippmannových (v knize se nazývají Toorovi), včetně údajů, jak on
byl zavřen na udání na začátku
války, kde za války sloužil, jak div
neumřel, jak přišli o třetí dítě,
o bídě rodiny bez živitele, jak
byla ona souzená kvůli řeči
v Třebenicích v r. 1917 (Marie
Tippmannová byla vybrána jako
mluvčí všeho obyvatelstva Národní
jednotou Severočeskou a výrok:
„Čechové úpí ve spárech dvouhlavého orla,“ jí vynesl policejní trest).
„Odvolala jsem se ovšem a zastali
se mne v tichosti všichni ti zástupci
různých stran. Spisy se ztratily,
odvolání nemohlo být vyřízeno,
hledali je – a našli až po převratu,
kdy mi byl trest slavnostně
z rejstříku vymazán. Nebylo to
hrdinství, byla to jen spontánní
obrana, nemluvila jsem za sebe, ale
za tisíce ujařmených, kteří trpěli

Při sčítání lidu v roce 1921 jsou o
Tippmannových
uvedeny tyto
údaje – manželé bydleli v bytě
č. 3 v ulici Dr. Kubitschky/
Kubitschkagasse č.p. 24 s dvěma
dětmi,
Barborkou
a
Karlem
(Tippmannová Barbora, * 4. 2. 1912
v Lovosicích, domovská příslušnost
Lovosice 1912 a Tippmann Karel,
* 27. 12. 1913). Dům č. p. 24 patřil
Českému stavebnímu družstvu
v Lovosicích, jehož spoluzakladatelem v roce 1909 Dr. Tippmann byl.
V domě byly dva obchody, byt
Tippmannových a v 2. patře další
dva byty, kde bydleli František
Oulický s rodinou, obchodník střižním zbožím a Václav Kindl, krejčí
v bytě pracující. Sčítací list vyplnil
vlastnoručně Dr. Tippmann.
(hz)
dvojím náporem, sociálním a národním,“ (konec citace). Až do
konce války v roce 1918 byla Marie
Tippmannová pod policejním dozorem. Pak se JUDr. Tippmann
vrátil a na první schůzi správní
komise byl jmenován jejím předsedou. Funkci prozatímního starosty
zastával JUDr. Tippmann až do
voleb 15. a 16. června 1919, kdy
zvítězila německá sociální demokracie a lovosickým starostou se

Z historie Lovosic – Šlejnicové na
lovosickém panství v 16. století
V Kalendáriu
regionálních
výročí Ústeckého kraje v roce
2013 je 4. ledna připomenut
Jindřich ze Schleinitz, vrchní
maršálek v Míšeňsku, majitel
panství Krupka a správce, později majitel panství Lovosice.
Jindřich byl na dvoře Jiřího Saského v Drážďanech váženým šlechticem, stal se vrchním maršálem a
tajným radou. Zemřel 4. ledna
1518 u svého syna Ernsta,
dómského
probošta
v Míšni, a byl pochován
v klášteře Altzell. Zanechal
po sobě 5 dcer a čtyři
syny.
Páni ze Šlejnic (německy
von Schleinitz) byli šlechtickým
rodem saského původu, který se v
16. a 17. století vyskytoval i v severních Čechách. Rodovým erbem
byly v stříbrnočerveně polceném
štítě tři růže střídavých barev. Do
českých zemí se rod dostává roku
1481, kdy Hugolt ze Šlejnic
(† 1490) přejímá od knížat saských
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do svého držení Tolštejn a Šluknov. Hugolt měl 5 synů. Nejstarší
Hugoltův syn Jindřich koupil Krupku, již okolo roku 1505 postoupil
Albrechtovi z Kolovrat. Albrecht
kvůli dluhům Jindřichovi zapsal
lovosické zboží za 10 tisíc rýnských
zlatých v roce 1509.
Po smrti Albrechtově se jeho
nevlastní synové o lovosické panství soudili, až konečně 2. října
1511 uzavřel klášter altzellský se Šlejnici smlouvu,
podle níž panství Lovosice
patří Jindřichovi. Po Jindřichově smrti se nakonec ujal
lovosického panství syn Jiří
a za jeho vlády se Lovosice
hospodářsky pozvedly. Do zemských desek bylo ale panství zapsáno Šlejnicům až r. 1545. Pravděpodobně počátkem 2. poloviny
16. století Jiří v Lovosicích postavil
na místě bývalé tvrze renesanční
zámek. Panství zůstalo Šlejnicům
až do r. 1574. Dalšími majiteli
Lovosic byli Valdštejnové.
(hz)

stal Wenzel (někde se uvádí i Václav) Wodička – opravdu se tímto
podivným česko – německým pravopisem podepisoval. Český menšinový advokát JUDr. Karel Tippmann, Sokol, člen České státoprávní demokracie, který byl po celou
válku vystaven perzekuci, se stal po
návratu z vězení respektovaným
„mužem 28. října“. Domovské právo v Lovosicích získali manželé
v roce 1919.

Pokračování příště.
Prosba: Pokud někdo vlastní jakékoli materiály o rodině Tippmannových, hlavně fotografie, zapůjčete je
prosím k digitalizaci buď vydavateli
Lovosického dnešku Kulturnímu
středisku Lovoš, 8. května 13,
410 02 Lovosice nebo o. s. Muzeum
Lovosicka. Máme k dispozici jen
jednu fotografii JUDr. Tippmanna
v sokolském kroji.

• Novoroční výstup na Lovoš •
Každoročně začíná kalendář
akcí lovosického Klubu českých
turistů Novoročním výstupem
na Lovoš, letos již po třicáté
čtvrté. Mezi prvními se na vrchol
již dlouhá léta vypravuje předsedkyně KČT Lovosice Milena
Šiklová.
Jaký byl výstup letos?
Na akci se samozřejmě nejen my,
ale i rodina Buriankova připravujeme dlouho předem. Ani letos jsme
přípravu pamětních kartiček nezanedbali, přesto jsme to měli vzhledem k drobné chybě časově trochu dramatické. Ale na Nový rok
jsme mohly s Ingrid Burianovou a
Ivou Šafratovou vyrazit ještě za
tmy, abychom u chaty byly ještě
před sedmou.
Již tak brzy?
Nějakou desítku let jsem nahoře
mezi prvními, abych mohla i těm
ranním nedočkavcům předat pamětní list. I letos jsme už ve čtvrt
na osm předávaly kartičku s číslem
7. V poledne nás vystřídali pan

Janata a paní Jenčíková a těm
připravených 800 kartiček vydrželo
jen do tří hodin, takže později
příchozím jsme bohužel pamětní
list nemohli nabídnout.
Má tato akce návaznost na další
akce turistů?
Letošní Novoroční výstup přihlásil
náš odbor do republikové akce
„Vystup na svůj vrchol“. Účastníci
této akce si mohli za 10 korun
zakoupit záznamník s otisknutým
razítkem a tím přispět na výstavbu
Bezručovy chaty na Lysé hoře
v Beskydech. Akce se týká dalších
asi 50 vrcholů po celé republice, a
tak je to jistě zajímavá turistická
příležitost. Díky zakoupeným záznamníkům na Lovoši může
KČT poslat na konto výstavby
Bezručovy chaty 1200 korun.
Také bych chtěla touto cestou
poděkovat členům skupiny Karavana, kteří nám čas zpestřili příjemnou muzikou a těším se na
další akce KČT Lovosice. Děkuji za
rozhovor.
Ing. Miloš Vodička
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Školáci

Otevřené dveře na Všehrdovce Lovosické gymnázium je v kraji
V týdnu 14. – 18. ledna proběhl
žáků školy, kteří se přišli podívat
druhé nejoblíbenější
v Základní škole ve Všehrdově
přímo do výuky.
ulici v Lovosicích Týden otevřených dveří.
Školu navštívili zejména předškoláci z mateřských školek se svými
učitelkami, rodiče s dětmi chystajícími se k zápisu i rodiče stávajících

V polovině týdne bylo pro předškoláky připraveno zábavné odpoledne nazvané Indiánskou stezkou,
které zaznamenalo velkou účast a
zájem z řad rodičů a dětí.
Kolektiv ZŠ Všehrdova

Finální výborné druhé místo z
celkových 22 podobných vzdělávacích zařízení na území Ústeckého kraje obsadilo lovosické
gymnázium v konečném rankingu právě ukončené celostátní
ankety oblíbenosti těchto typů
středních škol s názvem Gympl
roku.
„Výsledek nijak nepřeceňujeme,
nicméně dílem také svědčí o popularitě, dlouholeté oblíbenosti a
určité prestiži našeho gymnázia,“ řekl k tomu ředitel školy Marek Bušek. Více informací a žebříčky oblíbenosti naleznete také na
webu soutěže: www.gymplroku.cz.

Top 10 gymnázií v Ústeckém
kraji:
1. Gymnázium Rumburk
2. Gymnázium Lovosice
3. Gymnázium Teplice
4. Gymnázium Varnsdorf
5. Gymnázium Kadaň
6. Gymnázium Děčín
7. Gymnázium a SOŠ Dr. V.
Šmejkala Ústí n. L.
8. Gymnázium T. G. Masaryka
Litvínov
9. Gymnázium Roudnice nad
Labem
10. Gymnázium J. Jungmanna
Litoměřice

Na gymnáziu opravili učebnu informatiky

Abychom nezapomněli aneb Nucené
práce za 2. světové války
„Deset mladých lidí musí do
sklárny Siemens Glas do Drážďan na zaučení. Tak jsme byli
vybráni od 16 do 20 let, pracovní
úřad nás odvezl na transport do
Prahy a 7. července 1941 jsme
dojeli do Drážďan. Měli jsme
tam být půl roku, jenže 22. června 1941 Němci napadli SSSR a
začala válka. Nám sdělili, že po
půl roce se vracet nebudeme a
zůstaneme v Drážďanech u Siemens. Tak jsem se tedy jako
mladý dostal na nucené práce do
Německa,“ vzpomíná Bohumil
Hajný.
Kde a jak dlouho jste byli nuceně
nasazeni? Jaký druh práce jste
museli vykonávat a jaké byly Vaše
životní podmínky? Jaký byl vztah
mezi nasazenými a dozorci?
Těmito i jinými otázkami zahájili
žáci kvinty a 2. A Gymnázia Lovosice projekt „Vzpomínková kultura
v Lovosicích a okolí. Doba nacismu.“ Projekt je součástí výstavy
„Gröditz pod hákovým křížem –
Nuceně nasazení na venkově“,
která bude realizována projektovou skupinou „Zwangsarbeit“ na
konci dubna 2013 v saském městě
Gröditz. Cílem tohoto projektu je
informovat širokou veřejnost o
osudech nuceně nasazených, kteří
pocházejí z Lovosic a okolí.
V první fázi projektu bylo zapo-
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třebí zpracovat seznam dosud
žijících pamětníků a požádat je,
aby žákům v rámci rozhovorů přiblížili toto období. S nelehkým
úkolem nám pomohl bývalý žák
gymnázia a současně zaměstnanec
Státního
oblastního
archivu
v Litoměřicích Vítězslav Lisec.
První vlna rozhovorů se třemi
pamětníky proběhla na půdě Gymnázia Lovosice 29. listopadu 2012.
Pamětníci Jan Kozubík, Jiří Šípek a
Bohumil Hajný (všichni ve věku
88 let) vyprávěli velmi poutavě o
těžkých, ale mnohdy i hezkých
prožitcích z této doby. Pamětníci
také neopomněli přinést žákům
ukázat dobové fotografie a dokumenty jako například pracovní
knížky a přikazovací výměr. Kuriozitou pak bezesporu byla hliníková
miska pana Kozubíka: „Ukážu vám
tu misku, kterou mám v tašce, do
té jsme dostávali polévku, která
byla od pondělka do soboty,“ říká
pan Kozubík.
Po tomto setkání se žáci vypravili
za dalšími pamětníky Zdeňkem
Procházkou z Lovosic a Jaroslavou
Roubcovou, Josefem Tuttem, Jaroslavou Jiráskovou a Josefem Hingarem z Libochovic. Zároveň je
ještě čeká návštěva u Milady Karašinské v Malých Žernosekách. V
lednu budou mít žáci za úkol zdokumentovat, jakým způsobem

Navzdory nedávnému svátečnímu období a vánočním prázdninám pracovní úsilí na lovosickém gymnáziu nijak neutichalo.
Za necelé dva týdny se zde totiž s
pomocí dodavatelské firmy v závěru roku 2012 podařilo zdárně finalizovat rekonstrukci interiéru jedné
ze dvou specializovaných učeben
pro informační a výpočetní techniku ve druhém patře gymnázia.
Nyní již opět patřičně útulná třída,
která umožňuje pohodlnou práci

na šestnácti počítačových sestavách, disponuje nově samostatným
vchodem,
novými
pracovními
plochami, rekonstruovanými a
vymalovanými zdmi, projektorem,
odhlučněným
stropem,
stínící
roletou i prvotní drobnou výzdobou.
„Adaptované prostory výrazně
zpříjemní výuku nejen stávajícím i
budoucím gymnazistům, ale jistě
také pedagogům,“ uvedl ředitel
gymnázia Marek Bušek.

dnes v Lovosicích a okolí vzpomínáme na dobu druhé světové války. Všechny získané informace a
zdokumentované památky budou
zpracovány ve formě katalogu. „Na
rozhovorech s pamětníky mě nejvíce zaujal různý pohled na věc,
rozdílnost zážitků, ale zároveň i
podobnost v určitých momentech.
Podle toho, co pamětníci povídali,
nežili v úplně hrozných podmínkách (nechci tím celou situaci nijak
zlehčovat). Sama bych si odloučení
od rodiny nedokázala představit,“
hodnotí šestnáctiletá žákyně Michaela Javanská.
Lovosičtí gymnazisté budou mít

navíc možnost vyměnit si na závěr
projektu nabyté zkušenosti a
informace s žáky německé střední
školy Siegfrieda Richtera v Gröditz
v rámci semináře, který bude předcházet zmiňované výstavě. Přizváni
budou také čeští a němečtí pamětníci. „Pro nás je důležité, aby se
mladá generace obou zemí podílela na procesu odhalování minulosti. Neboť jedním z pilířů evropského soužití je rozvoj historického
poznání,“ říká Jacob Venuβ, projektový koordinátor pro zahraniční
výměnu školáků, který zdůrazňuje
důležitost takových mezinárodních
projektů žáků.
3x Gymnázium

Únor 2013

Kultura/Sport

Do Lovosic přijede besedovat Program Minibiografu Lovosice
Vinotéka / Čajovna
Zbigniew Czendlik
Pravidelně od roku 1973 se
měsíc co měsíc s výjimkou
prázdnin uskutečňují v Lovosicích
zajímavé
populárně
odborné přednášky, které pro
zájemce připravuje RNDr. Jaroslav Líska.
Občas je pozvána i nějaká opravdu zajímavá osobnost mimo zeměpisnou oblast – v Lovosicích jsme
přivítali před lety třeba Petra

Pitharta nebo Pavla Tigrida.
V pondělí 18. února zavítá do Lovoše Dr. Zbigniew Jan Czendlik.
Tento milý, vtipný a sečtělý muž je
římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice a děkan lanškrounský. Je mediálně známý zejména kvůli přátelským vztahům s řadou lidí z oblasti
politiky a šoubyznysu, například
Lucií Bílou, Terezou Maxovou nebo
Janem Bubeníkem. Nedávno také
vystoupil v televizním programu
Prostřeno a často bývá hostem
v různých rozhlasových i televizních pořadech.
Beseda s Dr. Czendlikem bude na
téma: Co si myslí katolický kněz o
životě, víře, o světě, v němž žijeme,
o současnosti v České republice a
Polsku, cestování a školství, ale i o
celibátu, manželství, ženách a
lásce? „Příchozí nechť si připraví
otázky, Dr. Czendlik je rád zodpoví,“ doporučuje RNDr. Jaroslav
Líska.
(hz, foto: archiv)
Pondělí 18. února od 17:30
hodin v KS Lovoš, vstupné 20 Kč.

Veterán Jarda Smělý vybojoval
v Sasku 3 zlaté medaile
Lovosický atlet Jaroslav Smělý
se v sobotu 26. ledna zúčastnil
v saském městě Chemnitz
21. halového mistrovství Saska a
19. zimního mistrovství Saska v
házení v dresu SG Weissig 1861,
kde má už druhý rok německou
licenci.
Získal 3 zlaté medaile v kategorii
M40. Ve skoku do výšky za výkon
160 cm (slušný výkon při váze 131
kg), v kouli za výkon 11,93 m a v
disku – v 5 stupních Celsia – za
38,77 m (všechny 4 pokusy byly
přes 38,00 m). Zároveň s tímto
mistrovstvím veteránů se konalo i
mistrovství Saska mládeže od
16 do 20 let. Dvoudenního soupe-

ření se v Chemnitzu zúčastnilo
kolem 300 veteránů a 320 mládežníků ze 100 oddílů.
Atlet Jaroslav Smělý boduje
v Německu často, a to i v barvách
ASK Lovosice. V sobotu 15. 9. 2012
se zúčastnil vrhačského a skokanského závodu v Grossolbersdorfu
(Německo). V kategorii M40 si
odvezl vítězství v disku za 43,65 m
a v kouli za 13,19 m. Jako první
disciplínu absolvoval kladivo, kde
získal 2. místo za 29,46 m. Závody
tehdy proběhly za mírně chladnějšího počasí do 18 stupňů.
Atletovi gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů v Česku i
v Sasku. (hz, foto: archiv ASK Lovosice)

Středa 13. 2. od 16:00 hodin

Princ Bajaja
Hrdinou populární pohádky je mladý princ, který se po smrti rodičů vydává do světa. Při svém putování se seznámí s kouzelným mluvícím koněm
a zamiluje se do krásné princezny Slavěny. Na radu svého koně si zaváže
jedno oko, předstírá němotu a vstoupí do služeb zámeckého zahradníka.
Podle zvuků, které vydává, mu začnou přezdívat Bajaja.
Režie: Antonín Kachlík
Hrají: Ivan Palúch, Petr Štěpánek, Magda Vášáryová, František Velecký…
Pohádka, Československo, 1971, 73 min
Středa 13. 2. od 20:00 hodin

Sunset Boulevard
Jeden z nejlepších filmů legendárního režiséra Billyho Wildera líčí nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy němého filmu Normy Desmondové
po comebacku, která si za tímto účelem najme neúspěšného scénáristu
Gillise. Jízlivě přesný portrét specifického filmařského zákulisí získal z
11 nominací tři Oscary. Snímek je uveden v rámci akce Projekt 100.
Režie: Billy Wilder
Hrají: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson...
Drama / Film–Noir, USA, 1950, 110 min
Středa 20. 2. od 16:00 hodin

Já, padouch
Ve šťastném předměstském sousedství, obklopeném bílým plaňkovým
plotem a kvetoucími keři růží, stojí černý dům s mrtvým trávníkem. Aniž
by to sousedé věděli, hluboko pod tímto domem je obrovský tajný úkryt.
A zde nacházíme Grua obklopeného armádou svých uličnických a zlomyslných přisluhovačů, mimoňů, který plánuje tu největší loupež v historii
celé zeměkoule.
Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud
Hrají: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews…
Animovaný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi, USA, 2010, 91 min
Středa 20. 2. od 20:00 hodin

Země bez zákona
Bratři Bondurantovi jsou tvrdí hoši. Zatímco většina obyvatel městečka
živoří, podnikavým bratrům se daří, vybudovali si totiž prosperující byznys
s načerno pálenou whisky. Krušné časy nastanou, když do města přijede
zkorumpovaný zástupce šerifa Charlie Rakes. Zatímco většina obyvatel se
podvoluje jeho teroru, bratři se nehodlají nikomu podřizovat.
Režie: John Hillcoat
Hrají: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain, Jason Clarke…
Krimi / Drama, USA, 2012, 115 min
Středa 27. 2. od 16:00 hodin

Malá mořská víla
Pohádkový film Malá mořská víla byl natočen podle stejnojmenné pohádky dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Vypráví o tragické lásce
mořské bytosti k pozemskému princi, pro nějž obětuje to nejcennější, co
má – svůj hlas a život. Příběh zahrnuje prvky opravdové lidské tragiky a
životního dramatu.
Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Miroslava Šafránková, Radovan Lukavský, P. Svojtka, M. Rosůlková…
Pohádka / Dobrodružný, Československo, 1976, 84 min
Středa 27. 2. od 20:00 hodin

Polski film
Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek
a Marek Daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta
studií na brněnské JAMU. Originální humor ústřední čtveřice umocňuje
osobitý nadhled Jana Budaře, který v téže době studoval na JAMU o několik ročníků níž.
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Pavel Liška…
Komedie, Česká republika / Polsko, 2012, 113 min
Vstupné: Dospělí 49+1 Kč, děti do 15 let, důchodci a vojsko 29+1 Kč
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Lovosické krasobruslařky vybojovaly pět medailí
Krasobruslařské závody v Lovosicích měly v posledních letech
smůlu na počasí. Letos počasí
celkem vyšlo, ale nevýhodou byl
ne příliš vhodný termín závodů.
Projevilo se to menší účastí závodníků. Přesto na Zlatou brusli
do Lovosic přijelo v sobotu
5. ledna téměř osmdesát závodníků z 15 krasobruslařských oddílů (2 oddíly z Prahy, SK Kraso
Cheb, Karlovy Vary aj.). Lovosických závodnic bylo jedenáct.
Závody byly tento rok vypsány
celkem pro 11 kategorií od přípravky až po juniorky. Hlavní trenérkou lovosického krasobruslařského oddílu je Naďa Hrdličková.
Asistentky, které se podílejí na
trenérské činnosti především začínajících krasobruslařek, jsou Adéla
Laubová a Romana Zámyslická.
Lovosický oddíl získal celkem
5 medailí a další dobrá umístění:
1. místo Viktorie Beranová nováček
B, 1. místo Anh Thu Phamová přípravka, 1. místo Kateřina Grisová
žačka B, 1. místo Ingrid Stará žačka, 1. místo Tereza Hrdličková
juniorka B; trenérkou všech 5 vítězných závodnic je Naďa Hrdličková.
Další umístění: 4. místo Kateřina
Štěpánová žačka nejmladší B, 4.
místo Beáta Klausová žačka

Zleva: Grisová Kateřina, Hrdličková Tereza, Stará Ingrid, Hájková Tereza, Nováková
Nikol, Štěpánová Kateřina, Klausová Beáta, Beranová Viktorie, Rutová Natálie,
Phamová Anh Thu, Sekyrová Adéla.

nejmladší A, 4. místo Natálie Rutová nováček B, 4. místo Nikol Nováková přípravka, 9. místo Adéla
Sekyrová nováček mladší B a 6.
místo Tereza Hájková žačka mladší
A (trénující asistent Adela Laubová). Kromě Terezky Hájkové všechna ostatní děvčata trénovala Naďa
Hrdličková.
Ceny závodnicím předávali předsedkyně klubu krasobruslení ASK
Lovosice Monika Klausová, místopředsedkyně a hlavní trenérka
Naďa Hrdličková, DI SEVEN v zastoupení regionální ředitel Čechy

Zdeněk Hrdlička a zástupce města
Milan Šramota, člen rady a zastupitelstva města Lovosice. „Nejvýznamnějšími sponzory byly Město
Lovosice, firma D. I. SEVEN, Aoyama Automotive Fasteners Czech,
s.r.o. Lovosice. Všem patří naše
poděkování,“ uvedla trenérka Hrdličková. Oddíl krasobruslení děkuje rovněž všem ostatním sponzorům, díky kterým dostaly všechny
závodnice diplomy, medaile za
účast a drobné upomínkové a
reklamní předměty. První tři obdržely medaile, poháry, diplomy či

kosmetiku LR Health & Beauty
Systems, kterou věnoval Petr Jůza.
Dále oddíl děkuje všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu závodu a závodnicím za velmi dobré
výkony.
„Závody proběhly v pořádku,“ říká
hlavní trenérka Naďa Hrdličková.
„Děvčata získala krásná umístění,
ale máme opět starosti, jak to
bude letos s tréninky. Jestli bude
zase odstávka někdy od poloviny
března (přičemž bývala koncem
dubna) až do poloviny září, tak nás
zase čeká neúprosný boj o ledy
jinde (Roudnice, Bílina, Litoměřice,
Praha Letňany, Praha ZS Hasa
Vršovice aj.), protože krasobruslaři
nemohou být tak dlouho bez ledu.
Šest měsíců je nemyslitelných,
dívky by ze všeho vypadly a letošní
práce by přišla vniveč. Výkonnost
by spíše klesala, místo aby stoupala. Náš klub nemá dost prostředků,
aby si mohl ledy hradit sám.
Krasobruslení
je
individuální
sport, popelka sportovních odvětví
– často se na nás zapomíná,“
dodává smutně Naďa Hrdličková.
Snad se nějaké řešení najde,
pomohou nějací sponzoři? Další
informace najdou zájemci na adrese: http://krasolovosice.jex.cz.
(hz, foto: archiv Krasobruslení Lovosice)

• Halový fotbalový turnaj s číslem 12 •
Stalo se tradicí, že se každý
leden, zhruba v polovině měsíce,
koná ve „staré“ sportovní hale
fotbalový turnaj poboček fanclubu AC Sparta Praha, jehož organizátorem je místní pobočka
fanclubu. Tentokrát to bylo již
podvanácté.
Tak jako každoročně se hrálo o

poháry a věcné ceny. Akce se
zúčastnilo celkem 8 týmů, a to
Poděbrady, Horažďovice – Rabí,
Týnec nad Sázavou, Poděvousy,
Děčín, Velké Opatovice, Lovosice a
Sparta forever (internetové sdružení fanoušků).
Hrálo
se
systémem
každý
s každým na 1 x 12 minut. Vítězem

se stal tým Sparta forever před
FCS Poděvousy. Domácí tým obsadil 5. místo. Nejlepším střelcem byl
zástupce Poděvous P. Bukovský se
7 brankami. Zástupce lovosické
pobočky Jaroslav Šturm si odnesl
cenu pro nejužitečnějšího hráče.
Věcné ceny předal předseda
fanclubu Sparty Jaroslav Obdržal a

za klub AC Sparta manažer komunikace Tomáš Křivda.
Organizátor turnaje (lovosický
fanclub) děkuje těmto sponzorům:
AC Sparta Praha, D. I. Seven, Elektromontážní firma Koc, Restaurace
na Mandlu, P – Bus autobusová
doprava.
(jv, foto: archiv Fanclubu Sparta)

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).
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Kulturní středisko Lovoš

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

Pondělí 18. února – Geografická přednáška – DR. ZBIGNIEW CZENDLIK
Muž, který pomáhá druhým, je milý, vtipný, pohledný, sečtělý a svobodný. Jenomže
dámy, máte smůlu. Zbigniew je katolický kněz, který dvacet let vede farnost ve
východočeském Lanškrouně. Co si myslí katolický kněz o životě, o víře, o světě, v němž
žijeme, o současnosti v ČR a v Polsku, současné kultuře, školství, výchově, sportu,
celibátu, manželství, ženách, sexu a lásce?
Klubovna KS Lovoš, od 17:30 hodin, vstupné 20 Kč.

Akce ZUŠ Lovosice
K. Maličkého 2, Lovosice
www.zuslovosice.byznysweb.cz
Středa 13. února
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Sál Bratrské jednoty Baptistů, od 17 hodin

Akce DDM Elko
Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz
www.ddm.lovosice.net

Úterý 26. února – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15 hodin, vstup volný.

Akce SPCCH
Bližší informace a přihlášky:
DDM ELKO – pondělí a úterý dopoledne
tel.: 603 230 513, 416 531 179, 416 532 505
DDM ELKO – pondělí skupinová relaxace od 8:30, zdravotní cvičení od 10 hodin,
úterý od 8:30 a 10 hodin
Dům s pečovatelskou službou – úterý od 13 hodin
Litoměřice, ulice Kosmonautů – pondělí od 13 do 15 hodin
Sobota 16. 2. – RELAXAČNÍ VÍKEND od 9 do 14 hodin, !!!NOVINKA!!!
Reflexní terapie, Su Jok, protažení a relaxace. Petr Čermák a Líba Žamberská, cena 50 Kč.

Čtvrtek 14. února – KARNEVAL
Karneval v maskách s klaunem Kristiánem.
DDM Elko od 14:30 hodin.
18. 2. – 24. 2. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jarní prázdniny, informace v DDM Elko.

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
Pátek 8. února – KOJENÍ aneb Co všechno bych
měla vědět o výživě dítěte v prvním roce věku
Besedu týkající se kojení povede certifikovaná
poradkyně Mgr. Alena Ptáčková.
RC Mozaika od 9:30 hodin, cena 50 Kč.
Středa 13. února – MOŽNOSTI BAZÁLNÍ STIMULACE

Seminář spojený s besedou, určený nejen pro rodiny
postižených dětí, ale i pro lékaře a širokou veřejnost
Sobota 23. února – ZÁPADNÍ AFRICKÉ TANCE
Pohybový workshop

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích utkání v házené – Únor
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 16. února 2013 v 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC RONAL Jičín

SPCCH ZO Lovosice a onko klub Viktoria pořádá

Ozdravný pobyt

ITÁLIE – CAORLE

24. 5. – 2. 6. 2013
Cena: 6 900,- Kč
děti do 12 let
5 600,- Kč
děti do 3 let
2 600,- Kč
V ceně: doprava, ubytování, dvou
a třílůžkové pokoje s příslušenstvím
polopenze, program, plážový servis
Přihlášky: pí. Žamberská – 603 230 513
s polovinou platby možno vyzvednout
v DDM Elko každé pondělí a úterý
v dopoledních hodinách.

SPORTOVIŠTĚ PRO
VEŘEJNOST
Ceník služeb tělovýchovných zařízení.
V případě zájmu o pronájem se obracejte na paní
Danu Berkovou tel. : 416 532 491, mobil: 602 484 819,
E-mail: d.berkova@atlas.cz

békadilkoš o.s. ve spolupráci s mEstem lovosice uvádejí

15. února 2013

•

restaurace & music bar

•

lovosice
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800,- Kč
900,- Kč
450,- Kč
100,- Kč

Sportovní hala U přívozu:
Pro sportovní činnost
Jiné akce
Nájemné pro školy
Šatna

– 1 hodina
– 1 hodina
– 1 hodina
– 1 hodina

700,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
100,- Kč

Krytý plavecký bazén:
Pronájem

– 1 hodina

800,- Kč

Plavání pro veřejnost:
Dospělí
Děti, důchodci, studenti

– 1 hodina
– 1 hodina

50,- Kč
25,- Kč

Víceúčelové venkovní hřiště:
– 1 hodina
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Pod Palubou

Sportovní hala Chemik:
Pro sportovní činnost
Jiné akce
Nájemné pro školy
Šatna

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

69 kc

www.zafest.cz

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Sobota 16. února

KRLEŠ • heavy-metal
Mr. PIGG • hard rock
Od 20:00 hodin, vstupné: 90 Kč

Prezentujte svoji akci v Kulturním přehledu!
Informace o kulturních, společenských a
sportovních akcích přijímáme na
e-mail: kulturalovosice@gmail.com,
vždy do 20. každého měsíce.
Děkujeme!

www.podpa l u bou .cz
t e l.: 4 14 120 0 7 6

100,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč

Tento způsob připojení k
internetu je v současné době
technologickou špičkou.
Využijte rychlost našeho
připojení a surfujte bez
čekání a omezení.

WIFI MAX START

379 Kč

WIFI MAX PREMIUM

545 Kč

MINI*
379 Kč
PREMIUM + TV v PC + WiFi

545 Kč
* Platí jen pro držitele ZTP a důchodce

Digitální televize
Balíček MINI

139 Kč/měs.
Balíček STANDART

333 Kč/měs.

www.ltnet.cz • info@ltnet.cz
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 16:00

Kancelář: Osvoboditelů 1191 Kontakt: 606 767 259
Lovosice (nad GE Money Bank)
414 120 004

Balíček KOMPLET

869 Kč/měs.

dárek 150
0 - 2000 K
č
za Vaše a
uto
(doprava
možná)

Únor 2013

inzerce.dnesek@email.cz

Vidíte špatně na dálku i na blízko?
Vyřeší to multifokální brýle se kterými
uvidíte na všechny vzdálenosti.

Přijďte se k nám informovat.

U
K
A
R
Z
Í
N
E

MĚŘvádíme každý den
• pro

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUnJí EčoM
čky
Lovosice

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

Nová kolekce polarizačních
slunečních brýlí pro rok
2013 již na skladě.
Máte zájem o kontaktní čočky?
Přijďte si je k nám vyzkoušet.

• kontakt

Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Zamlžují se Vám brýle?
Umíme to vyřešit.

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

Zkouška na měsíc jen
za 650,- Kč.

Pf 2013
Město Lovosice
přeje všem svým občanům
šťastný a úspěšný rok 2013

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Únor 2013

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

329 000 Kč

429 000 Kč

159 000 Kč

409 000 Kč

ŠKODA Octavia Combi AmbitionPlus
11 717 km, 1,2 Tsi/77 kW, benzín
klima, tempomat, kožený paket
kombi, manuál, 2012

ŠKODA Superb Evident
19 400 km, 1,8 Tsi/118 kW, benzín
automatická klimatizace, xenony
hatchback, manuál, 2011

ŠKODA Citigo Ambition
12 280 km, 1,0/44 kW, benzín
klima, el. ovládaná okna, centrál
hatchback, manuál, 2012

ŠKODA Rapid ElegancePlus
841 km, 1,6 Tdi/77 kW, nafta
navigace, aut. klimatizace, alu kola
hatchback, manuál, 2012

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

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

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

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

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

www.okim.cz

OKIM
s.r.o.

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 2. 3.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 1 . 3.
od 15.30 hodin v sídle firmy

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

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

Únor 2013

inzerce.dnesek@email.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH

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

ZÁMĚRY PRODEJE MAJETKU MĚSTA LOVOSICE
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje domu čp. 418/2
v ul. Karla Maličkého stojícího na pozemku parc. č. 197
v k. ú. Lovosice.

Minimální cena je 4 500 000,- Kč.
Prodej nabídkovým řízením.
Záměr bude uveřejněn na úřední desce do odvolání.
Formulář žádosti o prodej lze získat na internetových stránkách
MěÚ Lovosice nebo na podatelně úřadu. Zájemce bude písemně
vyzván majetkosprávním odborem k účasti na nabídkovém řízení.
Prohlídka domu je možná po předchozí domluvě s majetkosprávním odborem. DALŠÍ INFORMACE: Majetkosprávní odbor
MěÚ Lovosice, kancelář č. 143, tel. 416 571 191
nebo na e-mailu: petra.buriankova@meulovo.cz

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.
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 174 (druhé nadzemní podlaží)
v ulici Terezínská, Lovosice
Plocha včetně sklepa činí 79,86 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 617 190,- Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
18. 2. 2013 od 16:00 do 16:30 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávané jednotky, a to nejpozději do 25. 2. 2013.
Formulář žádosti si může žadatel stáhnout na webových 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,
e-mail: renata.novakova@meulovo.cz.

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Únor 2013

