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Kácení stromů v parku
bylo nezbytné
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Vedoucí SPCCH Líba
Žamberská odpovídá
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Josef Fečo podruhé
vyhrál soutěž Little Star
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Proměna staré radnice začíná
Zahájení oprav už nic nestojí v
cestě. Obnovy se dočká především historický sál radnice. Práce
potrvají zhruba rok a vyjdou na
15 milionů korun.
„Je to obrovský úspěch a završení
dlouhodobé snahy o obnovu secesní radnice, která se nachází v
centru města. Především jsme rádi,
že jsme nalezli způsob, jak tuto
významnou investici financovat,"
sdělila starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
Opravu je totiž možné realizovat
jen díky tomu, že město uspělo s
projektem v rámci Cíle 3 a pro
tento účel získalo evropské peníze.
Prostředky na opravu budou
poskytnuty v rámci projektu

„Centrum pro cestovní ruch a partnerství", který je určen na podporu
přeshraniční spolupráce mezi ČR a
Svobodným státem Sasko.
„Byla to složitá cesta. Přijetí dotace už schválili zastupitelé, nyní jsou
podepsány i smlouvy, takže zahájení samotných stavebních prací už
nic nebrání," dodala starostka.
Město bude rekonstruovat první
patro budovy staré radnice. Bývalý
historický sál, který tu je, už řadu
let chátrá. Díky dotaci se přemění
na místo setkávání a cestovního
ruchu, které bude využíváno pro
společné akce Lovosic a jeho partnerského města Coswig.
„Plány počítají s tím, že prvnímu
patru bude navrácena jeho repre-

zentativní funkce v původním
historickém sálu. Budou odbourány nevhodné přístavby, obnovena
štuková výzdoba. Hlavní sál bude
také v zadní části doplněn o
galerii, která byla v minulosti
zbořena," přibližuje konkrétní práce Věra Nechybová, jež má na
Městském úřadě v Lovosicích na
starosti zpracování dotací.
Všechny stavební práce jsou přitom navrženy se snahou zachovat
původní architektonická řešení.
Součástí ale budou i nové technologie, elektroinstalace, vzduchotechnika, vytápění a další. Projekt
počítá i s bezbariérovým vstupem
pro handicapované lidi nebo
seniory.
(tuc)

V ulici Karla Maličkého byl otevřen denní stacionář
Dlouho očekávaný denní stacionář pro osoby s mentálním
postižením nad 18 let otevřelo
v úterý 2. dubna Občanské
sdružení Šance ve spolupráci
s městem Lovosice.
Posláním stacionáře je poskyto-

Lovosice se znovu

vání sociálních služeb za účelem
naplnění očekávání a vůle klientů
v souladu s jejich schopnostmi,
možnostmi a zdravotním stavem.
Otevření byli přítomni zástupci
vedení města Lovosice, starostka
Lenka Lízlová, členové rady města
Jan Piegl, Jan Janda a Jana Verne-

rová, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice
Bc. Eva Rudiková, mluvčí Lafarge
Cement a.s. Mgr. Milena Hucanová, senátor Jaroslav Doubrava
(Severočeši.cz) a členky OS Šance
v čele s vedoucí Boženou Plickovou.
>>> Pokračování na straně 2

připojily k Hodině Země

V sobotu 23. března se od 20:30
do 21:30 hodin Lovosice zahalily
do tmy. Nešlo však o poruchu
osvětlení.
Město se totiž stejně jako
v minulých letech i letos připojilo k
celosvětové akci Hodina Země. „Je
to aktivita, kterou vyjadřujeme
podporu ochraně životního prostředí, což vnímáme jako zásadní,“
sdělila místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková. V ČR se do akce
zapojilo více než 90 měst a obcí,
celkově se zúčastnilo 7 000 měst
ve 152 zemích světa.
(tuc)
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Sport
Lovosičtí hokejisté
došli do finále play off
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přesto, že počasí se
tak nechová, začalo již
jaro a město započalo
tradiční úklid po zimě.
V současné době
probíhají po městě výspravy
vozovek, prořezy stromů a úklid
komunikací od zimního posypu.
Prosím všechny občany o shovívavost zvláště při dopravních komplikacích a omezeném parkování.
V minulém měsíci slavily svůj
Mezinárodní den ženy a slavili jsme
také Den učitelů. Oběma těmto
skupinám chci popřát vše dobré v
osobním i pracovním životě.
I když duben bývá většinou už
jarním měsícem, letos tomu tak
není a stále (alespoň když píšu
tento sloupek) nás svírá zima.
Slunce však není to jediné, co nás
může zahřát. V těchto dnech se v
Lovosicích otevírají dvě nové sociální služby pro lidi, kteří to potřebují. Město Lovosice ve spolupráci
s Občanským sdružením Šance
otevřelo Denní stacionář pro lidi s
mentálním a zdravotním postižením. Služba, která tu několik let
chyběla, se znovu vrací do Lovosic.
Farní charita Lovosice otevřela
zcela novou službu – Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi. Chtěla
bych na závěr poděkovat všem,
kteří se o otevření těchto center
zasloužili. Každý, kdo se rozhodne
pomáhat druhým, má můj respekt
a hluboký obdiv.
Přeji všem brzké jarní slunce!
Lenka Lízlová – starostka

Vedoucí OS Šance Božena Plicková se starostkou Lenkou Lízlovou slavnostně
přestřihly pásku, čímž denní stacionář zahájil provoz.
(Foto: tuc)

www.meulovo.cz

Aktuality

Označení ulic a domů
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
stanoví jasná pravidla pro označování názvů ulic a domů čísly
popisnými. Vzhledem ke skutečnosti, že vlastníci nemovitostí,
hlavně společenství vlastníků
bytových jednotek, v posledních
letech zvelebili a opravili své
bytové domy, rádi bychom připomněli, jakou mají povinnost
ohledně označení domu číslem
popisným,
případně
strpět
umístění názvu ulice a jakou má
v tomto povinnost obec.
S odkazem na § 31 zákona o
obcích č. 128/2000 Sb. musí být
budova označena popisným číslem. K usnadnění orientace mohou
být v jednotlivých ulicích a na
jiných veřejných prostranstvích
označeny budovy vedle popisného
čísla ještě číslem orientačním.
Obec rozhoduje o tom, jakým
popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova
označena. Každé popisné nebo
evidenční číslo budovy musí být
jedinečné. V § 32 výše uvedeného
zákona je ustanovena povinnost
vlastníka nemovitosti na svůj náklad označit budovu čísly určenými obcí a udržovat je v řádném
stavu. Barvu a provedení čísel

určuje obec. V Lovosicích používáme bílá čísla na červeném podkladu. Současně používáme i čísla
orientační a ty mají barevné provedení černá číslice na bílém podkladu. Pokud by si vlastník nebyl
jistý číslem orientačním, rádi jej
sdělíme na našem správním oddělení MěÚ na evidenci obyvatel.
Označení ulic a jiných veřejných
prostranství provede obec na svůj
náklad. Vlastník nemovitosti je
povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství
na své nemovitosti; v blízkosti
tabulky nesmí umístit jiné nápisy.
Označení nesmí být poškozeno,
odstraněno nebo zakryto, jak říká
§ 30 již citovaného zákona o
obcích.
Tímto vyzýváme vlastníky nemovitostí, aby zkontrolovali stávající
stav, a v případě, že jim schází
nebo mají nečitelné nebo poškozené označení, aby sjednali nápravu. V případě označení ulic se
obracejte se svou žádostí o výměnu na vedoucí odboru vnitřních
věcí Městského úřadu v Lovosicích, Janu Hejdovou, email:
jana.hejdova@meulovo.cz.
Jana Hejdová

V ulici Karla Maličkého byl otevřen
denní stacionář
>>> Pokračování ze strany 1
Nechyběli pochopitelně ani budoucí klienti stacionáře.
„Konečně se podařilo zařízení
otevřít a doufám, že nebude provozováno jen krátkou dobu,“ řekla
starostka Lízlová. „Také věřím, že

Zástupci města přinesli seniorkám květiny

zde budou klienti spokojeni,“ dodala. „Přejeme si, aby klienti zde
nikdy neměli důvod k vráskám na
čele, což bude důkaz toho, že je
jim ve stacionáři dobře,“ uvedl
senátor za hnutí Severočeši.cz
Jaroslav Doubrava. O klienty se tu

Mezinárodní den žen se v Lovosicích slaví na několika místech
(např. v KS Lovoš). Výjimkou
nebyl ani dům s pečovatelskou
službou. Při této příležitosti do
budou starat dvě sociální pracovnice a bude provozována výchovná,
zábavná i vzdělávací činnost. Objekt bude vybaven i televizí, případně i počítačem. Určitě kladný

domu zavítala starostka města
Lenka Lízlová a tajemník Jan
Landa, aby s obyvatelkami
„pečováku“ poseděli a předali
květiny.
(tuc, foto: archiv města)
vliv bude mít i navázání sociálních
kontaktů. Slavnostní setkání proběhlo v příznivé a družné atmosféře. Lze chválit, že se město postaralo o ty nejvíce potřebné.
(hz)

3. Reprezentační ples města Lovosice se uskutečnil 16. 3. 2013 v KS Lovoš

2x foto: Miroslav Hvorka
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Téma

- Změny v centru začaly nepopulárním krokem První viditelnou změnou je
pokácení 17 stromů v prostorách
současného parku. Povolení
k vykácení bylo vydáno v rámci
I. etapy rekonstrukce centrálního
prostoru města. Další práce budou brzy následovat.
Vše je součástí připravované
přeměny centra Lovosic. Z prostoru, který doposud klasické náměstí
nepřipomíná, má vzniknout centrální městský prostor, jenž doplní
některé chybějící funkce náležející
těmto místům, a vytvoří tak kultivované prostředí v centru města
vhodné pro setkávání lidí. Tento
prostor tak bude možno prezentovat jako skutečný střed Lovosic.
„Plánovanou revitalizací současného parku vznikne „Zelené náměstí“, jež bude zahrnovat městskou zeleň, lavičky, vodní plochu,
oddechovou zónu, ale také amfiteátr pro kulturní akce,“ říká lovosická starostka Lenka Lízlová.
Konečná podoba centra Lovosic
není jen návrhem architektů.
V minulosti se k nim mohli několikrát vyjádřit i obyvatelé města a to
při veřejných projednáváních.
„Naší prioritou je vytvoření nového centra města se snahou o maximální zachování stávající městské
zeleně. Primární kácení proběhlo
již v minulých dnech a musím konstatovat, že výběr stromů nebyl
nahodilý. Město Lovosice si nechalo před samotnou realizací akce
zpracovat dva dendrologické posudky, jež jsou i v současnosti
k nahlédnutí na Městském úřadě
Lovosice,“ dodává starostka Lovosic Lenka Lízlová.
(tuc)

Rekapitulace průběhu
schvalování revitalizace
centrálního prostoru města

Jeden z pokácených stromů v parku.

Kácení stromů bylo nezbytné
Stromy napadené hnilobou by
musely být časem řešeny, bez
ohledu na plánovanou revitalizaci parku.
„Není to tak, jak se mylně šíří po
městě. Došlo k pokácení sedmnácti
stromů, z nichž převážná většina
byla ve velmi špatném zdravotním
stavu. Zároveň bych ráda zdůraznila, že v rámci revitalizace dojde
k výsadbě stejného počtu vzrostlých stromů,“ říká starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
Kácení stromů vyvolalo v Lovosicích velké emoce a to již při vydání povolení k rozhodnutí samotného kácení. Sepisovány byly petice a Společnost ochránců životního prostředí z Litoměřic se odvolala ke Krajskému úřadu Ústeckého

Pfannschmidtova vila je vyklizena,
oprava začne v červnu
Oprava Pfannschmidtovy vily
se zase o krok přiblížila. Do konce března měla být dle plánu
vyklizena, což se také stalo.
„Vyklizení proběhlo v naplánovaném termínu včetně demontáže
rentgenu. V současné době je tedy
vila prázdná, zabezpečená a čeká
na svou revitalizaci,“ sdělila Jana
Hejdová, vedoucí odboru vnitřních
věcí na Městském úřadu v Lovosicích.
Vyklizení probíhalo ve dvou fázích. V té první bylo na skládku
odvezeno staré vybavení, které
zde zůstalo po poliklinice. „Odvoz
zajistily Technické služby Lovosice,
demontáž rentgenového zařízení
pak odborná firma,“ doplnila Jana
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(Foto: archiv OŽP)

Hejdová.
V nejbližších týdnech by měla
být uzavřena úvěrová smlouva,
z jejíchž prostředků město opravu
historické vily uhradí. „Na samotnou rekonstrukci a vnitřní vybavení tohoto historického objektu
zastupitelé vyhradili cca 50 miliónů
korun. Pokud půjde vše podle
našich představ, opravy by mohly
začít v měsíci červnu,“ uvedla starostka města Lenka Lízlová, která
předpokládá, že doba rekonstrukce potrvá zhruba do konce roku
2014.
Pfannschmidtova vila by v budoucnu měla být využita jako
městská knihovna a informační
centrum.
(tuc)

kraje. I ten po prověření veškerých
dostupných podkladů jakožto
odvolací orgán kácení stromů
potvrdil a vyhodnotil jej jako
oprávněné.
Výsledky šetření potvrzuje i
Ing. František Budský za odbor
životního prostředí v Lovosicích.
„Dva nezávislé dendrologické posudky potvrdily, že se stromy nacházely ve velmi špatném stavu.
Byly napadeny hnilobou a byly
vychýlené. V řadě případů byly
objeveny nestabilní kořeny, což
znamená, že hrozilo nebezpečí
jejich vyvrácení nebo zlomení,
ačkoli to na první pohled veřejnosti
nemuselo být zřejmé.“
(tuc)

 Dne 29. 3. 2012 na 2. řádném
zasedání ZM byla schválena částka
ve výši 6 mil. Kč na projekt
revitalizace centrálního parku
v Lovosicích – I. etapa.
 Dne 22. 5. 2012 proběhlo první
veřejné projednání rekonstrukce
centrálního parku Lovosice.
 Dne 19. 6. 2012 proběhlo druhé
veřejné projednání rekonstrukce
centrálního parku Lovosice.
 Dne 28. 6. 2012 na 4. řádném
zasedání ZM byla usnesením č.
124/IV/2012 schválena revitalizace
centrálního prostoru v Lovosicích
dle architektonické studie od
atelieru AVN s.r.o., Ústí nad Labem.
 Dne 17. 9. 2012 proběhlo místní
šetření v rámci správního řízení o
povolování kácení dřevin. Obeslána byla všechna občanská sdružení, která mají přihlášku u Správního orgánu ochrany přírody a krajiny.
 Dne 31. 1. 2013 na 1. řádném
zasedání ZM bylo schváleno usnesení č. 16/I/2013, ve kterém byla
schválena částka ve výši 9,5 mil. Kč
na projekt revitalizace centrálního
parku v Lovosicích – II. etapa.
 Dne 14. 2. 2013 byla podána informace veřejnosti ke zdravotnímu stavu dřevin v parku Osvoboditelů, které se uskutečnilo přímo
v parku za účasti zpracovatelů
odborných posudků a vedoucího
odboru ŽP.

Manželé Jindrovi oslavili zlatou svatbu
Milý ženichu a nevěsto, tatínku a maminko, dědečku a babičko,
pradědečku a prababičko, jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli poprvé
vaše ANO. Možná dávno zdá se, ale důkazem vaší lásky je to, že jste tu
dnes s námi, že jste stále spolu, že jste tolik společně zvládli a že pomáháte i nám.
Vladimíre Jindro a Jaroslavo Jindrová, vám patří srdečná gratulace,
srdečné díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme vám, nechť vám
život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a trápení, pohladit milým
slůvkem a společně si
povídat o čemkoliv a
tím si tak dokázat, že
ač už tak dlouhou
dobu, tak přece je
stále krásné být si na
blízku a mít se rádi.
K výročí vaší Zlaté
svatby dne 23. 3.
1963 z celého srdce
blahopřeje celá rodina
Jindrova.
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Rozhovor

„Pořádáme Dny zdraví, společenské a kulturní
akce,“ říká Líba Žamberská
Základní organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami
(SPCCH) Lovosice
má v současnosti
cca 180 registrovaných
členů
z celého Lovosicka
a zaměřuje se na
potřeby a zájmy
občanů se zdravotním postižením.
Lovosický SPCCH je opravdu velice aktivní
organizací, která působí v mnoha kulturních,
společenských i sportovních směrech. Do
organizace akcí je zapojeno aktivně hodně
členek, bez jejichž dobrovolné pomoci by se
činnost SPCCH neobešla. Vedoucí je Libuše
Žamberská, která popsala aktivity tohoto
sdružení v posledním období a seznámila i
s novinkami, jež se chystají pro rok 2013.
Co považujete za hlavní smysl činnosti vaší
organizace?
Hlavním úkolem je pomoci lidem se zdravotními problémy a především se samotou. Naučit
lidi zodpovídat si za své zdraví, naučit mít se
rádi. Vnímat krásu života a brát život jako dar.
Naším heslem je Úsměv pro zdraví a pomáhat si
navzájem. Podpořit se, když přijde nějaký problém, ale i podělit se o radost.
Tím, že se scházíme pravidelně na relaxace,
cvičení, výtvarnou činnost, výlety, semináře a
v neposlední řadě taneční zábavy, mají lidé
možnost si vybrat, která činnost je pro ně nejvhodnější. Pravidelné celoroční skupinové relaxace se konají v sálku Domu dětí a mládeže
ELKO Lovosice. Setkání je doplněno cvičením a
besedou nebo přednáškami. Přihlásit se nebo
jen si přijít občas zacvičit může každý.
Nově jsme připravili také „Relaxační soboty“,
první proběhla v únoru, další v březnu a příští
bude 20. dubna s Líbou Zemánkovou (zdravotní
cvičení, relaxace) od 9 do 14 hodin.
Vaše organizace připravuje ozdravné pobyty.
Který pobyt je nejoblíbenější?
Oblíbené jsou víkendové pobyty v Doksech,
destinace Mšené – Lázně, Karlovy Vary a pobyty
s programem u moře, třeba v Chorvatsku nebo
v Itálii. Ozdravný pobyt v Karlových Varech
proběhne počátkem dubna, v Poděbradech v
srpnu.
V posledních letech pořádáte i společné taneční zábavy a plesy. Kdy plánujete příští?
Jarní bál s tombolou proběhl s velkým
úspěchem v březnu a tzv. „zábavy s překvapením“ (prvním překvapením byly mažoretky)
budou pokračovat 20. 4., 17. 5. a 14. 6. Tanec
svědčí každému, proto Taneční zábavy
s překvapením zařadilo KS Lovoš do svého
programu. Už první Zábava měla úspěch – je to
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Ano, máme zájem na spolupráci, abychom si
nekřížili termíny. První náš zájezd bude 22. 5.
směřovat na vodní zámek Blatná a na zámek
Březnice, proslavený tajnou láskou Ferdinanda
II. Tyrolského. 13. června pak navštívíme Pěnčín
u Jablonce nad Nisou. Zájezdy jsou otevřeny i
pro nečleny sdružení a o účastníky většinou
není nouze. Výlet lodí byl v loňském roce
úspěšný, tak ho letos v červnu zopakujeme.
Naše akce jsou pro širokou veřejnost, pořádáme je pro radost a pohodu. Ve výhledu jsou
zájezdy do porcelánky Dubí a Duchcova, na
pevnost Königstein a do Drážďan.

patrné z účasti (přes sto prodaných vstupenek).
Chtěla bych poděkovat cukrárně John, která
nám pravidelně sponzoruje naše bály již mnoho
let.
Jak akce připravujete?
Akce plánujeme rok dopředu podle zájmu
členů, něco doplňujeme v průběhu roku. Každý
měsíc vydáváme program, který je k dispozici v
Infocentru a na začátku měsíce ho také předáváme členům na setkáních. Naše činnost je
otevřena široké veřejnosti. Na akce na poslední
chvíli nám pomáhá pozvat lidi městský rozhlas,
za což děkujeme. Snažíme se zapojit do společných akcí navzájem i Komunitní Plán pro seniory a osoby se zdravotním postižením – je to
obohacení pro všechny občany.
Velkou oporou je pro nás DDM ELKO, kde se
v dopoledních hodinách setkáváme na cvičení,
relaxace i na výtvarnou činnost. Pracovnice
DDM nám zajišťují proškolení na práci
s počítačem, spolupracují při výtvarných dílnách
a pomáhají v naší činnosti. Na Lovosickou
Olympiádu připravují soutěže a my zase pomáháme při zajištění Dne dětí, který je velkou akcí
DDM ELKO. Moc děkujeme za pomoc. Dá to
fušku, ale stojí to za tu radost, pohodu a Úsměv
pro zdraví…
Nezanedbáváte ani kulturu, pravidelně se
uskutečňují zájezdy do Městského divadla
Most nebo do opery v Praze. Kam se nyní
chystáte?
Nejbližší zájezd se uskuteční 27. dubna do
Hudebního divadla Karlín v Praze na představení muzikálu Jesus Christ Superstar. Určitě letos
pojedeme i do městského divadla v Mostě,
sledujeme program divadel Louny i Ústí nad
Labem.
Oblíbené jsou rovněž poznávací zájezdy.
Dohodli jste se na koordinaci termínů se
STV?

Připravujete lovosické „olympiády“ pro seniory ve spolupráci s DDM ELKO „Hýbáme se
v každém věku“, mezi další sportovní aktivity patří turnaje v bowlingu. Jaký mají sportovní akce úspěch?
Zapojují se i další lidé mimo SPCCH, což nás
těší. Zájem o tyto sportovní akce se stále zvyšuje, proto jsme letos přidali na 21. červen do
lesoparku Osmička akci Cvičíme pro zdraví.
Vyzkoušíme například správnou chůzi s holemi
Nordic Walking. Vadné držení těla, dlouhé nesprávné sezení u počítačů a televize, to a hlavně
bolesti zad nás přiměly rozšířit cvičení o SM
systém MUDr. Smíška.
Toto cvičení velmi pomáhá nejen dospělým,
ale i dětem, cvičení jdeme ukázat také do škol.
Na podporu naší sportovní činnosti máme
sponzora Stranu pro sport a zdraví, za přispění
děkujeme.
Součástí vašich setkání jsou i besedy o zdravé výživě, setkání s bylinkářkami a přednášky o zdravém životním stylu. Co chystáte
letos?
Pokračujeme v akcích, o které byl zájem, tj. i o
některé přednášky. V loňském roce jsme se
podíleli na zajištění Dnů zdraví, hodnocení bylo
velmi kladné, a proto se v letošním roce budou
opět konat 25. dubna a na podzim 21. listopadu
2013. Opět jsme se vrátili k sobotním seminářům (každá třetí sobota od 9 do 14 hodin
v DDM ELKU). Všichni jste srdečně zváni, je to
pohoda.
Jaké je vaše krédo? Chcete něco uvést pro
ostatní?
Připojte se k nám a přijďte se pobavit, zasmát,
neseďte doma, s námi se nudit určitě nebudete.
Pro informaci členům dodávám, že je podepsán
nový zákon, od 1. ledna 2014 se občanská
sdružení změní na spolky. Během letošního
roku proto připravíme stanovy a budeme samostatná organizace, spolek „Úsměv pro zdraví“.
Podle nového zákona je potřeba se nově zaregistrovat jako spolek. To vše projednáme na
schůzi 25. dubna v 11.30 hodin v Kulturní středisku Lovoš. Následovat bude pro všechny
zájemce Den zdraví od 13 hodin.
(hz, foto: hv)
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Město

Lovosičtí hasiči zasahují Jak se ve městě osvědčil
(vybrané zásahy v období 1. – 22. 3. 2013)
 1. 3. v 16:16 byl vyhlášen poplach. Jednalo se o technickou
pomoc při otevření bytu v Čížkovicích, ve kterém bylo zabouchnuté malé dítě.
 4. 3. ve 12:37 byl nahlášen požár
osobního automobilu Škoda
Fabia u silnice I/15 u Čížkovic. V
době příjezdu jednotky byl automobil v plamenech. Řidič vozidla
nebyl požárem zraněn.
 5. 3. ve 22:50 byla jednotka povolána k dopravní nehodě osobního automobilu bez zranění, ale
s únikem ropných produktů.

Místem události byl kruhový
objezd na přivaděči k dálnici D8
u Lukavce. Z poškozeného vozidla uniklo cca 6 litrů oleje, který
byl rozježděn ostatními vozidly
na ploše cca 100 m. Jednotka
uniklé ropné látky zlikvidovala
pomocí sorbentu.
 7. 3. v 18:45 byly jednotky PS
Lovosice a SDHO Třebenice
vyslány k požáru sklepního prostoru v rodinném domě v Lovosicích. Uživatelka domu sdělila
hasičům, že se v budově nikdo
nenachází. Po uhašení požáru ve
sklepním prostoru byl proveden
závěrečný průzkum domu, při

kterém byli evakuováni šneci a
morče.
 16. 3. v 17:45 byl jednotkám SDH
Třebívlice a HZS PS Lovosice
vyhlášen poplach s místem události v Dřemčicích. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že šlo o
planý poplach, který spustilo
požární čidlo v chalupě.
 19. 3. v 9:38 byl oznámen únik
nebezpečných látek – ropných
produktů z proražené motorové
vany osobního automobilu na
nájezdu dálnice D8 u Lovosic.
Jednotka po příjezdu na místo

události ohraničila místo úniku
nebezpečné látky a asanovala
silnici v délce asi 30 m pomocí
sorbentů.
 21. 3. ve 21:07 byly povolány
jednotky požární ochrany HZS
požární stanice Lovosice a Litoměřice k požáru osobního automobilu Škoda Yeti (na snímku) v
katastru obce Siřejovice. Plameny z hořícího automobilu poškodily ještě automobil sousední,
který se díky včasnému zásahu
hasičských jednotek podařilo
uchránit.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík
komisař, velitel PS Lovosice

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
zahájil v Lovosicích svou činnost
Dnem 1. března 2013 byla ve
městě Lovosice zahájena činnost
Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, který klientkám poskytuje službu sociální prevence.
Tuto novou sociální službu poskytuje Farní charita Lovosice ve spolupráci s Oblastní charitou Most na
základě projektu Podpora sociálních
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služeb v Ústeckém kraji.
„Služba je určena pro ženy a matky
s nezaopatřenými dětmi, případně
těhotné ženy, které se ocitly
v krizové situaci spojené se ztrátou
bydlení. Azylový dům poskytuje
azylové ubytování ženám a matkám
s dětmi z Lovosic, lovosického regionu i Ústeckého kraje, popř. z celé

placený způsob parkování?

Od září loňského roku se začalo
na vyhrazených místech a ulicích
města vybírat parkovné. Týká se
to ulic 8. května, Osvoboditelů a
Václavského náměstí. Jak se
placené parkování osvědčilo, na
to odpovídá Jaroslav Janovský,
ředitel Městské policie Lovosice,
která má tuto záležitost v jakési
gesci.
Můžete říci, jak se nový způsob
parkování osvědčil po více jak
půl roce?
Záleží na úhlu pohledu, ale jedno
je jisté, nastal pohyb motorových
vozidel na parkovacích místech a

v těchto úsecích je většinou možné
kdykoliv zaparkovat.
Městská policie parkovací hodiny vybírá. Jaký je zhruba měsíční
příjem do městské kasy?
Strážníci zajišťují výběr pokladen,
ale finanční záležitosti řeší Městský
úřad Lovosice, my s penězi nepřijdeme do styku (týdenní výtěžek
z parkovného se pohybuje okolo
15 tisíc korun, pozn. red.).
Jaké jsou sankce, je-li přistižen
tzv. neplatící automobilista?
České republiky, které se chtějí
aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.
Zařízení je zaměřeno na poskytnutí
potřebné systematické a cílené
pomoci ženám a matkám s dětmi
v krizi, ohroženým domácím násilím
nebo ztrátou bydlení. Azylový dům
nabízí možnost využití sociálního a
právního poradenství, terapeutické
aktivity,“ vysvětlil Roman Striženec,
ředitel Farní charity Lovosice.

Sankce za porušení je z nařízení
Rady města Lovosice v blokovém
řízení do 1 000,- Kč, ve správním
řízení do 30 000,- Kč. Uvedené
částky jsou maximální výší pokuty.
Každý měsíc je co do počtu případů jiný, v měsíci lednu 2013 jsme
řešili cca 30 porušení.
Co má dělat řidič v případě poruchy hodin?
K poruchám dochází výjimečně,
ale v případě poruchy je na přístroji uvedeno, jak postupovat. Je
tam telefonní číslo na hlídku městské policie nebo doporučení využít
jiný parkovací automat.

Nebylo by vhodné rozšířit placenou parkovací zónu do ulic Žižkova a případně Tovární, kam se
hlavně zaměstnanci Deli přesunuli?
Vyřešit parkování ke spokojenosti
všech je opravdu obtížné. Město
nemůže zajistit každému motoristovi na veřejných komunikacích
parkovací místo. Osobní názor na
parkování samozřejmě mám, ale
městská policie je tu od toho, aby
kontrolovala dodržování právního
předpisu, který se placeného parkování týká.
(jv, foto: hv)
„Provoz domu je nepřetržitý, sociální služba bude poskytována od
pondělí do pátku od 7 do 19 hodin,“
sdělila Bc. Jana Tregnerová, vedoucí
azylového domu v Lovosicích. (tuc)
Prozatímní telefonické spojení
na Farní charitu Lovosice je:
416 531 146 nebo
mobil 731 604 005.
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Servis
Představujeme odbory MěÚ:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní úřad:
 výkon státní správy v přenesené působnosti (zákon č. 111/1994 Sb.,
vyhl. 478/2000 Sb., zák. č. 500/2004 Sb.)
Taxislužba:
 vydává stanoviska ke koncesi pro živnost taxislužba
 provádí zkoušky odborné způsobilosti podnikatelů v taxislužbě, aj.
Měření emisí:
 výkon státní správy v přenesené působnosti (zák. č. 56/2001 Sb., vyhl.
302/2001 Sb., zák. č. 500/2004 Sb.)
Silniční hospodářství:
 výkon státní správy v přenesené působnosti (zák. č 13/1997 Sb.,
104/1997 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., vyhl. 30/2001 Sb., zák. č. 71/1967
Sb., 200/1990 Sb., 500/2004 Sb.)
 vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a
III. třídy v celém územním obvodu obce s rozšířenou působností
 vykonává státní dozor na silnicích a místních komunikacích v rozsahu
své působnosti, aj.

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

Týden:

Od – do:

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

16.

17.4. – 18.4.

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

17.

24.4. – 25.4.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

18.

30.4. – 2.5.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

19.

7.5. – 9.5.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – DUBEN 2013
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Ulice:

16. 4.
17. 4.

Vodní, Dlouhá - parkoviště
Osvoboditelů - parkoviště u sochy

23. 4.
24. 4.

Sady Pionýrů, U Nadjezdu
Kostelní, Kostelní - sídliště

Provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

30. 4.
2. 5.

Tovární, Krátká
Okružní, P. Holého, Purkyňova

Evidence řidičů:
 výkon státní správy v přenesené působnosti (zák. č. 361/2000 Sb., vyhl.
č. 31/2001 Sb., zák. č. 247/2000 Sb.)

7. 5.
9. 5.

Wolkerova, Husova
V. Nejedlého, J. Ježka

Autoškoly:
 výkon státní správy v přenesené působnosti (zák. č. 247/2000 Sb., vyhl.
167/2002 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., vyhl. 30/2001 Sb., 71/1967 Sb.,
500/2004 Sb.)

 provádí vydání řidičských průkazů, výměnu, odejmutí, rozšíření, omezení, provádí vydání mezinárodních ŘP, výměnu cizích za české, aj.
Registr vozidel:
 výkon státní správy v přenesené působnosti (zák. č. 56/2001 Sb., vyhl. č.
301/2001 Sb., vyhl. č. 302/2001 Sb., vyhl. č. 341/2002 Sb., vyhl. č.
243/2001 Sb., 500/2004 Sb.)
Přestupky:
 výkon státní správy v přenesené působnosti (zák. č. 200/1990 Sb. a zák.
č. 500/2004 Sb.)
 vede evidenci uložených pokut, vede evidenci nákladů na řízení
 vede statistiku přestupkové agendy
 řeší v přestupkovém řízení přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, aj.
Kontakty:
Vedoucí odboru:
Jiří Bouček, Školní 407/2, tel.: 416 571 250, jiri.boucek@meulovo.cz

Cementárna vyhlásila termíny dnů pro veřejnost
Celkem pětkrát v letošním roce bude mít veřejnost možnost navštívit
čížkovickou cementárnu. První termín byl 21. 3. a tématicky byl věnován
technickým proměnám cementárny. Další nejbližší Den otevřených dveří
proběhne 27. 4., a to už by mělo být za plného provozu.
(tuc)

Došlo na naši adresu:
Posílám obrázek z ranní „záchranné akce“ pracovnic pro úklid města
při Městském úřadu v Lovosicích. Věc, která je v jiných městech nevídaná,
je tady samozřejmostí. Ačkoliv nebylo tolik sněhu, přesto se četa paní
Baštýřové a její kolegyně vydala na průzkum terénu a kde to bylo nezbytné, zasáhla. Na snímku je místo u lovosického parku před objekty škol v
ulici Sady pionýrů. Můj dík tedy patří těmto obětavým ženám.
S pozdravem Přemysl Zeman

Silniční hospodářství:
Vladimír Krupička, tel.: 416 571 256, vladimir.krupicka@meulovo.cz
Autoškoly a taxislužba:
Radek Šíma, tel.: 416 471 258, radek.sima@meulovo.cz
Evidence řidičů:
František Havrda, tel.: 416 571 251, frantisek.havrda@meulovo.cz
Jaroslava Fuxová, tel.: 416 571 252, jaroslava.fuxova@meulovo.cz
Registr vozidel:
Ing. Jozef Németh, technik, tel.: 416 571 261, jozef.nemeth@meulovo.cz
Helena Mohrová, tel.: 416 571 260, helena.mohrova@meulovo.cz
Ludmila Tichá, tel.: 416 571 259, ludmila.ticha@meulovo.cz
Přestupky:
Miroslav Brousil, tel.: 416 571 253, miroslav.brousil@meulovo.cz
Karel Zajíc, tel.: 416 571 255, karel.zajic@meulovo.cz
Miloslav Zajíc, tel.: 416 571 254, miloslav.zajic@meulovo.cz
Řidič MěÚ Lovosice:
Michal Cibulka, tel.: 416 571 262, michal.cibulka@meulovo.cz
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Příští číslo Lovosického dneška najdete ve svých
schránkách 9. – 10. května
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Aktuality

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 21. března 2013 druhé letošní slavnostní
přivítání nových občánků Lovosic
s jejich rodiči a příbuznými. Občánky mezi nás přivítal pověřený zastupitel Milan Šramota a matrikářka Hana Beránková. Svým vystoupením přivítaly nové občánky děti

z mateřské školky z Resslovy ulice.
Ve druhé skupině byl přivítán i
první občánek letošního roku Ondřej Jung, který se narodil rodičům
Michaele a Lukášovi Jungovým
4. 1. 2013 32 minut po půlnoci
v litoměřické porodnici. Tradičně
byl rodičům předán peněžní dar
městského úřadu. (Text a 3x foto: hv)

V knihovně slavili měsíc
čtenářů a internetu
Březen je už dlouho zasvěcen
knihám, čtenářům a odnedávna
také internetu. I lovosická
knihovna si připravila pro čtenáře řadu zajímavých akcí.
Předně to byla upomínková
amnestie – čtenáři, kterým již naběhla upomínka v jakékoli výši,
měli možnost vrátit knihy, aniž by
museli upomínku platit. Významná

vyzdobily si jarně knihovnu a pak
soutěžily v soutěži „Vítáme jaro!“.
Původně měly poznávat skutečné
jarní květiny, ale kvůli počasí se
musely spokojit pouze s obrázky.
Další otázky se týkaly mláďat a
velikonočních svátků. Také si zdobily vajíčka ubrouskovou technikou,“ uvádí vedoucí knihovny
Zdeňka Černá. Uspořádána byla i

byla Akce průkaz zdarma: Čtenáři,
kteří si v tomto období zaplatili
roční registrační poplatek a dostali
zdarma kupón na registraci pro
nového čtenáře. Kupón má platnost do konce dubna. Čtenářům
byl také nabídnut kurs Internet pro
začátečníky – pomoc s orientací na
internetu a založením e-mailového
účtu.
„Pro malé čtenáře bylo připraveno „Vítání jara“. V pondělí 25.
března se děti v knihovně sešly,

výstavka knih s tématikou jara a
Velikonoc.
A k svátku knih patří také prosba:
Knihy nepatří do popelnice! Knížky, které vás omrzely nebo vám
překážejí, mohou udělat radost
jiným čtenářům. Proto je nevyhazujte a přineste je do knihovny.
Budou použity na doplnění knižního fondu, případně na výměnu za
poničené knihy a ty zbývající budou zdarma rozdány návštěvníkům
knihovny. (hz, foto: archiv knihovny)

Zleva: Aleš Kofr, Eliška Svobodová, Tobiáš Brožík, Václav Přibyl a Laura Hofmanová

Zleva: Ivan Kulhánek, Zdeněk Lorenc, Ondřej Jung, Dominik Verner a Simona Čiosová

Zleva: Tereza Bernášková, Eva Veltruská, Blanka Šarišková, Sára Hossingerová
a Karolína Nguyenová
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Jednání Bezpečnostní rady obce s
rozšířenou působností Lovosice
13. března se za řízení starostky
města Lovosice Bc. Lenky Lízlové
uskutečnilo plánované jednání
Bezpečnostní rady ORP Lovosice.
Ta vzala na vědomí předloženou
zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce
s rozšířenou působností za rok
2012 předloženou tajemníkem
bezpečnostní rady Jaroslavem
Křivanem.
Dále bezpečnostní rada projednala a posoudila stav zabezpečení
a připravenosti správního území
ORP Lovosice na krizové situace.
Zástupci Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru a Zdravotnické
záchranné služby seznámili bez-

pečnostní radu se stavem připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných
ve
správním
obvodu
obce
s rozšířenou působností.
Starostka města seznámila přítomné se schváleným finančním zabezpečením na řešení krizových
situací a odstraňování jejich následků na rok 2013.
Zástupce Policie ČR ÚO Litoměřice seznámil radu se změnami po
reorganizaci některých obvodních
oddělení a vyhodnotil spolupráci
s Městskou policií Lovosice. Zástupce HZS ÚK ÚO Litoměřice
sdělil informace o probíhajícím
řízení k výstavbě nové Požární
stanice v Lovosicích. Jaroslav Křivan
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Aktuality

• Jak se ocitli Maďaři v českých zemích •
Svaz Maďarů v Českých zemích,
pobočka Lovosice, a Kulturní
středisko Lovoš uspořádaly koncem března v klubovně Svazu
přednášku Z historie maďarského národa v Evropě a v ČR.
O historii, současnosti a tradicích
v kontextu střední Evropy přednášela PhDr. Helena Nosková,
CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AVČR, židovská, národnostní
a menšinová studia.
Mezi menšiny v ČR patří Němci,
Poláci, Romové, Maďaři, Rusové,
Rusíni aj. Doktorka Nosková se
problematice menšin věnuje už
mnoho let a napsala několik publikací, např. Maďaři a české země.
Ztráta tolerance v autoritativním
režimu Československa.
Její vyprávění bylo velmi poutavé.
Uvedla, proč bývalá Panonie byla
přitažlivá pro všechny kmeny
(oplývala termálními prameny,
pastvinami a dopravní cestou –
Dunajem). Přešlo zde mnoho kme-

PhDr. Helena Nosková s lovosickou předsedkyní Svazu Maďarů Ivetou Pospíšilovou.

nů – Skythové, Keltové, Římané,
Hunové, Maďaři a Avaři.
Pro nedostatek času byl vynechán
středověk a přenesli jsme se do
roku 1918, kdy byli Maďaři uznáni

Koncert ZUŠ v Lovoši
Čtvrtý koncert populární hudby v sále Kulturního střediska Lovoš 21. března obsadila
Základní umělecká škola Lovosice žáky pěveckých tříd. Celkem 40 skladeb v podání jednotlivých sólistů za doprovodu tří kapel a jednoho
korepetitora svědčí o velkém zájmu žáků o obor
zpěvu populární hudby.
Zpěv vyučují Julie Nepustilová, Tomáš Christian
Brázda a Jakub Koch. Všichni tři se ve výuce vyznačují jedním společným rysem, tím je velké úsilí ve
výběru a v nácviku vhodného repertoáru, obsazování žáků na veřejných koncertech a soutěžích,
které mají celostátní dosah. V uměleckém vedení
žáků se ovšem projevují osobitě, což se pozná
zejména na veřejných vystoupeních.
V tomto množství pěveckých výkonů se vyskytují
některé výrazné talenty, které se umísťují na předních místech soutěží. Pět lovosických zpěváků se
probojovalo například do finále soutěže Česko
zpívá. Kladem je rovněž doprovodná složka populárních písní, která je tvořena klavírním doprovodem Jakuba Kocha, či instrumentálním seskupením
učitelů ZUŠ (Martin Dolejší), hudební skupinou
Enkláva (Ivo Joachimsthaler) a vlastní výkon pěveckého sboru Happy Voices (Jakub Koch). Obecenstvo bylo s koncertem spokojeno, což vyjadřovalo
zpěvákům častým potleskem.
„Žánr populární hudby čekají do konce školního
roku 4 veřejná vystoupení, z nichž poslední bude
zájezd do partnerského města Coswig, části Brockwitz, 15. června 2013,“ informuje ředitel ZUŠ Jiří
Lhotský o zahraničním vystoupení. Určitě i tam
budou mít lovosičtí zpěváci úspěch.
(hz)
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za historickou menšinu. Poté jsme
byli seznámeni s Benešovými
dekrety, kde byli Maďaři uvedeni
spolu s Němci jako osoby nepřátelské, byl jim konfiskován majetek

a ztratili československé občanství.
Byli rozptýleni do oblastí Karlovarska, Kralicka a Jesenicka; po tzv.
reslovakizaci se jich část vrátila na
Slovensko.
V roce 1960 se hlásilo k maďarské
národnosti v rámci Československa
asi 600 tisíc osob, v současnosti
v Česku pouhých 9 tisíc osob.
Přesto působí v rámci Svazu Maďarů v Českých zemích velmi aktivně, v Lovosicích pořádají folklorní
festivaly, koncerty i výstavy. Na
24. dubna je přichystán v Čajovně
na jejich přání film „Bibliotheque
Pascal“ o maďarské emigrantce
v Anglii.
„A středověk si popíšeme příště,
pro Čechy jsou velice zajímavé
sňatkové
propletence
mezi
maďarskými a českými dynastiemi,“ slibuje doktorka Helena
Nosková. Hodně jsme se toho
dozvěděli o dějinách našich maďarských přátel nového.
(hz, foto: archiv Svazu Maďarů)

Josef Fečo vyhrál podruhé Little Star
Žák Základní umělecké školy Lovosice
Josef Fečo opět uspěl v soutěži Little Star.
Loni vyhrál v Litoměřicích kategorii B
(8 – 12 let) a letos svůj úspěch obhájil
s písní „Dám dělovou ránu“, kterou proslavil Karel Gott.
Do druhého ročníku pěvecké soutěže jednotlivců pod názvem Little Star 2013 se přihlásilo téměř osm desítek soutěžících z celé
republiky, což je o čtvrtinu víc než v roce
předchozím. Do finále 6. března postoupilo
celkem 27 talentovaných zpěváků. O vítězích
rozhodla odborná porota, v níž zasedla Yvetta Simonová, Marcela Březinová, Vladimír
Hron, David Deyl a bulharský hudební skladatel Velichko Lozanov.
Finálová vystoupení absolvovali mladí zpě-

váci ve třech kategoriích. V nejmladší kategorii A postoupila z naší ZUŠ Nela Dvořáková.
V kategorii B měly Lovosice další svá želízka
v ohni, byly to dívky Eliška Ocetníhová a Lucie
Hajná a z chlapců postoupil do finále Josef
Fečo. Ten ve své kategorii opět zvítězil.
V kategorii C reprezentovala ZUŠ Lovosice
Silvie Balážová.
Ve druhém ročníku klání, pořádaném Městskými kulturními zařízeními Litoměřice, zvítězili Michaela Kulhavá z Liberce (A), Josef Fečo
z Lovosic (B) a Andrea Moravcová
z Chotěboře (C). Vítězové na 1. místě obdrželi
9“ tablet, květinu, diplom, možnost zúčastnit
se litoměřického vinobraní, kde na hlavním
pódiu budou mít prostor pro své vystoupení,
nafocení profesionálních fotografií, natočení
demosnímku v profesionálním nahrávacím studiu
a také zhotovení vlastního
videosnímku.
Všem našim zpěvákům
děkujeme za vzornou
reprezentaci Lovosic a
přejeme jim úspěchy i
v dalších letech.
(hz, foto: Petra Hájková)

Výsledky kategorie B
1. místo – Fečo Josef,
Lovosice
2. místo – Kailová Nela,
Most
3. místo – Hradecký Patrik,
Domažlice
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Osobnost

Osobnosti města Lovosice

JUDr. Karel Tippmann – První starosta Lovosic (4. část)
Tippmannovi
se
uchýlili
k příbuzným do Libochovic,
v seznamu uprchlíků v Libochovicích je Dr. Karel Tippmann,
advokát, uveden 12. října 1938.
Rodina se odstěhovala do Neveklova u Benešova, kde ale nesetrvala dlouho. V prostoru Neveklovska a Benešovska bylo zřízeno vojenské cvičiště Zbraní SS a
všichni občané Neveklova byli
evakuováni.
Během okupace se manželé stěhovali celkem pětkrát. Rodičům
pomáhala úsporami dcera JUDr.
Barbora Tippmannová, provdaná
Dušková, úřednice Škodových
závodů. Jinak žili z prodeje obrazů
a hlavně je živily honoráře paní
Marie za vydávané knihy a články
v časopisech. Kniha O neposedném andílkovi, která mě na stopu
spisovatelky přivedla, byla vydána
v roce 1945 v nakladatelství
B. Smolíková – Mečířová, Praha IV
– Michle.
Nakonec koupil doktor Tippmann

v Hradci Králové „mrtvou“ kancelář
po zemřelém JUDr. Janků (kancelář
bez klientely), ale byl při ní alespoň
byt.
Advokátní
komora
mu
v Hradci nabídla i místo, ale těžká
choroba mu práci překazila. Tippmannovi bydleli v Hradci Králové
čp. 297, což je na Eliščině nábřeží,
jehož dominantou je Kotěrova
budova Muzea, čp. 465/7. Ještě za
okupace, 5. února 1945, JUDr.
Karel Tippmann umírá. Byl římskokatolického vyznání, s domovskou
příslušností ve Hvozdci (Hvozdec,
267 62 Komárov u Hořovic). Jako
příčina smrti byl uveden Martdarmkrebs (čili zhoubný nádor
střeva), pohřeb se uskutečnil 10. 2.
1945, a to v Pardubicích. Byl pravděpodobně zpopelněn v pardubickém krematoriu. Určitě mu
přitížilo, když byl syn Karel, také
vystudovaný právník, nejprve totálně nasazen, později vyšetřován
v Petschkově paláci a vězněn. Lovosičtí Sokolové jemu a ostatním
zemřelým ve válce věnovali při

výborové schůzi 5. září 1945 pietní
vzpomínku; Dr. Tippmann byl
nejen dlouhá léta členem Tělocvičné jednoty Sokol Lovosice, ale po
mnoho let členem nebo předsedou rozhodčí komise Sokola.
Po smrti manžela se paní Tippmannová odstěhovala ke své dceři
JUDr. Barboře Duškové do Ústí
nad Labem, která pracovala na
Městském
národním
výboru.
V pohraničí se usadil také její syn
JUDr. Karel Tippmann. V ulici, kde
v Ústí bydlela, byla pro všechny
„babička Tippmannová“. Kromě
důchodu jí byla Českým literárním
fondem udílena podpora. Jak sama
píše, nouzí netrpěla, ale byla nemocná a odkázaná na pomoc druhých. Zemřela 25. ledna 1965.
Pokud je mi známo, v Lovosicích
se o této významné ženě
a zapálené vlastence nic nevědělo.
Po roce 1948 se její knihy přestaly
vydávat, v posledních letech byly
ale některé tituly vydány v edici
Večery pod lampou nakladatel-

Nezvaní hosté škodí
Prase divoké, v myslivosti označované jako
černá zvěř, (samec – kňour, samice – bachyně
a mláďata – selata) je jediný druh prasete
žijící divoce na území ČR. V posledním období se jejich počet zvětšil a zvýšil se jejich
výskyt v blízkosti lidských obydlí a zahrádkářských kolonií. Zanechávají zde po sobě
škody, někde značné, a to opakovaně.
Problematikou myslivosti se zabývá na MěÚ
Ing. Jan Scháno, který pro Lovosický dnešek
vysvětluje.
Důvody nárůstu stavů resp. přemnožení
černé zvěře
Jak to v obdobných případech bývá, není důvodem pouze jeden faktor. Pokud by to tak
bylo, dokázali bychom se s ním snadno vypořádat. Černá zvěř je zvěří, která se dokáže rychle a
snadno přizpůsobit měnícím se životním podmínkám. Nicméně osobně se domnívám, že
hlavním důvodem je zásadní změna zemědělské
výroby v posledních několika letech, kdy narůstá výměra pěstovaných technických plodin a
obilovin a snižuje se sortiment plodin. Tím dochází k tomu, že se tyto plodiny pěstují
v několikasethektarových monokulturách, do
kterých černá zvěř migruje z lesů za potravou.
Kromě dostatku potravy nabízejí černé zvěři
dokonalý kryt a klid prakticky po většinu roku.
Redukce stavu je odstřel a jeho úspěšnost
Lov černé zvěře je velice intenzivní, neboť
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většinu populace (selata a lončáky) lze lovit po
celý kalendářní rok a ve dne i v noci. Výjimkou
je pouze období února, kdy organizujeme plošné antiparazitární léčení veškeré spárkaté zvěře,
jež si vyžaduje ochrannou lhůtu 14 až 28 dní
podle účinné látky. V tomto období je proto lov
veškeré spárkaté zvěře zakázán.
MěÚ Lovosice disponuje údaji o lovu černé

zvěře od roku 2003, kdy převzal povinnosti
státní správy myslivosti. Obvyklý roční úlovek se
pohybuje od 400 do 600 kusů. Výjimkou je
myslivecký rok 2012 (od 1. 4. 2012 do 31. 3.
2013), kdy k dnešnímu dni je již uloveno
820 kusů. Obdobná situace je v celém okrese,
kraji a i v rámci celé republiky se očekává
rekordní úlovek.
Obrana proti černé zvěři a následným škodám
Stále nejlepší ochranou je kvalitní oplocení.

stvím Ivo Železný (např. Drsné
hedvábí, Hela a Honza, Hnízdo nad
mořem, Kamenitou cestou a další).
I když se sama považovala „jen“ za
spisovatelku lidovou, přinesly tehdy její knihy mnoha čtenářům
radost a to není právě málo. A
hlavně její činnost politická
a charitativní pomáhala lidem v
Lovosicích a okolí. Ona a její manžel by neměli být zapomenuti. Což
takhle nazvat nějakou novou ulici,
která v našem městě určitě v nejbližších letech vznikne, ulicí Manželů Tippmannových?
(hz)

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.

Naprosto postačuje i nejlevnější a přitom ale
trvanlivé dřevěné oplocení. Lze se bránit také
tím, že tyto lokality nebudou černou zvěř lákat
množstvím zbytků neuklizené zeleniny a ovoce.
Ale existují i doplňkové způsoby ochrany,
např. tzv. pachové ohradníky, což je koncentrovaný umělý lidský pach a pach velkých predátorů, jenž se aplikuje na oplocení ve formě nástřiku pěny asi ve velikosti tenisového míčku
ve výšce cca 1,5 metru a ve vzdálenosti 8 – 10
metrů. Jedno balení, které stačí pro ošetření
zhruba jednoho kilometru délky hranice pozemku s účinností 2 – 3 měsíce, však stojí
cca 700 – 900 Kč.
Případná náhrada škod způsobená černou
zvěří
Částečně občané mohou uplatňovat náhradu,
mají na to dokonce právní nárok. Nezbytnou
podmínkou je však skutečnost, že se jedná
o pozemky honební, laicky řečeno takové,
na nichž mohou myslivci zvěř lovit. V takovém
případě mají zodpovědnost za škody
myslivci. Do které honitby pozemky patří
a zda jsou honební nebo nejsou, získají občané
přímo od myslivců nebo samozřejmě i
od odboru životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích, který jim poskytne kontakt na
statutárního zástupce uživatele honitby a poradí, jaký postup při vymáhání škod zákon
vyžaduje.
Nebylo by však korektní současně neupozornit, že zákon o myslivosti ukládá také vlastníkům a uživatelům pozemků povinnost učinit
řadu preventivních opatření k zabránění vzniku
těchto škod.
(jv, foto: archiv autora)
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Školáci
Přijetí u francouzského velvyslance

Školní hymna ZŠ Antonína Baráka

Výtečného úspěchu dosáhl
znovu po roce (vloni exceloval
s obrazem Napoleona) student
Oktávy lovosického gymnázia
Adam Rauch, a to se svým
výtvarným zpracováním libovolného díla (viz obrázek) v rámci
tzv. FRANKOFONIE – soutěže
pro střední školy.
Letošní maturant Adam se totiž
opět probojoval do nejužšího
finále této tradiční a prestižní republikové přehlídky (tu u nás zaštiťuje Francouzský institut a každoročně se jí účastní několik stovek
českých středoškoláků), jejíž účastníci byli v pražském Černínském
paláci ministerstva zahraničí ve
druhé polovině března slavnostně
oceněni z rukou francouzského
velvyslance v ČR.

Na ZŠ Antonína Baráka Lovosice byla vyhlášena soutěž, kterou organizoval školní parlament. Jednalo se o vytvoření textu školní hymny, která bude následně pro školu zhudebněna.
Do soutěže se zapojil 1. i 2. stupeň. Výběr textu byl opravdu velice obtížný, neboť všechny byly velmi hezké. V postupovém kole školní parlament vybíral ze čtrnácti prací. Vítězem se stala třída 7. A, která byla odměněna. Všem žákům patří poděkování za jejich aktivitu při této soutěži.

V rámci letošního klání bylo ve
hře zobrazení např. těchto francouzských slov na dané téma:
„láska na první pohled, kytice,
jedinečný, chránit nebo zručnost".
Zúčastnění studenti museli navíc
splnit vědomostní kvíz – 50 otázek
týkajících se politiky, sportu, kultury či zeměpisu ve frankofonních
zemích. „Frankofonie má skvělé
renomé a Adam zde exceloval již
vloni. Skutečnost, že byl letos opět
mezi finalisty, potvrzuje, že jeho
výtvarné nadání je zřejmé a neoddiskutovatelné,“ uvedla k tomu
francouzštinářka Dagmar Prášilová,
která je gestorem této aktivity za
lovosické gymnázium, z něhož se
letošního ročníku zúčastnila trojice
středoškoláků.
Marek Bušek, ředitel školy

Refrén školní hymny:
V naší škole u letadla, v samém středu Lovosic,
jsme tu všichni kamarádi a umíme mnohem víc.
Příroda a umění, každého k nám naláká,
my jsme totiž super škola Antonína Baráka!
Kdo to neví, oč tu běží, kdo to byl a tak,
umělecká kapacita, tady to ví každý žák!!!
Velmi rádi sportujeme a hrajeme házenou,
přitom někdy vybíjenou nebo taky kopanou.
Nekouříme, nezlobíme, snažíme se zdravě žít,
máme rádi počítače, chcem se hodně naučit.
Máme pěkné vybavení, plno skvělých pomůcek,
k tomu malý obchůdek a v něm plno lahůdek.
O přestávkách všichni žáci, po chodbách se prochází,
učitelé zkrátka vřelí, nic nám tady neschází.

Velikonoční workshop na 1. ZŠ

• Den vody ve Všehrdovce •
V roce 1993 byl 22. březen vyhlášen OSN Dnem vody. Na naší
ZŠ jsme si tento den připomněli
třídním projektem o vodě.
Žáci 3. A a 3. C si připravili v rámci

prezentace na interaktivních tabulích, které si sami vytvořili.
V další části se zabývali propustností vody různými materiály. Žáci
zjišťovali hmotnost, objem a hus-

oslav Mezinárodního dne vody pro
své spolužáky zajímavé úkoly.
Přítomní se také mohli dozvědět
nové informace o vodě, které ještě
neznali. Ve třídě žáci sledovali

totu vody, samozřejmě zatím jen
pozorováním. Prováděli jednoduché chemické reakce při vytváření
krystalů. Dále si vyzkoušeli změny
skupenství a hledali důvod, proč
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V úterý 19. března uspořádaly
učitelky z 1. stupně 1. ZŠ velikonoční workshop. Tvořit se začalo
ve 14 hodin a poslední nadšenci
odcházeli krátce po 17 hodině.
V tomto časovém úseku si mohli
žáci s rodiči přijít vyzkoušet zajímavé výtvarné techniky a navodit
si tak atmosféru blížících se velikonočních svátků. Vytvářela se vejce
technikou patchwork, ptáčci z

kukuřičného šustí, pletly se pomlázky a nejmenší účastníci zdobili
kraslice. V průběhu akce bylo možno zhlédnout profesionální malbu
kraslic horkým voskem, drátkování
vajec a dokonce si kraslice zakoupit.
Odpoledne proběhlo v příjemné
atmosféře a všichni zúčastnění
odcházeli domů velmi nadšeni.

vajíčko v jedné nádobě plave a ve
druhé ne.
Tento den nechyběla ani hudba o
vodě. Poslech symfonické básně
Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha

Smetany nemohl chybět. V poznávání žáci pokračovali i o víkendu,
kdy s turistickým kroužkem navštívili zdymadla v Lovosicích.

Mgr. Jana Chlupsová

Mgr. Jana Kašparová
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Back Side Big Band diriguje Tajemná Amelancha přivezla do
Lovosic netradiční písničky
Lenka Vašátková
V úterý 12. března se po dvou
letech v Lovosicích opět uskutečnil swingový koncert špičkového jazzového a swingového
orchestru BACK SIDE BIG BAND
z Prahy, a to pod názvem „Když
hvězdy září“. Netrpělivě očekávaní hudebníci nastoupili před
posluchače v černo – červeném
ladění.
Kvalitu své hry, pokud to vůbec
proti minule šlo, určitě také vylepšili – předváděli to, co je nejvíc
baví, to znamená jazz a swing.
Hráči na jednotlivé nástroje dostávali prostor pro sólové improvizace, za které byli odměňováni, jak je

Back Side Big Band existuje již od
roku 1998 a postupně si získává
své publikum v jazzových klubech.
V kapele hrají převážně amatérští
hudebníci, nástrojové obsazení
zahrnuje saxofony, trubky, pozouny, kytaru, klavír a bicí; s výjimkou
hráček na saxofony tvoří soubor
samí muži. Nelze opomenout
ani dirigentku Lenku Vašátkovou,
která se nemalou měrou podílí na
úspěších kapely.
V repertoáru Back Side Big Bandu
nalezneme jazzové a swingové
skladby, mnohé z nich kdysi velmi
slavné. Díky tomu mohli mít návštěvníci koncertu nejednou pocit,

Litoměřická písničkářka Amelancha s kytarou vystoupila
v březnu v Lovosicích poprvé.
Sama svá dílka označuje jako
písničky „s nádechem tajemna
a k zamyšlení“.
Zvláštní jsou už jejich názvy –
Kočovníci, Přítel z jiných světů,
Vesmír, Šamané… Jsou to písničky
na pomezí šansonu a folku, které
mají myšlenku a něco vypovídají.
Třeba píseň Slunovrat – svátek
všech pohanů byla inspirována
historií, vznikla na keltském sídlišti
– a v Lovosicích byla zpívána v den
jarní rovnodennosti. Píseň Romantik je zase známá z hitparády rádia
Samson. Návštěvníci si vyslechli
i absolutní novinku Soukromé

arboretum.
Amelancha s altovým hlasem
vystoupila spolu s multiinstrumentalistou Petrem Suchomelem.
Ten ji doprovázel na kytaru nebo
na klavír a provádí také aranže
písní. Závěrem večera přednesl
ukázky z tvorby výjimečného
písničkáře Milana Kopernického
(1968 – 2000), kterou lze označit
za mimořádně umělecký underground. Byly to písně Tovární
blues, Opička s bubínkem, Carmen
z přízemí a Televizní rebel.
Suchomel se snaží, aby tvorba
písničkáře Kopernického neupadla
v zapomnění. Spolu s Amelanchou
vystupují v různých klubech.
(hz, foto: hv)

Back Side Big Band zavítal po dvou letech znovu do Lovosic.
dobrým jazzovým zvykem, potleskem ještě během skladby. Zhruba
v polovině koncertu uvedla dirigentka soutěž. Úkol zněl: poznat
skladbu Chicka Corey. Obě skladby, La Fiesta a Spain, poznal pan
Jůna a obecenstvo mu srdečně
zatleskalo.

že slyší důvěrně známou melodii, i
když skrytou ve skvělé improvizaci
hudebníků.
Na závěr dámy dostaly květiny,
následoval přídavek (skladba Georgia On My Mind) a krásné hudební pohádky byl konec.
(hz, foto: hv)

V Lovoši byla Velikonoční výstava
Tradiční Velikonoční výstava se
konala koncem března ve spolupráci občanského sdružení Šance
a KS Lovoš ve velkém sále.
Při slavnostní vernisáži zazpíval
sbor Happy Voices a jeho sólisté
pod taktovkou Jakuba Kocha, kulturní program druhý den obstaral
dětský divadelní kroužek Klíček
s pohádkami Dva tovaryši a Červená Karkulka.
Na výstavě byly k vidění stovky
kraslic vyzdobených nejrůznějšími
technikami, různá zvířátka (zajíčci,
kuřátka, kachničky), zápichy ze
slaného těsta do velikonočních
zátiší a krásné velikonoční věnce
z buxusu a vajíček. Krásná byla

Duben 2013

malovaná vajíčka babičky Vašatové, která už se na ně dívá bohužel
z nebe. Zajímavá byla vajíčka sítinová, obháčkovaná nebo jen čistě
háčkovaná, potahovaná jutou
nebo cibulková.
Denně tu členky Šance i další
umělkyně předváděly zájemcům
zdobení kraslic a velikonočních
perníčků. „Návštěva byla dobrá,
ze ZŠ Sady pionýrů přišly snad
všechny třídy,“ pochvaluje si Božena Plicková, předsedkyně občanského sdružení Šance. Přes 600
návštěvníků se přišlo inspirovat
velikonoční výzdobou a mnozí si
odnesli i něco do svých domovů
na památku.
(hz)

Expediční kamera bodovala
rovněž v Lovosicích
Ve Vinotéce a čajovně v Lovosicích se konal ve dnech 8. a 9.
března filmový festival Expediční kamera. V obou dnech byly
promítány zajímavé filmy plné
dobrodružství, divoké přírody,
extrémních zážitků i neobvyklých sportů.
Mimo jiné to byl také druhý díl
poutavého dokumentu o cestě
na koních z Mongolska do Maďarska (V kůži vlka po stopách
Džingischána 2) – příští rok prý
uvede festival díl 3. Milovníky hor
zaujaly extrémní přelety odvážných
paraglidistů přes velehory do základního tábora pod K2 (Zabijácká
krása). Účastníci promítání zavítali
též na ostrov Siberut u Sumatry, o
kterém už v čajovně vykládal
„Šaman“ Formánek. Oba dva dny
bylo zájemců o festival mnoho.

V
dalším
týdnu
proběhl
v podniku Týden pro Tibet. „V
neděli 10. března jsme vyvěsili
vlajku Tibetu tak jako mnozí další
po celém světě. Dlouho v Lovosicích bohužel nevydržela. Neznámý
pachatel ji ukradl,“ říká organizátor
akce Michal Závada. Tento trestuhodný zločin nezměnil nic na tom,
že až do 15. března v podniku
probíhala charitativní akce Týden
pro Tibet. Celý týden byla možnost
zakoupit předměty vyrobené Tibeťany. Manželé Paloušovi vyprávěli
o své cestě po Tibetu na kole a
byly také promítnuty dva filmy s
tématikou Tibet a komunistickočínská okupace. V dubnu v podniku chystají mimo jiné další přednášku lovosického cestovatele
Jaroslava Starého. Tentokrát představí Izrael.
(hz)
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Extraliga házené jde do rozhodující části
Házenkářská extraliga vstupuje
do rozhodující fáze. Nejvyšší
česká soutěž se koncem března
rozdělila na dvě části, v níž si to
elitní šestka rozdá o medaile.
Mezi nejlepšími nechybí ani tým
HK .A.S.A. Město Lovosice. Severočeští hráči mají navíc stále
šanci získat své historicky první
zlato. Nebude to ale procházka
růžovým sadem.
„Letos je soutěž mimořádně vyrovnaná a takový boj o nejlepší
šestici jsem ještě nezažil. Vždyť

několikanásobný mistr z Karviné se
do ní vůbec nedostal a na rozdíl od
nás bude teď sám bojovat o přežití. Možné je tedy leccos,“ upozornil
tahoun lovosického celku Jiří Motl.
Svěřenci trenéra Vojtěcha Srby do
nadstavbové části soutěže vstupují
z druhého místa. Tabulku po základu překvapivě ovládl Jičín. Lovosice za ním zaostávají o tři body.
Ihned za nimi jsou ale seřazeny
týmy Hranic, pražské Dukly, Plzně a
Zubří, kdy nejhorší celek je pouhé
tři body za Lovosicemi. Rozdíly

Marschall a Zeman stříbrní na
národním poháru
Lovosičtí karatisté vyslali do
moravských Hustopečí dva závodníky, aby zabojovali o medaile a postup na mistrovství ČR
svazu karate Goju ryu.
Mezi muži nastupoval, po delší
zdravotní odmlce a studijních
povinnostech, Patrik Zeman. Ten
v prvním zápase (+75 kg) hledal
cestu k postupu s nevýrazným
robustnějším soupeřem. Po utahaném zápase na něho nalezl recept

čil prohrou s Davidem Dvořákem
(KK Bruntál) cestu za medailemi.
Dalším lovosickým borcem, který
zasáhl do bojů o medaile, byl junior Petr Marschall. Ten byl po absolvování řady turnajů po Evropě
ve skvělé fyzické kondici. Své soupeře převyšoval rychlým taktickým
pohybem po zápasišti a nedal jim
na sebe zabodovat. Z připravené
pozice pak bleskurychle útočil.
Někteří soupeři nestačili na jeho

jsou tedy nepatrné. „Pro nás nadstavba začala už posledním zápasem s Plzní. To, že jsme nad ní
dokázali zvítězit, nás dostalo do
určité výhody a především drobné
psychické pohody. S výchozí pozicí
proto můžeme být spokojeni, ale
nesmíme zaváhat. Každý bod může
znamenat mnoho,“ upozornil další
z tahounů Jan Landa.
Po skončení základní části měly
týmy takřka třítýdenní pauzu. Desetikolová nadstavba se rozjede
znovu v sobotu 13. dubna, kdy

Lovosice doma od 17 hodin přivítají právě Plzeň, s níž ligu zakončily. „Volno měly všechny týmy, tak
uvidíme, jak ho kdo dokázal využít
v přípravě na nadstavbovou část,“
těší se na závěrečnou konfrontaci
Motl.
Lovosická parta během svého
volna mimo klasické přípravy měla
na programu dvojici přátelských
utkání s Pirnou. Jiří Motl pak s
reprezentací zamířil na kvalifikační
utkání na Euro 2014 s Německem.
(pp)

Hokejisté Lovosic skončili
ve finále play off
Až do finále play off přeboru
Ústeckého kraje se dostali hokejisté HC Lovosice. V něm ale
podlehli favorizovanému Slovanu Louny, který přímo na lovosickém ledě převzal z rukou
předsedy ČSLH Ústeckého kraje
vítězný pohár. Louny svým vítězstvím současně vstoupily do
kvalifikace o 2. ligu.
Do obou finálových zápasů play
off Lovosice proti Lounům nastoupily pouze s deseti hráči. Průběh
byl vždy totožný. Oslabený tým
Lovosic totiž dokázal být rovnocenným soupeřem do doby, než

hráčům došly síly. Utkání se tak
rozhodovala až ve svých druhých
polovinách. „Věřím, že kdybychom
hráli kompletní, uhrajeme mnohem lepší výsledky. Louny by byly
možná hratelnější než Děčín, přes
který jsme přešli,“ nechal se slyšet
hrající trenér Lovosic Karel Gudera.
V prvním zápase Lovosice na ledě
soupeře prohrály 8:2, v následné
odvetě na domácím ledě 2:5.
Vítězné Louny si tak vybojovaly
právo hrát kvalifikaci o 2. ligu,
avšak stejně jako Lovosice z
finančních důvodů nemají ambice
postoupit do vyšší soutěže.
(pp)

DMC Revolution na plese
Taneční a pohybová škola DMC
Revolution o.s. obohatila program 3. Reprezentačního plesu
města Lovosice svým vystoupením.
Zatančili jak malí „špunti“, tak
před půlnocí i skupinka juniorů.
Jako pokaždé se nám v Lovosicích
dobře vystupovalo a děkujeme

až v posledních sekundách zápasu.
Další kola úspěšně vybojoval už
s větším přehledem. Ve finálovém
duelu však nestačil na výborného
Jiřího Panáčka (KK Bruntál), kterému přenechal zlato. I on má však
šance na postup na Mistrovství ČR.
V kategorii OPEN si Zeman ve
druhém kole nešťastně poranil
loket a dále tak svým výkonem, při
nerozhodném výsledku, nemohl
přesvědčit rozhodčí o své převaze.
Rozhodnutím „na praporky“ skon-

radnici za spolupráci. Vězte – už
vám v pohybové průpravičce vychováváme taneční hvězdičky,
které uvidíte například odpoledne
1. května v lesoparku Osmička na
májových oslavách!
Lenka Janečková, DiS.,
DMC Revolution o.s. Litoměřice, Lovosice
foto: archiv

pohyb ani zareagovat, byl příliš
rychlý. To se mu však ve finálovém
zápase se Zaťkem (Tarokan Brno)
vymstilo. Provedl rychlý kop na
hlavu soupeře a ten, oproti očekávání, neustoupil a ani nezareagoval
úhybným pohybem. Byl zasažen a
ocitl se na zemi neschopen dále
pokračovat v zápase. Za tento
nešťastný zásah byl Marschall 9
sekund před koncem zápasu vyloučen a „odsouzen“ ke stříbrné
pozici.
Josef Rajchert
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Kulturní středisko Lovoš
Ulice 8. května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140,
web: http://kslovos.lovosice.com/
Neděle 14. dubna – Sváťovo loutkové dividlo –
KAŠPÁREK A HODNÁ VÍLA JARMILKA
Pohádka pro děti.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.

Akce DDM Elko
Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz, www.ddm.lovosice.net
Čtvrtek 11. 4. – Výtvarná soutěž
malujeme křídami v přírodě, od 14:30 Lesopark Osmička
Sobota 13. 4. – Turistické závody Skalice
Úterý 30. 4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC

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

17:00 – 19:00 hodin
- pěvecký sbor ZUŠ HAPPY VOICES
- smíšený orchestr ZUŠ
- ENKLÁVA
- hudební skupina učitelů ZUŠ Lovosice

Pátek 19. dubna – SPCCH POŘÁDÁ
TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17:00 do 22:00 hodin, vstupné 65 Kč.

19:15 – 20:00 hodin
- pohybová vystoupení dětí
- volba MISS ČARODĚJNICE

Čtvrtek 25. dubna – DEN ZDRAVÍ
Sál KS Lovoš, od 13 do 17 hodin.
Úterý 30. dubna – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 16 hodin, vstup volný.
Středa 1. května – OSLAVA 1. MÁJE
Areál Lesoparku Osmička
9:00 Hry rybářské mládeže
Soutěže pro děti (pořádá MS ČRS)
11:00 Koncert Dechového orchestru KS Lovoš
12:00 ZUŠ Lovosice
13:00 Country skupina Maracas
15:00 Skupina MELODIE Petra Vrány

Akce ZUŠ Lovosice
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.zuslovosice.byznysweb.cz
Středa 17. 4. – Koncert komorní hudby
v sále Bratrské jednoty Babtistů, od 17 hodin.
Sobota 27. 4. – Koncert instruktivní hudby Třebenice
vystoupení žáků z Třebenic, Třebívlic, Velemína,
od 10 hodin.

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
Od 20. 4. připravujeme pravidelná SETKÁVÁNÍ a poradny
pro těhulky, každý pátek od 10 do 11:30 hodin
(témata: vývoj plodu, baby masáže, kojení, šátkování, péče
o miminko, manipulace s kojencem) – není nutná rezervace
míst.
Bližší info: Irena, tel.: 725 092 298
nebo e-mail: irena.tomaskova@rcmozaika.cz

20:30 hodin
- ZAPÁLENÍ OHNĚ - upálení čarodějnice
20:45 hodin
- LEPUS – ohňová show
21:00 – 22:00 hodin
- vystoupení rockové skupiny VINTAGE RETRO
22:00 hodin
- hudební skupina PARADOX
24:00 hodin
- ZÁVĚR – uhašení ohně
Přijďte si 27. dubna prohlédnout dálnici D8 – „VIA PORTA BOHEMICA“
mezi 10 a 17 hodinou, úsek od dálničního mostu přes údolí V Ječkách až po pražský
portál tunelu Prackovice. Den otevřených dveří stavby dálnice navštíví také turisté v
rámci 34. ročníku Jarního putování okolím Lovoše, které tradičně pořádá o poslední
dubnovou sobotu Klub českých turistů Lovosice.
Ve vestibulu Městského úřadu Lovosice je ve dnech 3. – 30. dubna otevřena
putovní výstava Zachraňme dominanty o.s. Občanské sdružení se snaží obnovit
vztah lidí k sakrálním stavbám. Výstava je rozmístěna na 11 panelech a je určena pro
severní Čechy. Uvádí mnohé ohrožené kostely, například kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve vsi Svatobor nebo kapli svatého Petra a Pavla v Petrovicích (UL).

Sobota 13. dubna od 20:00 hod.
AC – DC czech revival
Sobota 20. dubna od 17:00 hod.
Turnaj v šipkách, ceny do 8. místa
Sobota 27. dubna od 20:00 hod.
LINE OF SIGHT – thrash metal / Brno
SIXTH DIMENSION – thrash metal / Most
IGNORANCE – thrash metal / Litoměřice

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání
Duben
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 13. 4. od 10:15 h Vilémov
Sobota 27. 4. od 10:15 h Toužim
Muži B tým – II. třída
Neděle 21. 4. od 17:00 h Podlusky
Starší dorost – Krajský přebor
Sobota 20. 4. od 11:30 h Litvínov
Starší žáci – I. A třída krajské soutěže
Neděle 21. 4. od 10:30 h Neštěmice

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Duben
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 13. 4. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Talent M.A.T. Plzeň
Neděle 14. dubna
• Od 12:00 hodin
Lovosice (mladší dorost) – Sokol Nové Veselí
• Od 14:00 hodin
Lovosice (starší dorost) – Sokol Nové Veselí
• Od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – 1. HC Pardubice

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

Akce SPCCH

KS Lovoš od 13 do 17 hod.

Čtvrtek 18. 4. 2013
Výlet – Duchcov a porcelánka Dubí
Přihlášky: p. Plívová Jiřina: 725 281 561
p. Bláhová Jarka – LTM
Pátek 19. 4. 2013
Taneční zábava s překvapením
Hraje Jitka Dolejšová
KS Lovoš od 17 do 22 hod., cena 65,- Kč
Vstupenky: Javůrková Věrka: 790 403 536
Sobota 20. 4. 2013
Relaxační sobota
S Líbou Zemánkovou, fyzioterapeutka
DDM Elko od 9 do 14 hod., cena 50,- Kč
Pondělí 22. 4. 2013 LITOMĚŘICE
Jak si sami zlepšíte Vaše zdraví
Psychotronik Václav Vít, Dům s peč.
službou, ul. Kosmonautů, Litoměřice,
od 13 do 15 hod., diagnostiku objednat
předem na tel.: 603 230 513
Čtvrtek 25. 4. 2013
Členská schůze, volba výboru
KS Lovoš od 11:30 do 12:15
Čtvrtek 25. 4. 2013
Den Zdraví
Měření tlaku, cukru a cholesterolu

Program Minibiografu Lovosice
Středa 17. 4. od 20:00 hodin
Kuře na švestkách
Fascinující atmosféra, optimistický pohled na svět, dokonalá práce s filmovým
obrazem – to vše charakterizuje tvorbu režisérské dvojice Marjane Satrapi a
Vincenta Paronnauda, jejichž první film Persepolis posbíral po světě i u nás desítky
cen. Oba tvůrci přicházejí s novým filmem, který sice není animovaný, ale fantaskní
atmosférou oplývá stejně jako Persepolis. Příběh Kuřete na švestkách se odehrává v
předvánočním Teheránu roku 1958. Hlavním hrdinou romantického příběhu o
osudové lásce je Nasser Ali Khan, nejslavnější houslový virtuóz své doby. Ten si
jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl
skutečně spokojený, nemůže najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Uléhá do
postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační osud a vztahy a sní a představuje si
budoucnost.
Hrají: Mathieu Amalric, Golshifteh Farahani, Maria de Medeiros, Chiara Mastroianni
Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Drama / Komedie / Rodinný • Francie / Německo / Belgie, 2011, 93 min
Středa 24. 4. od 20:00 hodin
BIBLIOTHEQUE PASCAL
Dvě dekády od pádu železné opony stále nesmazaly rozdíly mezi zeměmi bývalých
bloků. Koprodukční drama s prvky magie, tragikomedie i thrilleru vypráví o tom, že
pokud život nestojí za nic, geografickým přesunem se zničehonic nezlepší. Hlavní
hrdinka Mona s maďarsko-rumunskou krví vypráví nebývale příjemnému úředníkovi
na sociálce svůj příběh. Chce totiž získat zpět do péče svou malou dcerku, kterou
nechala u tety, když se vydala na Západ hledat „štěstí“. Zkušenosti, které Mona
získává během své nedobrovolné prostituce v liverpoolském bordelu pojmenovaném Pascalova knihovna, zrovna příjemné nejsou. Mizanscéna dýchá zvláště
nechutnou atmosférou, která jako kdyby vznikla spojením mléčného baru z
Mechanického pomeranče a většiny videoklipů Lady Gaga. Fantaskní sekvence
režisér obhajuje zvykem z dětství, kdy si v šedi sídliště představoval „barevnější"
realitu.
Hrají: Orsolya Török-Illyés, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Gheorghe Dinica
Režie: Szabolcs Hajdu
Drama • Německo / Maďarsko / Velká Británie / Rumunsko, 2010, 105 min

Sobota 27. 4. 2013
Divadlo Karlín – Jesus Christ Superstar
Odjezd: Litoměřice 13:00 nádraží ČD,
Lovosice 13:15 nádraží ČD
Lovosice 13:20 Centrum
Sobota 27. 4. 2013
Seminář práce s kyvadlem, Petr Čermák
Lovosice Elko od 9 do 17 hod.
Přihlášky: Žamberská: 603 230 513
Rekondiční pobyt Sloup v Čechách
14. – 21. 9. 2013, pobyt vertebro,
cena 3.600,- Kč, přihlášky: 723 587 087
Cvičení s lany SM systém
V DDM Elko, cena 50,- Kč,
přihlášky pí. Chadimová: 702 001 721
Výlet Březnice a Blatná 22. 5., cena 330,-Kč
Výlet Pěnčín u Jablonce n/N 13. 6., 280,-Kč
Skupinová relaxace v pondělí od 8:30 hod.
Pravidelné cvičení v pondělí od 10:00 a
v úterý od 8:30 a 10:00 hodin.
Litoměřice od 13:00
(dům s peč. službou v ulici Kosmonautů)

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Program akcí
Duben
12. 4. » Oldies disco night vol. 3
Djs: The Zedrals
od 20 hodin, vstup zdarma
•

19. 4. » Sound of Lovosice
Kapely:
Gun Joking - alternative rock - Lovosice
SteelFaith - power metal - Lovosice
Vintage Indigo - rock - Lovosice
Skažená Skarlet - ska/reggae - Litoměřice
od 20 hodin, vstupné 20 Kč
•

26. 4. » Reggae session
Djs: Reggae Brothers - Roudnice n. L.
od 20 hodin, vstup zdarma

www.podpalubou.cz
tel.: 414 120 076
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Rádi vám zhotovíme dioptrické sluneční brýle

• kontaktní

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

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

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Sportujete?
Máme velký výběr
slunečních brýlí

Libochovice
Nám. 6.května 612
416 591 509

www.optia.cz

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

Nebo si k nám přijďte
vyzkoušet
kontaktní čočky

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 27. 4.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 26. 4.
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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701

Duben 2013

Prodej náhradních dílů na motorová vozidla

AKCE

ŘP sk. B mohou nově řídit skútry do 125 ccm

Velké DUBE
N
sle
od 1 vy skútrů
7.990
Kč

í
Zahájen
prodeje
ol
elektrok

Skútry

MP Ko
rado

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

Zveřejnění záměru prodeje pozemků dle §39 odst. 1 zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. – nabídkové řízení
Schváleno Zastupitelstvem města Lovosice usnesením č. 30/II/2013
ze dne 28. 03. 2013:
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. č. 170 o výměře
862 m2, parc. č. 171/1 o výměře 685 m2, parc. č. 172/1 o výměře 671 m2
a parc. č. 174/1 o výměře 692 m2 (lokalita ulice Kmochova) k výstavbě
4 rodinných domků dle podmínek prodeje, kdy pozemky jsou zasíťované
městem Lovosice a po dokončení hrubých staveb nových RD bude
dokončena finální vrstva pojezdové a pochozí komunikace.
Prodej bude proveden nabídkovým řízením, minimální cena byla
stanovena částkou 1.319,- Kč/m2.

Dotazy, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru lze podávat
písemně na odboru majetkosprávním Městského úřadu v Lovosicích,
kancelář č. 143, tel. 416 571 191 nebo na
e-mail: vladimira.palkova@meulovo.cz po dobu zveřejnění na ÚD.
Záměr bude uveřejněn na úřední desce do odvolání.

Duben 2013

inzerce.dnesek@email.cz

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.

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Duben 2013

