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Koupaliště se otevře i letos
Venkovní koupaliště v Lovosicích bude fungovat i tuto sezonu. Právě v těchto dnech končí
nutné opravy. Výše vstupného
se nezmění a zůstává stejná.
Provoz koupaliště bude zahájen
i přesto, že se v areálu objevily
technické problémy. „Při kontrolách před otevřením byla zjištěna
poškozená fólie v dětském brouzdališti. Bohužel problém nevyřešila
provizorní oprava. Fólii jsme museli vyřezat, vše vyčistit a nyní čekáme na lepší počasí, aby mohlo být
brouzdaliště připraveno na provoz,“ říká k situaci vedoucí správy
provozu koupaliště Dana Berková.
Zázemí koupaliště je až na brouzdaliště připravené. Provedena byla
také revize elektrotechnického
zařízení. Zkontrolována byla čerpadla, úpravna vody, vyčištěny jsou
bazény. Loni bylo koupaliště otevřeno 15. června. Letos se tak stane v závislosti na počasí, nejpozději do začátku prázdnin.
Koupaliště bude otevřeno i přesto, že se v minulosti mluvilo o jeho
efektivitě a jeho další existenci.
Areál lovosická radnice drží v pro-

vozu, přestože zájem lidí je rok od
roku menší. Náklady na provoz
koupaliště se tak výrazně prodražují.
„Koupaliště má v Lovosicích dlouhou historii. V létě mu ale statně
konkuruje například pískovna v
Píšťanech. Zvažujeme, co s tímto
areálem dál. Zasloužil by si generální opravu, která je ale finančně

velmi nákladná. Na druhou stranu
chceme, aby měli lidé na výběr,“
dodal radní pro sport Milan
Šramota.
Za větší opravu se přimlouvá
i Správa tělovýchovného zařízení,
která lovosické koupaliště provozuje. Náklady na jednu sezonu se
nyní pohybují zhruba kolem půl
milionu korun.
(Text a foto: tuc)

Radnice hledá způsob, jak opravit cyklostezku
Cyklostezka postavená z dotací
je teprve tři roky stará. Na některých místech se ale zvedá
asfalt. Na vině je kořenový systém stromů. Ty přitom musely
zůstat kvůli ochraně životního
prostředí.
Už v době, kdy byla výstavba
cyklostezky plánována, řešila radnice problém se stromy, které
stezku lemují. I ze zkušeností jiných měst bylo jasné, že se dříve či
později problémy s kořeny projeví.
Radnice proto tehdy žádala o po-
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volení zasáhnout alespoň částečně
do náletových dřevin. To ale nepovolili ochránci přírody.
„V té době se k věci vyjadřovali
zástupci CHKO České středohoří.
Zakázali jakékoli kácení a chemické ošetření. V lokalitě totiž žijí
vodní netopýři. Cyklostezka navíc
vede na pozemcích, které patří
Povodí Labe, takže jsme jejich
rozhodnutí respektovali,“ vysvětluje starostka Lovosic Bc. Lenka
Lízlová.
Zvedání asfaltového povrchu,

které nyní cyklisté zaregistrovali,
tak bylo otázkou času. „O situaci
na cyklostezce víme. Nyní hledáme
co nejšetrnější způsob, jak v této
lokalitě poškozená místa opravit,“
dodává Martin Dlouhý, vedoucí
odboru regionálního rozvoje Lovosic.
Cyklostezka byla otevřena v roce
2010. Její výstavba byla převážně
hrazena z dotace Státního fondu
dopravní infrastruktury. Vyšla na
15 milionů korun, přičemž dotace
činila 10 milionů.
(tuc)
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Házenkářům těsně
utekla medaile
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
započala revitalizace
centrálního
parku
v Lovosicích. Během
stavebních prací bude
z důvodu bezpečnosti
omezen přístup do prostor parku.
Prosím Vás o shovívavost a pochopení.
Přesto, že počasí tomu nenasvědčuje, blíží se léto. Po nutných
opravách je připraveno k otevření
venkovní koupaliště. Ekonomická
náročnost venkovního koupaliště je
však velká s ohledem na nízký
zájem ze strany občanů. V následujícím roce se zaměříme na možnosti, jak koupaliště zatraktivnit, případně doplnit o další služby pro
občany tak, aby se jeho návštěva
stala zajímavějším.
V neděli 16. června připravujeme
pro občany města zájezd na oslavy
1000leté existence jedné z částí
partnerského města Coswig. Jde o
další ze série zájezdů, které mají za
cíl prohloubit naše partnerství na
všech úrovních. Zájemci se mohou
přihlásit prostřednictvím Kulturního střediska Lovoš.
Do Městské policie nastoupily
dvě nové strážnice. Přeji jim
úspěch v jejich práci a co nejméně
nebezpečných situací. Vám ostatním příjemné prožití červnových
dnů.
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Senioři vítají noční přítomnost
pečovatelky v DPS
V Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích proběhla
v pátek 24. května beseda se
seniory
v
rámci
projektu
„Tvorba 3. komunitního plánu
péče Města Lovosice“.
Zdejší obyvatelé mohli prezentovat své názory ohledně možných
změn v domě do budoucna. „Na
začátku jsme přítomné seznámili
s tím, jaké aktivity se jich v rámci
projektu budou týkat a pak jsme
přistoupili k mapování jejich po-

Policisté již prověřili nový mobilní radar

třeb,“ uvedla Eva Rudiková, vedoucí sociálního odboru na MěÚ
Lovosice. Senioři se vyjádřili například k tomu, jak jsou naplňovány
jejich představy co se týče stravování,
služeb
či
ubytování.
„Připomínky se týkaly třeba rozšíření cvičících prvků, nebo drobných oprav na budově. S velkým
nadšením přivítali zejména noční
přítomnost pečovatelky zavedenou
od 1. června,“ uvedla Rudiková.
(tuc)

Den matek pro lovosické seniorky
Den matek se slaví v různé dny
na mnoha místech po celém
světě. V České republice připadá
na druhou květnovou neděli a
slaví se už od roku 1923.
Oslavu připravil pro seniorky
z DPS a členky Klubu důchodců

Jako dárek pro seniorky byl vlastně
určen i výlet na zámek Hrubý Rohozec a do města Turnov 14. května; převážně jezdí na výlety dámy.
Bylo velmi pěkné počasí a radost
ze zájezdu cestovatelům nezkazila
ani krátká stávka autobusu. Zám-

V ulicích Lovosic proběhlo první
měření rychlosti novým mobilním
radarem. Strážníci městské policie si jako místo měření zvolili

ulici 28. října poblíž škol, kde
je dovolená maximální rychlost
vozidel 30 km/hod.
(Text a foto: hv)

• Farní charita dostala dary •

i letos lovosický odbor sociálních
věcí a zdravotnictví. Při malém
občerstvení se sešlo zhruba třicet
seniorek a všechny potěšil kulturní
program připravený dětmi ze ZŠ
Všehrdova. Vystoupil pěvecký
soubor Školáček, úvodní slovo měl
známý zpěvák Pepča Fečo. Oslava
oblíbeného svátku se vydařila.

kem nás provázel velmi sympatický
průvodce, jehož znalosti byly obdivuhodné. Krátkou procházku Turnovem využili mnozí k návštěvě
Galerie Granát a někteří zakoupili i
dárky pro vnoučata. Krásnou krajinou Českého ráje a Českého středohoří nás autobus přivezl zpátky
do Lovosic.
(hz, foto: archiv MěÚ)

Dne 21. května navštívil pracoviště Farní charity v Lovosicích
krajský zastupitel a člen výboru
pro národnostní menšiny Ing.
Jiří Morštadt.
Host navštívil nově vzniklý Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
(dále AD), kde se setkal se starostkou města Lovosice, Bc. Lenkou
Lízlovou a ředitelkou Úřadu práce,
kontaktního pracoviště Lovosice,
Ing. Marcelou Vojířovou. O dosavadní činnosti zařízení informovala
hosty vedoucí AD Bc. Jana Tregnerová. Hosté pak s vedením AD a

FCH probírali možnosti dalšího
rozvoje spolupráce mezi Farní
charitou, městem a krajem a
možnosti pomoci při procesu
začleňování klientek zejména na
trh práce.
V závěru návštěvy pak předal
Ing. Morštad řediteli Farní charity
peněžitý dar ve výši 5 tisíc korun
a potravinovou pomoc pro klientky a děti AD. Starostka pak předala
pracovníkům AD balíčky pro děti
v rámci blížícího se Mezinárodního
dne dětí.
Roman Striženec
ředitel Farní charity Lovosice

Počet obyvatel města stále klesá
Český statistický úřad každoročně uveřejňuje údaje o pohybu obyvatel v České republice.
Podle této statistiky bylo v roce
2012 v Lovosicích oproti roku
2011 o 43 osob méně.
K 1. 1. 2012 byl počet občanů
8 785, k 31. 12. 2012 se stav snížil
na 8 742. Pokles obyvatel v
Lovosicích se nezastavil, přestože
v minulém roce byl přirozený
přírůstek obyvatel plus dvacet.
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Narodilo se 94 dětí, úbytek občanů
úmrtím byl 74. Velký pohyb je
každoročně v migraci obyvatel.
Úbytek vystěhováním v roce 2012
byl 270 obyvatel, přistěhovalo se
jen 207. Počet obyvatel podle
evidence ČSÚ je pro obce důležitý
proto, že podle tohoto počtu získávají finanční prostředky do příjmové části svých rozpočtů ze
státní pokladny ve formě podílu na
sdílených daních.
(hv)
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Aktuality
Dny maďarské kuchyně se vydařily
Ve dnech 10. – 12. května proběhly z iniciativy Svazu Maďarů
v Čechách v lovosické restauraci
Pod Palubou první Dny maďarské kuchyně.
V pátek večer, při zahájení akce,
zazpíval Jakub Koch známé světové písně. „Maďarská kuchyně slavila úspěch a v neděli, v odpoledních

hodinách, už bylo snědeno,
z čehož mám upřímnou radost,“
uvedla Iveta Pospíšilová, předsedkyně Svazu Maďarů v Čechách,
který
akci
ve
spolupráci
s restaurací Pod Palubou pořádal.
Možná, že se časem budou „Dny
maďarské kuchyně“ opakovat.
(hz, foto: tuc)

Lovosičtí hasiči zasahují
(vybrané zásahy v období 26. 4. – 27. 5. 2013)
 26. 4. ve 14.46 byl vyhlášen poplach na místo události silnice
první třídy č. 8, za obcí Velemín.
Jednalo se o dopravní nehodu
osobního a nákladního vozidla.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn
ani z vozidel neunikaly žádné
provozní kapaliny.
 2. 5. v 9.01 byl nahlášen požár
pod dálničním tunelem na křižovatce u kapličky směr Sulejovice.
Na místě byla žena, která pálila
kabely. Jednotka provedla likvidaci ohně a následně provedla
kontrolu mostní konstrukce, kdy
nezjistila žádné škody.
 9. 5. v 11.59 byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu dvou
osobních automobilů u Čížkovic,
kdy jedno z vozidel leželo na
boku. V době příjezdu první
jednotky byli řidiči z vozidel
venku a nebyla na nich zjevná

• • • Připomněli si konec války • • •
Připomínka konce 2. světové
války proběhla 8. května v Lovosicích tradičně na dvou místech.
Nejprve u pamětní desky v ulici

8. května a následně na městském
hřbitově. Přítomni byli zástupci
radnice v čele se starostkou Lenkou Lízlovou. (tuc, foto: archiv MěÚ)

zranění. Obě havarovaná vozidla
byla mimo vozovku a nebránila
provozu.
 15. 5. v 16.15 vyjela jednotka do
obce Bílinka, kde na louce v
kopci hořely balíky slámy.
 19. 5. v 7.25 byl nahlášen
únik neznámé bílé kapaliny v
prostoru kontejnerového stání
v lovosické ulici Krátká. Jednalo
se o stavební disperzi a primalex
uniklý z plastových nádob.
 19. 5. v 19.22 byla jednotka po-

volána k požáru osobního automobilu zn. Renault Scenic v Lovosicích pod železničním viaduktem na silnici č. I/15 (viz foto). V
době příjezdu jednotky hořel již
celý automobil. Požár zničil celé
vozidlo a poškodil omítky viaduktu, ke zranění nedošlo. Během zásahu byla komunikace za
asistence městské a státní policie
zcela uzavřena.
 21. 5. v 18.54 byl vyhlášen poplach jednotkám z PS Lovosice a
SDHO Chotiměř na dopravní
nehodu čtyř automobilů, jednoho osobního a nákladního automobilu a dvou dodávek, na silnici č. I/30 u Litochovic nad Labem. Nedošlo k žádnému zranění.
 22. 5. v 16.05 byla oznámena
olejová skvrna na povrchu vozovky na sjezdu z D8, 48. km

směr Teplice. Skvrna se táhla od
začátku sjezdu z dálnice, přes
kruhový objezd a dále po silnici
I/30 až do Ústí nad Labem. Jednotka provedla zasypání ropné
skvrny na úseku, kde hrozilo
největší nebezpečí havárie, tj. od
sjezdu až po kruhový objezd.
 27. 5. v 10.31 byla povolána
technika lovosických hasičů k
požáru návěsu na sjezdu z D8 u
Lukavce. Tomu hořely všechny
4 pneumatiky zadní nápravy
kontejnerového přívěsu.

Příští číslo Lovosického dneška
najdete ve svých schránkách
3. – 4. července.
Červen 2013
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Rozhovor

Ředitelka Deusová vybudovala nové školní centrum
Základní škola Antonína Baráka je školou
úplnou s I. i II. stupněm. Škole byla udělena
značka „Aktivní škola“ a je zaměřena na
rozvoj jazykové gramotnosti, počítačové
komunikace, zdravého životního stylu a na
rozvoj pohybových aktivit. „Již od 1. ročníku
začínáme s výukou anglického jazyka a od
7. ročníku s výukou druhého cizího jazyka,
a to německého,“ uvádí ředitelka školy
Daniela Deusová. Důležité místo ve škole má
i školní družina, která disponuje se čtyřmi
odděleními s kapacitou 120 žáků. V současné
době škola prochází změnami, které jsou
příznivé pro školu moderní doby. Škola nese
čestný název po svém prvním řediteli
Antonínu Barákovi. Současná ředitelka školy
Daniela Deusová nám přiblížila současnost
i budoucnost vzdělávání na své škole.
Představte se prosím našim čtenářům.

Po úspěšném zakončení studia na Gymnáziu
v Lovosicích jsem se rozhodla studovat na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem – obor tělesná a občanská výchova.
Preferuji, a to nejen v práci, disciplínu, úctu,
slušnost, toleranci a hlavně důslednost. Celý
život bydlím v Lovosicích a kantořina, i po dvaceti letech praxe, mě stále ještě baví. Mezi mé
koníčky patří hlavně rodina, práce a sport.
Co se v posledních letech ve škole změnilo?
Za dva roky mého působení ve funkci ředitelky
jsme vybudovali Školní poradenské a informační centrum. To slouží hlavně žákům, rodičům i
pedagogům při řešení a zvládání nejrůznějších
problémů – výchovných, výukových, či naopak
navádí, jak podporovat talent a nadání u žáka a
v neposlední řadě také při poradenství v oblasti
výběru střední školy. Všichni výchovní pracovníci na škole mají konzultační hodiny, dodržují
Etický kodex poradenských pracovníků a spolupracují s dalšími poradenskými centry. Organizujeme také soutěže a semináře pro žáky a
pedagogy jiných škol. Například okresní kola
v Pythagoriádě, seminář Kin–ballu (kin–ball je
kolektivní míčový sport), soutěže v oblasti informatiky.
Co se týče stavebních úprav, zrekonstruovali
jsme školní kuchyňku a knihovnu, která slouží
všem žákům I. i II. stupně. Zmodernizovali jsme
některé učebny, které jsme vybavili interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky. Finanční prostředky na tuto modernizaci jsme
získali z projektu EU – peníze školám. Nyní se
buduje kabinet tělesné výchovy pro I. stupeň,
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také napomáhá při řešení výchovných problémů. Jeho působení přispívá k vytvoření příjemné pracovní atmosféry, aby se žáci ve škole cítili
spokojeni, bezpečně a dobře.
Základní školu Antonína Baráka i město Lovosice jsme prezentovali také v televizi Barrandov
v pořadu „Splněné sny“. Čeká nás i další natáčení, tentokrát si naši školu vybrala ČT 1 do projektu „Seznam se bezpečně!“.

neboť pomůcek pro žáky neustále přibývá a
stávající prostory již nestačí. V loňském roce
proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy, a to výměna všech oken a žaluzií. Dále by škola potřebovala do budoucna novou fasádu, neboť stávající stav je nevyhovující. Naším letošním cílem
je vybudovat učebnu výtvarné výchovy, věnovanou 1. řediteli školy, Antonínu Barákovi.
Přibližte nám prosím Školní vzdělávací program Vaší školy.
Snažíme se připravovat a vychovávat žáky pro
budoucí život a utvářet u nich základ vztahu
k celoživotnímu vzdělávání, málokteré povolání
bere na sebe takovou zodpovědnost. Naše
škola Antonína Baráka svým školním vzdělávacím programem s názvem „Trojka“ (t – tolerance, r – radost, o – osobnost, j – jistota, k – komunikativnost, a – aktivita) vytváří „nadčasové“
učební plány, které jdou s dobou a odrážejí
současné požadavky společnosti. Zavádíme do
výuky nové efektivní metody – spolupráce žáků
I. a II. stupně. Je to kvalitní sociální prvek a rozvijí pozitivní atmosféru ve škole. Chtěli bychom
zvýšit prestiž naší školy – zvát zajímavé hosty,
organizovat besedy, exkurze, projekty ,,Junior
Achivement“, zavádět do výuky e–learningové
kurzy.
Cílem školy je také naučit žáky zdravému životnímu stylu a pocitu zodpovědnosti za své
chování a ochranu svého zdraví. Jsme zapojeni
do programu „Zdravá rovná záda“ pro základní
školy, který je zaměřen na prevenci vzniku onemocnění páteře a celého pohybového aparátu –
ve škole probíhá dvakrát týdně cvičení.
Co z aktivit školy byste ještě chtěla zmínit?
Škola se smysluplně zabývá volným časem
žáků. Každý žák si může vybrat z velkého množství zájmových kroužků, které rozvíjí jeho dovednosti, schopnosti a zájmy. Vytváříme prostor
pro všechny žáky. Na II. stupni umožňujeme
v učebním plánu diferenciaci – v povinně volitelných a nepovinných předmětech. Do výuky
zavádíme i další výchovy: dopravní, zdravotní,
etickou a výchovu společenského chování.
S aktivní činností školy nám velmi dobře pomáhá i školní parlament. Organizuje celoškolní
soutěže, charitativní sbírky, adopci na dálku a

Co považujete za významné úspěchy v době
Vašeho působení?
Můžeme se pochlubit vynikajícími výsledky
našich žáků v soutěžích. V celorepublikové soutěži ,,Svět očima dětí“, kterou pořádá Ministerstvo vnitra ČR, si naši žáci převzali (již sedmkrát)
ocenění přímo z rukou ministra vnitra.
V letošním školním roce máme stoprocentní
úspěšnost přijatých žáků 5. a 9. tříd na střední
školy. K tomuto úspěchu přispěla i důsledná
příprava žáků, kteří se zúčastnili celostátních
testů Kalibro a Scio.
Velký úspěch mají i akce školy, které jsou určené pro naše žáky, rodiče a občany města Lovosic, např.:
 vystupování pěveckého sboru ,,Letušky“
 vánoční besídky, školní akademie, lyžařské
kurzy, plavecké kurzy, velikonoční jarmark,
prodejní výstavy
 projekty: Týden boje proti kouření cigaret,
Zdravý životní styl, Ovoce do škol, Mléko do
škol, Noc s Andersenem, pasování prvňáčků
na čtenáře spisovatelkou D. Krolupperovou,
projekt Multipolis, peer – program, Besip, Den
země, Den zvířat, Zábavná škola Harryho
Pottera aj.
 seznamovací pobyty žáků 6. tříd, ozdravné
pobyty – zde naše škola získala finanční dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, což umožnilo uspořádání desetidenního ozdravného pobytu pro 90 žáků za
velmi příznivou cenu
 spolupráce s německou školou v Coswigu –
napomáhá ke zkvalitnění výuky jazyků. S výměnnými pobyty, které jsou na naší škole
velmi oblíbené, nám pomáhá Rada města
Lovosic.
Co chystáte do budoucna?
Svou koncepci školy jsem vytvořila na šestileté
období. V této době ji chci neustále dotvářet
novými poznatky, požadavky i podněty získanými ve škole. Vážím si i vzájemné spolupráce
ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ při akcích pořádaných naší
školou. Můj plán do budoucna je zaměřit školu
na velmi dobrou spolupráci žák – učitel – rodič
a vytvořit profesionální, plně aprobovaný pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy. V tomto
vidím základ pro kvalitní práci.
„Nejen naší škole, ale i ostatním, přeji úspěšné
zakončení letošního školního roku a do toho
následujícího přeji všem mnoho úspěchů,“ končí
rozhovor Daniela Deusová. (hz, foto: archiv školy)
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Zprávy

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května 2013 třetí slavnostní přivítání
nových občánků Lovosic s jejich
rodiči a příbuznými.
Z patnácti pozvaných novorozenců bylo osm kluků a sedm

holčiček. Občánky mezi nás přivítala vedoucí odboru vnitřních věcí
Jana Hejdová a matrikářka Hana
Beránková. Svým vystoupením
přivítaly nové občánky děti
z mateřské školky Sady pionýrů.
(Text a 3x foto: hv)

Zleva: Anna Nekvasilová, Eliška Vlčková, Kamila Horvátová, Ladislav Lendel
a Ondřej Jakubec

Zleva: Adam Finfrle, Anna Lněničková, Lucie Pošvová, Štěpán Vondrák a Josef David

V Lovosicích přibude nová
sociální služba
V dnešní době se poměrně
často setkáváme se stavy, kdy se
rodina stará o své rodiče nebo
blízké osoby se zdravotním postižením doma. Mnohdy s nimi
žijí ve společné domácnosti,
někdy za nimi pravidelně docházejí, pomáhají jim s nákupy,
úklidem nebo jen kontrolují
jejich potřeby.
Někdy ovšem nastane situace,
kdy je nutné tento běžný tok péče
přerušit, kdy pečující sám potřebuje odpočinek na dovolené, vycestuje v rámci pracovních povinností
na několik dní anebo sám onemocní či je hospitalizován. Odlehčovací služba pomáhá především
těmto rodinám, kterým krátkodobé povinnosti brání v této péči
pokračovat.
A zde nabízí pomoc společnost
HEZKÉ DOMY s. r. o., která je
provozovatelem pobytového zařízení se sídlem v nově otevřených
prostorách rezidence Orbis, v ulici
Osvoboditelů
v
Lovosicích.
„Poskytujeme odlehčovacích služby formou krátkodobých pobytů
osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Hlavním cílem a
posláním odlehčovacích služeb je
zastoupit pečujícího člena rodiny
v péči o své blízké, a vytvořit mu
tak čas pro vlastní odpočinek,
regeneraci sil nebo vyřízení si
osobních záležitostí,“ uvádí Soňa
Čechová, ředitelka společnosti
HEZKÉ DOMY s.r.o.
Cílovou skupinou jsou senioři,
osoby se zdravotním postižením
ve věku 19 let a více a osoby vyžadující rekonvalescentní pobyt,
například po ukončené hospitali-

zaci. Uživatelům je v rámci služby
poskytnuto ubytování, stravování
podle
individuálních
dietních
režimů a veškerý další komfort
spojený s pobytem a péčí (např.
praní
a žehlení prádla) apod.
Společnost poskytuje pobyty krátkodobé, od jednoho dne až po
dobu 6 měsíců, s možností prodloužení dle stavu uživatele odlehčovací služby.
Tato služba nemá nahrazovat
nemocnici. Každé zařízení má zcela
jiný charakter poskytované péče.
„Odlehčovací služby jsou ošetřovatelské zařízení bez každodenní
přítomnosti lékaře, lékaři sem
pouze docházejí na návštěvní službu. Zdravotní péče je poskytována
na základě ordinace ošetřujícího
lékaře a zajišťují ji kvalifikované
zdravotní sestry. Ostatní péči vykonávají pod jejich dohledem pečovatelky. Také režim je jiný, snažíme
se klienty především aktivovat,
vedle rehabilitačních cvičení mohou sledovat televizi, číst, hrát
společenské hry, věnovat se drobným rukodělným pracím a výtvarným činnostem,“ pokračuje Soňa
Čechová. „Důraz je kladen na udržování psychické kondice stejně
tak jako udržení soběstačnosti,“
dodává. Další informace jsou uvedeny na www.hezkedomy.cz.
Někdy mají pečující pocit, že
umístění blízké osoby do pobytového zařízení je selhání jejich vlastní péče, ale není tomu tak. Vždyť
všichni víme, že celodenní péče o
člověka se zdravotním postižením
či s rozvíjející se demencí je velmi
náročná a vyčerpávající jak po
fyzické, tak po psychické stránce.
Pečující se nemusejí obávat tuto
pomoc vyhledat a dříve, než by ji
chtěli využívat, mohou si prostory
a provoz přijít prohlédnout.
(hz)

Zleva: Karolína Nejedlá, Karolína Dragounová, Jan Reinhart, Daniel Pravda
a David Kylíšek
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Servis
Místní část partnerského města Coswig,
ves Brockwitz, oslavuje 1000 let svého trvání
S potěšením vítáme zprávu o
velkolepých oslavách „1000 let
Brockwitz“, 1000 let od první
zmínky o vsi Brochotina Cethla
ve spisu Codex diplomaticus
Saxoniae z 19. července 1013.
Tehdy to byla jedna z vesnic
slovanského původu.
Naše město přispěje k průběhu
oslav vysláním tří souborů Základní umělecké školy v Lovosicích, a
to studentské hudební skupiny
Enkláva, smíšeného orchestru a
pěveckého sboru Happy Voices.

Doufejme, že tím bude navázána
přátelská spolupráce českých a
německých souborů hudebních
škol, a podpořen tak velký projekt
obou partnerských měst.
Na oslavy, které se konají 7. 6. –
15. 6. 2013 přijede oficiální delegace našeho města, zároveň bude
pro občany Lovosic vybaven autobus a už se všichni těšíme na výstavy, koncerty i slavnostní průvod,
kterým slavnosti vyvrcholí. Kdysi
dávno byla tato oblast obydlena
slovanskými kmeny, a proto se lze
jen těšit dobrému přátelství mezi
obyvateli Coswigu a Lovosic v
současnosti. Ať se slavnosti vydaří
a ať se Brockwitz i nadále rozvíjí ku
prospěchu všech občanů.
Akce se koná v rámci projektu:
„Centrum pro cestovní ruch a
partnerství“,
číslo
žádosti:
100115050
financovaného
z Programu Cíle3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi ČR a Svobodným státem
Sasko 2007-2013.

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

24.

12.6. – 13.6.

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

25.

19.6. – 20.6.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

26.

26.6. – 27.6.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

27.

3.7. – 4.7.

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

Datum:

Ulice:

11. 6.
12. 6.

Dlouhá od restaurace Beseda po vlak. přejezd
Dlouhá od vlak. přejezdu po podchod

18. 6.
19. 6.

K. Maličkého, Palackého
U Nadjezdu, Sady Pionýrů

25. 6.
26. 6.

Kostelní, Kostelní sídliště
Vodní, Dlouhá parkoviště (u garáží)

2. 7.
3. 7.

Osvoboditelů parkoviště u sochy
Husova,Wolkerova

Posílám vám obrázek, který dokazuje, že i když jaro letos přišlo
opožděně, o své krásy nás neošidilo. Naopak, dalo nám jich požehnaně, což dokazuje snímek. A pak, že nejsou Lovosice krásné...
Přemysl Zeman

Coswig oslavil 10. Jubilejní cyklojízdu
V sobotu 25. května to bylo již
10 let od první jubilejní cyklojízdy sportovního spolku našeho
partnerského města SV Elbland
Coswig – Meißen.
Toto jubileum spolek oslavil

pochopitelně další cyklojízdou,
a to od pramene Labe do Coswigu.
Trasa v roce 2003 vedla nonstop
od pramene řeky Labe do ústí
u Cuxhavena (celkem 1 060 km za
40 hodin).
(tuc)

Pronajmu garáž u jatek. Cena dohodou
Tel.: 737 375 638, 737 196 335

inzerce

Koupím nebo pronajmu menší zahrádku v Lovosicích
Tel.: 737 375 638, 737 196 335
Pronajmu byt 1+1 v Lovosicích. Tel. 608 248 675

Záměry prodeje majetku Města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové
jednotky nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 3 v domě čp. 115/39
(druhé nadzemní podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,50 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 430 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,91 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 470 000,- Kč.
Prohlídky bytů jsou možné ve dnech:
17. 6. od 15:00 do 15:30 hod. na místě 115
22. 7. od 10:00 do 10:30 hod. na místě 115
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14. 8. od 15:00 do 15:30 hod. na místě 115
Bytová jednotka č. 9 v domě čp. 115/37
(druhé nadzemní podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 61,97 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 530 000,- Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
17. 6. od 15:30 do 16:00 hod. na místě 115
22. 7. od 10:30 do 11:00 hod. na místě 115
14. 8. od 15:30 do 16:00 hod. na místě 115
Bytová jednotka č. 15 v domě čp. 115/35
(druhé nadzemní podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,40 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 530 000,- Kč.

Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 115/35
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 61,74 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 450 000,- Kč.
Prohlídky bytů jsou možné ve dnech:
17. 6. od 16:00 do 16:30 hod. na místě 115
22. 7. od 11:00 do 11:30 hod. na místě 115
14. 8. od 16:00 do 16:30 hod. na místě 115
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor
žádost na odkoupení, a to nejpozději do 16. 8. 2013.
DALŠÍ INFORMACE: www.meulovo.cz – úřední deska na tel. 416 571 197 – Nováková Renata - Městský úřad
Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410 30
Lovosice, email: renata.novakova@meulovo.cz.
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Rozhovor

Pohled do zákulisí ČT očima Lovosičana V. Černohorského ml.
dostal na konci roku 2011.

Redaktor zahraničního zpravodajství ČT Václav Černohorský
pochází z Lovosic, kde chodil do
základní školy a po té vystudoval lovosické víceleté gymnázium (ukonč. 1999) a je
s Lovosicemi spjat rodinnými
pouty. Téměř v každých večerních Událostech může divák
vidět jeho příspěvek. Proto jsme
ho oslovili, aby práci v tomto
významném médiu ČR pro lovosické občany a čtenáře přiblížil,
i když tam není dlouho. Není
totiž známo, že by někdo jiný,
který by byl s Lovosicemi tak
spjat, kdy ve zpravodajství ČT
pracoval.
Jak jste se do ČT dostal a co
tomu vše předcházelo?
Studoval jsem politologii a mezinárodní vztahy na Masarykově
univerzitě v Brně. První zkušenosti
v médiích jsem získal v televizi Z1.
Když
tenhle
projekt
zmizel
z obrazovky, přešel jsem do Lidových novin. Nabídku pracovat ve
zpravodajství České televize jsem

Proč jste zvolil zrovna zahraniční
redakci? Na základě jakých kriterií jste se do této redakce dostal?
Kolik členů má tým zahraniční
redakce ČT, nepočítáme-li externí spolupracovníky, kteří pracují
i pro jiné subjekty (např. rozhlas)?
Na práci v zahraniční redakci mě
baví hlavně pestrost. Možnost
získat přehled o dění po celém
světě, občas se do něj podívat,
setkat se se zajímavými lidmi, slyšet jejich fascinující příběhy. Proč
jsem tuhle práci získal, je spíš otázka pro mé nadřízené. Ve chvíli, kdy
pracujete v médiích, je vaše kariéra
veřejná a výsledky vaší práce tak
může vidět v podstatě kdokoli,
třeba i váš budoucí šéf.
Zahraniční redakce má zhruba 50
zaměstnanců včetně techniky a
administrativy. Pokud vyjíždíme
mimo území Česka, tak je pracovní
doba redaktora de facto 24 hodin
denně. Když jsme v Praze, je to
zhruba 9 až 12 hodin. V případě
nějakých zásadních událostí se vše
samozřejmě operativně mění.
Podle čeho dostáváte zadání
a vůbec, jak to kromě stálých
zpravodajů, kterých je šest
(Moskva, Varšava, Bratislava,
Berlín,
Brusel,
Washington,
Peking) funguje? Je to podle
oblastí? Podle jakého klíče jsou
reportáže přidělovány, nebo si je
volíte sám? Jak probíhá příprava?
Každý má nějaký region, který je
mu bližší nebo kauzy, kterým se
věnuje dlouhodobě. Je samozřejmě lepší, když téma zpracovává
někdo, kdo je v něm zběhlý. Ne
vždy je to ale možné, a proto je

Dočkáme se revitalizace ulice Sady pionýrů?
Tato ulice s „historickým názvem“ leží přímo v centru města.
Denně po ní projdou stovky
obyvatel, projedou zde auta,
která přivážejí děti do škol a do
mateřské školky, pro někoho
slouží tato ulice také jako objízdná trasa, když se chce vyhnout dopravě na hlavní třídě.
Problém je v tom, že tato ulice či
čtvrť je svojí podobou doslova
věrna svému historickému názvu.
Od roku 1989 a před tím nebyla
nikdy opravována. Stav chodníků
je nevyhovující, nebylo učiněno nic
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pro zklidnění již tak zvýšené dopravy, nebyly vytvořeny tolik potřebné nové parkovací plochy a
v neposlední řadě nebyly upraveny
vnitřní trakty této čtvrti včetně
nové podoby zeleně. V minulém
roce město zavedlo parkovací
systém na hlavních třídách, což
mělo mimo jiné za následek přesun déle parkujících automobilů do
ulice Sady pionýrů, která ovšem
nedisponuje dostatečnými parkovacími plochami pro vlastní rezidenty. Nejmarkantnější je to na
příjezdu k mateřské školce, kde

schopnost rychle se v problému
zorientovat zásadní. Ať už je to lov
velryb nebo válka v Sýrii.
Dva klíčové nástroje pro přípravu
jsou internet a telefon. A samozřejmě nejen pro práci v zahraniční
jsou neocenitelné osobní kontakty.
Zkrátka mít možnost získat informace z první ruky nebo obrátit se
na někoho, kdo se na místě vyzná,
je zásadní.
Do teritorií, kde nejsou stálí zpravodajové, se jezdí v případě, že se
tam děje něco doopravdy důležitého. To je příklad přírodních katastrof, konfliktů nebo třeba volby
papeže. Jinak jsou prioritní témata,
která mají nějaký dopad nebo
přesah v České republice (např.
osoby či firmy).
Komentoval jste před časem
problémy ČEZu v Albánii, Bulharsku a finanční problémy na
Kypru. Z jakých podkladů byly
reportáže koncipovány a kde
jste je získal?
Ve chvíli, kdy někam vyrážíme, je
nejlepší si domluvit co nejvíce věcí
předem. Znovu tak přichází ke
slovu internet a telefon. Na místě
se bavíme jak s běžnými lidmi,
kteří třeba jako na Kypru stojí ve
frontě u bankomatu, tak se šéfy
firem, politiky a podobně.

úřadech dané země a jsou státy,
kde to jde jednoduše a státy, kde
to zabere více času. Na některé
zahraniční cesty jezdíme společně
s vládními delegacemi, pak může
být vyřizování formalit jednodušší.
Takhle jsem se podíval třeba
za českými vojáky do Afghánistánu.
Téměř výhradně jezdíme ve dvou,
tedy redaktor a kameraman. Reportáže do Událostí mají obvykle
okolo dvou minut, do publicistických pořadů to může být i víc než
dvojnásobek.
Na Kavčí hory je ze zahraničí
posíláme přes internet. Rychlost
připojení je tak zásadní pro hladký
průběh práce. Samozřejmě, že na
světě jsou místa, kde to nejde. Pak
je možné využít třeba satelitní
spojení. Třeba uprostřed pouště
rozložíte přenosný terminál a vysíláte.
Absolvujete nějaká školení, co se
týče vystupování před kamerou,
výslovnosti, způsobu vyjadřování atd.
Nikdo učený ze země nespadl, a
to platí i pro ČT. Máme proto možnost účastnit se různých školení
nebo kurzů. Tam se každý dozví,
co by měl zlepšit, a snaží se své
nedostatky odstranit.

Když vyjíždíte tam, kde platí
vízová povinnost, jak je to
s rychlostí obstarávání víz vzhledem k aktuálnosti a zajištění
ubytování. Kolik vás celkem v
týmu vyjíždí? Jak jsou reportáže
a jejich délka, předávány do
Prahy?
Se záležitostmi jako jsou víza,
letenky nebo ubytování redaktorům zásadně pomáhají produkční.
Udělení víza samozřejmě závisí na

Jaké máte osobní plány do nejbližší budoucnosti? Dělat např.
stálého zpravodaje Vás neláká?
V ČT pracuji teprve půldruhého
roku, takže to určitě není na pořadu dne. Dělat stálého zpravodaje
vyžaduje mnohem víc zkušeností.
Musím každopádně říct, že mě
moje práce moc baví a jsem velmi
vděčný za to, co jsem v ČT za tu
relativně krátkou dobu zažil.

auta často parkují na zelených
plochách. V posledních dvou
letech jsme pravidelně vznášeli
požadavky na provedení revitalizace této ulice, avšak doposud
k realizaci nedošlo. Rozpočet města sice každým rokem rezervuje
případnou spoluúčast na možnou
dotaci, kterou vedení města slibuje,
ovšem zatím bez případného efektu. Domníváme se, že revitalizace
této ulice je nezbytná a v případě
nezískání dotace ji zcela určitě
lze provést v plném rozsahu
z rozpočtu města. Vzhledem
k poloze a stavu ulice je nasnadě
provést úpravy, které přinesou
zklidnění do této zóny, stejně jako

tomu je i v případě jiných čtvrtí.

(jv, foto: hv)

Jindřich Novák
Předseda MS ODS Lovosice
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Prof. Alphons (Alfons) Dopsch vylíčil slavnou „Bitvu u Lovosic“

V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok 2013
je uveden lovosický rodák Alfons
Dopsch, rakouský historik, publicista a pedagog (*14. 6. 1868
nar. v Lovosicích, † 1. 9. 1953 ve
Vídni).
V Lovosicích se 14. června 1868
narodil v č. p. 165, v bývalé budově
parního mlýna, jeden ze zakladatelů evropské historické vědy
Dr. Alfons Dopsch. Jeho otcem byl
účetní v parním mlýnu Franz

Dopsch a matkou Anna, rozená
Pfannschmidtová, dcera lovosického měšťana Josefa Pfannschmidta.
Dopsch studoval od roku 1886 na
vídeňské univerzitě, kde byl také
roku 1890 promován. K disertaci si
zvolil místní historické téma své
vlasti – Bitvu u Lovosic 1756 (Das
Treffen bei Lobositz); práce byla
v rozšířené úpravě vydána knižně
(Graz 1892).
V letech 1889 – 1891 byl členem
Institutu pro výzkum historie Rakouska. V roce 1893 získal po habilitačním řízení na Vídeňské univerzitě ve stáří 25 let docenturu pro
rakouské dějiny. Na vídeňské univerzitě pak působil vědec od 1. 3.
1898 jako mimořádný a od roku
1900 jako řádný profesor pro historii. Od roku 1909 byl Dopsch
řádným členem Rakouské akademie věd. Ve školním roce 1920/21
byl Alfons Dopsch zvolen rektorem. Dopsch publikoval přes sto
prací, jejichž oblast zahrnovala
dějiny rakouské monarchie a rakouských zemí, především ale
z oboru hospodářských dějin. Většina publikací se týká středověku,
těžištěm jeho výzkumných prací

v letech 1892 – 1898 byla Karolinská doba. Jeho stěžejním dílem
byla publikace „Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit
(Hospodářský vývoj v Karolinské
době), Wien 1913. Zajímavý byl
jeho názor na Germány jako uchovatele římské kultury, což bylo
v rozporu s přesvědčením převážné většiny evropské historické
obce.
V roce 1930 udělila světoznámému historikovi čestný doktorát
univerzita v Oxfordu. Do důchodu
odešel profesor Dopsch v roce
1936, v 68 letech. Dne 29. 5. 1953
se usnesla vídeňská obecní rada
udělit u příležitosti dovršení 85 let
historikovi a dvornímu radovi Profesorovi Dr. Alfonsu Dopschovi
Čestný prsten Města Vídně.
Věhlasný vědec bohužel brzy poté,
1. září 1953, ve Vídni zemřel.
V arkádovém dvoře Univerzity ve
Vídni má dodnes pamětní bystu.
Pozn.: V žádných pramenech není
uvedeno, proč mladý Dopsch studoval ve Vídni a ne na německé
Karlovo–Ferdinandově univerzitě
v Praze (na část německou a českou byla univerzita rozdělena

v roce 1882). Pravděpodobně se
tam buď Dopschovi odstěhovali,
nebo tam měli příbuzné. Možné
také je, že tam bylo vypsáno nějaké stipendium, které mladý Alfons
vyhrál. Ale na rodné město nezapomněl, když o bitvě u Lovosic
napsal na vídeňské univerzitě diplomní práci.
U příležitosti 250. výročí „Bitvy
u Lovosic“ vyšla publikace v září
2006 poprvé v českém překladu
J. Hofmana, dílko lektorovali Ing.
J. Sissak a JUDr. J. Tyl. Kniha byla
vydána ve spolupráci firmy Europa
Prima Plana o.p.s. a Města Lovosice. Publikace má 100 stran
a obsahuje též stručný životopis
Dr. Alphonse Dopsche i jeho fotografii. Kniha je doplněna plánem
bitevního pole a obsahuje mnoho
soukromých i úředních sdělení,
deníků
pluků
i
jednotlivců
a zmiňuje se o historických pracích
a to očitých svědků i o dílech pozdějších.
Maketa „Bitvy u Lovosic“ je
k vidění v Oblastním muzeu
v Litoměřicích a knihu lze zapůjčit
v Městské knihovně v Lovosicích.
(hz, foto: archiv)

Josef Hlušička – Muž, který sázel stromy

Letem lovosickým světem 2012 (2. část)

V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok
2013 je uveden keblický rodák
Josef Hlušička (*10. 5 1928
v Keblicích, † 30. 12. 2009
v Litoměřicích), který v okolí
Keblic vysázel téměř 100 000
stromů.
V letošním roce by se dožil 85 let.
Jeho příběh připomíná novelu

Březen

Jeana Giona o pastevci Elzéardu
Bouffierovi, který také po celý život
sázel stromy, až se mu podařilo
vypěstovat krásný les, díky kterému se do krajiny opět začala vracet vláha a život. Na tohoto vzácného člověka budou v jeho rodné
obci vzpomínat ještě mnohá léta –
dokud budou žít jeho stromy. Čest
jeho památce. (hz, foto: Jakub Vrhel)

 V Čajovně Bez Názvu 2. března
besedoval a své knihy podepisoval spisovatel a „šaman“ Josef
Formánek.
 V KS Lovoš se konalo 7. března
představení francouzské komedie BLBEC K VEČEŘI ve vynikajícím provedení Terezínského
Malého Amatérského divadla
TMA.
 Žáci lovosické ZUŠ excelovali
na
soutěži
LITTLE
STAR
v Litoměřicích, do finále postoupilo 8 lovosických zpěváků.
V 2. kategorii vyhrál Pepík Fečo.
 Ve čtvrtek 8. dubna se na sále
KS Lovoš ve spolupráci Místní
organizace
ČSSD
Lovosice
a Místní organizace KSČM uskutečnila tradiční oslava Mezinárodního dne žen pro širokou
veřejnost. K tanci i poslechu
zahrála kapela Severka. Oslava
se konala i v Domě pečovatelské
služby pro obyvatelky DPS a
členky Klubu důchodců.
 2.
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Lovosice proběhl 10. března.
Hostem večera byla Anna K.
 Ve dnech 20. – 22. března uskutečnilo občanské sdružení Šance
ve spolupráci s KS Lovoš Velikonoční výstavu kraslic, perníčků
a velikonočních dekorací. Vernisáž zahájil kulturním programem
sbor Happy Voices lovosické
ZUŠ.
 V rámci Dne učitelů byla 28. 3.
na Krajském úřadu Ústeckého
kraje slavnostně oceněna i
Mgr. Jaromíra Venclíčková z SOŠ
technické a zahradnické v Lovosicích.
 K 105. výročí narozenin lovosického kronikáře Františka Frühaufa vystoupil v rámci Jarního koncertu 28. března sbor Cantica
Bohemica, který vede jeho syn
Vladimír, a sólisté ZUŠ Lovosice.
 Na zasedání Zastupitelstva města Lovosice 29. 3. schválili zastupitelé I. etapu revitalizace lovosického centra – náměstí a přilehlého parku. Měla by stát
6 milionů korun.
(hz)

Červen 2013

Historie

Lovosice za panství Baden – Badenů (1. část)
Markrabě Leopold Wilhem
Bádenský v roce 1664 ovdověl;
už dříve, v roce 1660, mu jeho
manželka celé lovosické panství
odkázala. V jeho rodu pak zůstaly Lovosice plných sto let.
V roce 1666 se podruhé oženil
s hraběnkou Marií Františkou
z Fürstenbergu, vdovou po falckém
hraběti Wolfgangu Wilhelmovi von
Neuburg. Z jejich manželství se
narodilo 5 dětí (Leopold Wilhelm
*20. 2. 1667, Karel Bedřich Ferdinand 1668 – 1680 a tři dcery, které
ale brzy zemřely). Po smrti markraběte Leopolda 1. 3. 1671 se stal za
matčiny asistence, až do jejího
úmrtí v roce 1702, majitelem panství jejich němý syn Leopold.
(Matka před porodem spadla
s koně, jeden syn se narodil mrtvý
a druhý byl doživotně postižený,
němý.) Po smrti matky se o něj
staral litoměřický biskup hrabě
Sternberg. Později byl dán do
poručnictví tety Františky Sibylly
Augusty markraběnky Bádenské a
od roku 1709 dožil u ní v Bádensku
(† 11. 4. 1716).
Marie Františka markraběnka

z Baden – Badenu zvolila lovosický
zámek za své trvalé sídlo; zdejší
kraj si velmi oblíbila, že zde zanechala i kousek svého srdce – dá se
říci, že to udělala doslova. Zemřela
v Lovosicích po dlouholetém pobytu 7. března
1702; po smrti
byla zesnulá vystavěna
40
dní
v oratoriu lovosického kostela. Poté
bylo její tělo převezeno do rodinné
hrobky
vévodů
sasko – lauenburských a markrabat
bádenských
v dnešním Ostrově nad Ohří
(Schlackenwerthu). Srdce Marie
Františky bylo ale z jejího těla vyjmuto a vloženo do stříbrné
schránky, do které byl vyryt Bádenský a Fürstenberský znak a schránka byla uložena pod hlavní oltář
lovosického kostela sv. Václava. V
kostele je vedle dveří do sakristie
po levé straně ve zdi mramorová
deska s latinským nápisem a znakem Bádenským a Fürstenberským.

Opravy památek pokračují
Pro rok 2012 byla pro město
Lovosice přidělena Ministerstvem kultury ČR státní finanční
podpora ve výši 723 000,- Kč na
obnovu kulturních památek
v jeho správním území. Podáno
bylo celkem osm žádostí o
poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky.
Celkem 7 akcí bylo v roce 2012
realizováno.
V Lovosicích byly opraveny sochy
sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého na průčelí kostela svatého Václava v celkové výši 91 200,Kč – příspěvek 82 000,- Kč (o těch
jsme už psali v samostatném článku). V roce 2012 byla dále provedena například obnova kamenných
náhrobků v areálu židovského

hřbitova v Libochovicích (příspěvek
140 000,- Kč) a oprava ohradní zdi
v areálu libochovického kostela
svatého Vavřince (dotace 139 000,Kč). V Libochovicích byla opravena
i část fasády domu čp. 216 na
náměstí 5. května (příspěvek
98 000,- Kč). V obci Semeč činil
příspěvek na restaurování sochy
sv. Donáta 85 000,- Kč a ve
Velemíně byl opraven interiér
kostela svatého Martina (chemické
ošetření krovu a vnitřního vybavení) za celkovou sumu 102 158,- Kč
(dotace 81 000,- Kč). Na zámku
Skalka ve Vlastislavi byla opravena
část havarijního stavu zdiva na
vnitřním schodišti v celkové
hodnotě 141 702,- Kč (příspěvek
98 000,- Kč).

(Český překlad zní: „Pod tímto
kamenem je uloženo srdce chudým stále otevřené nebohé nejjasnější markraběnky z Badenu, kterou záludná smrt odtrhla světu a
odvedla do nebeské říše, aby tu její
srdce dospělo ke
klidu ve jménu
Ježíše a Marie.“)
V letech 1672 a
1680 zuřil na panství mor; na terezínské silnici vlevo
a v Oparně byly
zřízeny
morové
hřbitovy
–
v
Oparně
je
dodnes
pamětní
morový kámen. Další velký mor
zuřil v letech 1757 – 60. Neúroda,
mor a zvyšování roboty vedly
v roce 1680 k nevolnickému povstání. Na začátku roku 1680 dorazilo do Lovosic vojsko, aby potlačilo
neklid
mezi
poddanými.
V Lovosicích samotných k povstání
nedošlo, vzbouřili se ale poddaní
na kamýcké části panství; čtyři
sedláci byli popraveni. V 2. polovině 17. století došlo rovněž

k rozvoji poštovní služby; poštovní
trasa Praha – Drážďany byla třetí
nejstarší trasou v Čechách (Praha –
Tursko – Velvary – Budyně – Lovosice – Ústí nad Labem – Petrovice –
Drážďany).
Po smrti Leopolda se stal majitelem panství Lovosice Ludvík Jiří
markrabě Bádenský (*17. 6. 1702).
Jeho první manželkou byla Marie
Anna hraběnka ze Schwarzenbergu. Ludvík se stal královským
bavorským
polním
maršálem.
Po smrti své první choti se podruhé oženil v roce 1755 s dcerou
císaře Karla VII. Bavorského.
Zemřel v Rastadtu 22. října 1761.
Po jeho smrti zdědila panství jeho
dcera Alžběta Augusta. Rod
Bádenských Lovosice spravoval
v letech 1655 – 1783, kdy princezna Alžběta Augusta Bádenská
předala celé své dědictví strýci
knížeti Janu Schwarzenbergovi.
Za vlády markrabat Bádenských se
v Lovosicích postavilo mnoho významných staveb, některé se dochovaly dodnes. O hospodářském
rozvoji za Baden – Badenů bude
pojednávat další část. (hz, foto: tuc)

„Veškeré práce proběhly pod
dozorem zástupců státní památkové péče Městského úřadu Lovosice
a Národního památkového ústavu
Ústí nad Labem. Výše uvedené
akce byly ve stanoveném termínu
řádně dokončeny a ministerstvu
kultury vyúčtovány,“ uvedl Robert

Paťcha, pracovník památkové péče
na Městském úřadě v Lovosicích.
Pro rok 2013 činí rozpis finanční
podpory od Ministerstva kultury
ČR pro obec s rozšířenou působností Lovosice částku 482 000,- Kč.
(hz, foto: Robert Paťcha)

V Malých Žernosekách byla otevřena Stezka Skřítka Sadaříka
V pátek 10. května byla v
Malých Žernosekách slavnostně
otevřena naučná Stezka Skřítka
Sadaříka.
I přes vytrvalý déšť byl pro příchozí připraven program, v rámci
kterého jim byla představena interaktivní naučná stezka včetně ukázek ekologických programů pro

Červen 2013

žáky MŠ a 1. stupně ZŠ. Děti společně s lektory vysazovaly bylinky
či vytvářely výrobky z ovčí vlny.
Stezka vznikla v přírodním areálu
na místě zanedbaného ovocného
sadu, který v loňském roce obnovilo a upravilo Rodinné centrum
Mozaika v úzké spolupráci s obcí
Malé Žernoseky. Stezka Skřítka

Sadaříka sestává z devíti tematicky
orientovaných stanovišť, na každém z nich se děti přístupnou
formou dozvědí o specifikách života rostlin a živočichů, o vztazích a
procesech probíhajících v přírodě.
Stanoviště jsou vybavena interaktivními prvky, děti si tak mohou
prohlédnout třeba i živé ovce nebo

včelí úly. Stezku Skřítka Sadaříka se
podařilo vytvořit v rámci projektu
Sejdeme se v sadu, který byl financován z Programu rozvoje venkova. RC Mozaika otevřením Sadu
Skřítka Sadaříka rozšiřuje pole své
působnosti o aktivity v oblasti
ekologie a ochrany přírody.
Mgr. Kateřina Hlaváčová - RC Mozaika
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Gymnázium – výměnný pobyt Comenius
Příletem tureckých a italských
studentů a učitelů do Prahy
a jejich následným přesunem
do Lovosic fakticky započal
11. května týdenní pobyt a četná
pracovní
jednání
v
rámci
tzv. „mobility“ mezinárodního
projektu Comenius (za účasti
zástupců škol z uvedených zemí
a lovosického gymnázia). Pro
českou školu je aktuální členství
v uvedeném projektu přitom
další velmi cennou a zajímavou
zkušeností.
Sedmidenní program v Česku v
sobě zahrnoval mnoho projektových i volnočasových aktivit. Vedle
práce pro samotný projekt (četné
prezentace a práce studentů,
přednášky,
workshopy
apod.)
v samotné budově gymnázia na
zahraniční hosty čekalo v průběhu
týdne také slavnostní přivítání na
zdejší radnici, a to za účasti nejvyššího vedení města. Poté následovala i krátká prohlídka Lovosic

Dne 14. května přijalo vedení města na městském úřadu studenty z Itálie
a Turecka. Ti přijeli do Lovosic v rámci výměnného pobytu v projektu
COMENIUS, který mají společně se zdejším gymnáziem.
(s výkladem lovosických studentů –
jednacím jazykem projektu je především angličtina). Turkové a Italové měli při dalších lokálních výjez-

dech možnost navštívit i Malou
pevnost v Terezíně nebo libochovický zámek (zde znovu s anglicky
mluvící studentkou gymnázia).

Další část pobytu byla věnována i
poznávacím výletům do saských
Drážďan a zejména do hlavního
města Prahy. Nedílnou součástí
projektu je vždy i tradiční reciproční ubytování některých zahraničních studentů v rodinách českých
studentů.
„Přes všechny starosti a nemalé
penzum práce navíc, které s sebou
projekt vždy přináší, vnímáme naše
členství bezpochyby v mnoha směrech jako velmi přínosné. Zároveň
myslím, že i nynější mobilita zde
v Lovosicích přesně splnila očekávání,“ uvedla učitelka gymnázia
angličtinářka Lucie Kučerová, která
je interní koordinátorkou projektu
za českou školu. V rámci projektu
(v období 2012 – 2014) zástupci
gymnázia vícekrát navštíví (či již
navštívili) naopak i své kolegy
v tureckém Istanbulu a Itálii. Českému gymnáziu byl na realizaci
tohoto projektu přiznán unijní
rozpočet ve výši dvacet tisíc euro.

,,Spolupráce a partnerství bez hranic“ na ZŠ A. Baráka v Lovosicích
V rámci dotace z FMP, Program
cíle 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
mohla Základní škola Antonína
Baráka
uskutečnit
jeden
z dalších výměnných pobytů
žáků 2. stupně.
Cílem této aktivity je, aby se žáci
naší školy a žáci Základní školy
v Coswigu zdokonalili v jazykové
komunikaci, předali si informace o

obou regionech a započali nová
přátelství. Ubytování měli žáci
připravené v nově zrekonstruovaném hotelu Lev, se kterým naše
škola tradičně spolupracuje při
těchto akcích. Stravování zajišťovala Centrální školní jídelna v Lovosicích. Všem patří velké poděkování za spolupráci a MěÚ v Lovosicích za pomoc při realizaci projektu.
Žákům se bohatý program velice

líbil. Po uvítání starostkou města
Bc. Lenkou Lízlovou na radnici
žákům započal pestrý program.
Například uskutečnili okružní jízdu
vláčkem po městě Litoměřice,
navštívili místní Dílnu ručního papíru a podzemní sklepení. Dále měli
výlet do Opárenského údolí, sportovní turnaje a jeden z kulturních

večerů jim zpestřili členové Sociálního ústavu z Čížkovic a taneční
skupina dětí Bílý zajíc z Libochovic.
Závěrečný den žáci odjeli navštívit
město Drážďany s prohlídkou
Muzea hygieny. Všichni se moc těší
na příští výměnný pobyt, který se
uskuteční tentokrát v Coswigu.
ZŠ A. Baráka

Představujeme: „KLÍČEK“ je nový dramatický kroužek v Lovosicích
V roce 2012 vznikl při Občanském sdružení Šance dětský
dramatický kroužek Klíček. Vedou ho Mgr. Helena Bušková a
Jana Nováková. Vedoucí Bušková nám přiblížila vznik této nové
dětské aktivity v Lovosicích.
„Základ dramatického kroužku
vytvořili žáci, kteří původně navštěvovali kroužek na škole. Jsou to
nadané děti a bylo by smutné,
kdyby tak rychle ukončily svůj
zájem o divadlo. Občanské sdružení Šance nabídlo prostory a spolupráci, proto došlo k nápadu založit
dramatický kroužek přímo při
sdružení. Klíček má otevírat cestu
ke kráse, k umění, k srdéčku,“
přibližuje název nového souboru
vedoucí Bušková.
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Dramatický kroužek Klíček navštěvuje 20 dětí ze všech lovosických škol včetně studentů Gymnázia Lovosice; mezi členy jsou i děti
z mateřské školy. „Scházíme se 1x
týdně, nyní již v prostorách Kulturního střediska Lovoš (za vstřícnost
a pochopení děkujeme řediteli
Ing. Martinu Kohlovi, který nám
poskytl azyl). Kromě klasického
zkoušení připravovaných her, využíváme různé etudy a dramatické
hry, při kterých se děti učí inspirace
a schopnosti reagovat na podněty,“ doplňuje činnost kroužku vedoucí. Kostýmy i kulisy si kroužek
vyrábí
vlastnoručně,
společně
s dětmi za vydatné pomoci rodičů.
Získána byla také profesionální
švadlena, která pomáhá s pracněj-

šími kostýmy.
Na repertoáru má kroužek dvě
klasické pohádky – Dva tovaryše
a Červenou Karkulku. „Zpočátku
jsme sáhli ke klasice, ale připravujeme vlastní dramatizaci – název
zatím neprozradíme,“ uvádí Helena
Bušková. Děti nastudované hry
předvedly několikrát v KS Lovoš na
výstavách Občanského sdružení
Šance; v prosinci kroužek také
vystoupil na vánočních trzích na
náměstí v Lovosicích. Poslední
vystoupení bylo předvedeno na
lovosickém gymnáziu v rámci projektu – Den divadla. „Blíží se konec
školního roku a prázdniny – my též
budeme mít divadelní prázdniny.
Ještě nás čeká společné soustředění ve Sloupu (již druhé), na které se

všichni těšíme. Mimo společných
her a zábavy se už začneme
s předstihem připravovat na další
rok,“ těší se na budoucnost
kroužku obě vedoucí. Kroužek
má
své
webové
stránky
www.dramatickykrouzek.webmi
um.com.
Mgr. Helena Bušková bude
dokonce od září 2013 navštěvovat
celoroční cyklus seminářů Základy
dětského divadla. Cyklus pořádají
NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro
tvořivou dramatiku. Mezi lektory
jsou pedagogové katedry výchovné dramatiky DAMU, profesionální
učitelé ZUŠ, loutkáři z divadla
DRAK. Už se těší, jak získané
poznatky uplatní při práci s malými
herci.
(hz)

Červen 2013

Kultura

Matouš Kopáček dále úspěšně
reprezentuje lovosickou ZUŠ
Základní umělecká škola Lovosice může být se svými žáky
spokojena. Mladý klarinetista
Matouš Kopáček se v dubnu
zúčastnil dvou významných soutěží a v obou uspěl.
7. dubna nechyběl v soutěži dechových nástrojů PRO BOHEMIA
Ostrava 2013 s mezinárodní účastí.
Matouš zabojoval a ve druhé kategorii Dechové nástroje dřevěné
zvítězil v konkurenci 26 soutěžících
ve hře na klarinet a celkově ve hře
na dechové nástroje dřevěné
(flétna, hoboj, klarinet, fagot)
skončil na 2. místě.
Mezinárodní klarinetová soutěž
Czech Clarinet Art v Hořicích je
první a zároveň jediná soutěž na
mezinárodní úrovni v České repub-

lice zaměřená výhradně na hru na
klarinet. Již první ročník, pořádaný
v dubnu 2013, se celkovou úrovní,
cenami a především věhlasem
poroty bude řadit mezi přední
hudební soutěže ve střední Evropě.
Proto je významným úspěchem, že
i zde Matouš obsadil 1. příčku
mezi 20 soutěžícími, byť se o ni
tentokrát podělil s Nikolou Marjanovem ze Srbska a Janem Tomaszukem z Polska.
Mladý hudebník také hraje
v Komorním orchestru Europera
Jugendorchester. Naposledy s ním
vystoupil na Koncertu ke 20. výročí
EUROPERY – Hvězdné hodině
komorního orchestru. Matoušovi
blahopřejeme a přejeme další
úspěchy.
(hz)

Kostelem svatého Václava zněla
komorní hudba
Ve středu 15. května se
v kostele svatého Václava konal
koncert komorní hudby Základní
umělecké školy Lovosice.
Koncert zahájili mladí trubači za
doprovodu
svého
spolužáka
s
tamburínou
a
trianglem.
Návštěvníci si vyslechli skladby
českých i světových autorů, i národní písně. V prostorách lovosického barokního kostela líbezně
znějí zvláště tóny fléten a dalších
dechových nástrojů, ale akustika
umožňuje vychutnat si i skladby
klasiků v provedení houslistů a
klavíristů. Tentokrát přišla ke slovu

i komorní hra, a to v provedení
dua a tria příčných fléten a houslového tria. V závěru koncertu
vystoupili už vyzrálí muzikanti –
Natálie Navrátilová zahrála Čajkovského skladbu V sladkém snění,
Tomáš Kubíček se představil
1. větou z koncertu Es-dur pro
trubku a koncert zakončil mladičký
klarinetista Matouš Kopáček za
doprovodu Aleny Kolaříkové Sonatinou pro klarinet B. Martinů.
Za umožnění konání koncertu
v předvečer svátku Jana Nepomuckého
děkujeme
faráři
P. Romanu Depovi.
(hz, foto: tuc)

Noc kostelů v Lovosicích
pátek 24. května 2013

Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava v ul. Osvoboditelů. Martin
Brůža podává informace o historii kostela, jeho mobiliáři a oltářích. Za
komentátorem jsou vystavena vzácná mešní roucha.

Navštivte výstavu ve Vlastislavi

V Mírovém kostele Církve československé husitské vystoupila například
country skupina Sebranci.
(2x foto: tuc)

Červen 2013

V zámku Skalka se již tradičně
koná výstava „Výtvarníci Českého středohoří“.
Na výstavě jsou k vidění fotografie kladenského Jaroslava Vyšína
z cyklu Pod hromovou horou,
lovosického Miroslava Hvorky, Ing.
Jana Barka z obce Klapý nebo
Zdeňka Šiplera z Jenčic, malířů
Zázvorky, Františka Hory a dalších.
Expozice bude přístupná až do

poloviny října. Zároveň je možné
navštívit výstavu věnovanou historii hradu Skalka a okolních hradů,
připravenou občanským sdružením
Hrady Českého středohoří.
Zájemci mohou zámeckou expozici navštívit o víkendu od 10 do
16 hodin, ve všední den od 10 do
15 hodin. Parkovat lze přímo pod
zámkem. Na zámku je k dispozici
turistická známka Hrad Skalka. (hz)
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Sport

Lovosice letos medaile těsně minula
Tak minimální rozdíl je k naštvání! Lovosickým házenkářům
o chlup unikla extraligová medaile. Ke stříbru chyběl jediný
bod, a přestože se hráči se svými fanoušky rozloučili ve velkém stylu, když porazili pražskou Duklu, na cenný kov to
bohužel nestačilo.
Na závěrečný verdikt přitom
museli několik dlouhých hodin
čekat. Lovosice tak doplatily na
letošní vyrovnanost, která je připravila o konečnou radost z medaile. Skončily na nenáviděné
čtvrté příčce. „Slíbili jsme divákům,
že poslední zápas budeme hrát na
tisíc procent a rozloučíme se s
nimi tak, aby na nás mohli být
alespoň trochu hrdí. Věřím, že se
nám to povedlo. Náš výkon byl
perfektní. Velmi dobře jsme bránili, od začátku jsme diktovali tempo
a vydobyli jsme si ještě alespoň
teoretickou šanci,“ řekl těsně po
zápase trenér HK .A.S.A. Město
Lovosice Vojtěch Srba.
Jediný, kdo měl už před závěrečným kolem jistou pozici, byl
tým z Jičína, který získal své první

Tradičním domácím mítinkem
zahájili lovosičtí atleti novou
sezonu. Tentokrát byl dnem konání 11. květen. Akce se zúčastnilo 99 atletů a atletek z 36 oddílů.
Padl dokonce i jeden rekord mítinku, který vytvořila kladivářka
Tereza Králová.
historické zlato. O rozdělení dalších příček se musela porvat Dukla, Lovosice a Hranice. Jeden musel z kola ven. V nejhorší roli byli
Severočeši, kteří jako jediní neměli
svůj osud plně ve svých rukách.
Museli zvítězit, což se jim podařilo,
a spoléhat se, že Hranice prohrají.
Tím by právě Moravané přišli o
svoji medaili. Díky vítězství v Zubří
jim však nakonec patří stříbro a z
bronzu se raduje Dukla, která
skončila díky lepší vzájemné bilanci se shodným počtem sedmatřiceti bodů před Lovosicemi.
Zatímco fanoušci rozhodující
duel sledovali v dopoledním televizním čase, Hranice svoji bitvu
sehráli až ve večerních hodinách.
„Nejvíc na to doplatili diváci. Mys-

lím, že poslední zápasy, které jsou
navíc takto vyrovnané, by se příště
měly hrát ve stejnou chvíli, aby
pak hráči rovnou věděli, na čem
jsou, získali své medaile a mohli se
se svými blízkými o tu radost podělit,“ řekl trenér Srba, pro něhož
to byl poslední zápas v roli trenéra. A měl pravdu. Lovosické publikum totiž sledovalo fantastický
duel. Domácí pracovali sladěně
jako symfonický orchestr, Berka
trefoval branku naslepo i zezadu, v
kotli to vřelo, hrdost a radost z
předvedeného výkonu budila
velké emoce. Že po dlouhých
hodinách čekání nakonec medaile
nezacinkala, už nebylo tak důležité. „Tak jsme čtvrtí, no a coooo?“
usmál se Lukáš Malý. (Text a foto: pp)

Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice
V listopadu 2011 se občanské
sdružení TJ Lovochemie Lovosice přejmenovalo na Asociaci
sportovních klubů Lovosice
(ASK Lovosice). Z tohoto důvodu si i Oddíl zrakově postižených sportovců TJ Lovochemie
Lovosice změnil od 1. ledna
2012 název na Klub zrakově
postižených
sportovců
ASK
Lovosice.
Koncem roku 2012 měl klub
10 členů, z toho 2 ženy a 8 mužů,
5 členů během roku odešlo ze
zdravotních důvodů či změny
bydliště. Výbor pracuje ve složení:
Ing. Vladimír Krajíček – předseda
a vedoucí sportů a turistiky;
Stanislava Krajíčková – jednatelka;
Eva Musilová – pokladník. Klub
je členem Českého svazu zrakově
postižených
sportovců,
o.s.
Předseda klubu Vladimír Krajíček
byl členem Prezidia svazu, Výkonného výboru sekce simulované
střelby a Etické komise Českého
paralympijského výboru a Výkonného výboru ASK Lovosice
(na podzim již do Výkonného
výboru ASK Lovosice nekandidoval). Činnost klubu byla prezento-

Atletický mítink

přinesl i jeden rekord

vána v internetových konferencích,
v kronice města a na shromáždění
oblastní odbočky SONS. Členové
klubu se stýkají také společensky,
slaví
společně
narozeniny.
V prosinci 2012 poblahopřáli
k šedesátinám Oldřichu Machovi.
Členové klubu se každoročně
zúčastňují závodů v lehké atletice
a zvukové střelbě. Mistrovství ČR
v lehké atletice se v roce 2012
konalo v květnu v Brně. Vladimír
Krajíček vybojoval dvě zlaté medaile (v hodu diskem a oštěpem)
a 4. místo ve vrhu koulí; Olda
Mach byl ve vrhačských disciplínách dvakrát čtvrtý. Oba v kategorii B1 – nevidomí muži. Doprovázeli je trenér Ladislav Krajíček
a asistentka Naďa Homolová.
Úspěchy mají Lovosičtí i ve zvukové střelbě. „Naši členové se během
roku zúčastnili 5 kvalifikačních
závodů. Karol Mihalovič vyhrál v
dubnu kategorii ZP mužů v Plzni;
v březnu v Praze skončili Vladimír
Krajíček na druhém a Petr Vaculík
na čtvrtém místě. Na Mistrovství
ČR v Praze se nám nevedlo, zato
v listopadu na Střední policejní
škole v Praze obsadil Petr Vaculík

3. místo,“ uvádí předseda klubu.
Z turistických tradičních akcí
připomeňme 12. ročník „Putování
za prvomájovou pusou“, tentokrát
v Ústí nad Labem ze Střekova do
Brné (ovšem poprvé bez ženského
elementu). Dále pak povánoční
krmení lesní zvěře u Malých
Žernosek
(poprvé
zakončené
v restauraci U Kašpara v Lovosicích). „V červenci jsme se také
organizačně podíleli na dvou
pěších výletech v Českém středohoří,“ dodává Ing. Krajíček.
K mimořádným zážitkům některých členů díky Mládeži ČČK
(zejména členovi klubu Zdeňkovi
Šťastnému) patřily akce „V březnu
na Březňáka“ (návštěva pivovaru
ve Velkém Březně), zářijové splutí
Labe na kanoích z Ústí nad Labem
do V. Března, v říjnu návštěva
Chmelařského muzea v Žatci
a projížďka na koních v koňském
dvorci v nedaleké Chmelištné.
(hz)

(Zpracováno podle Výroční zprávy
Klubu zrakově postižených sportovců ASK Lovosice za rok 2012,
autor Ing. Krajíček.)

Výsledky: 100 m ženy: 1. Vatrová
(Lovosice) 13,34 s, 2. Ihl 13,52,
3. Thiel (obě Freiberg) 13,54. Muži:
1. Krůta 11,55, 2. Lacko (oba Lovosice) 11,75, 3. Cmíral (Litvínov) 12,36.
Výška: Ž: 1. Laláková (USK) 175 cm,
2. Gieszmanová (Ústí n. L.) 168 cm,
3. Ajšmanová (Česká Lípa) 155 cm
M: 1. Kotlík (Humpolec) 190 cm,
2. Dzuriak (Počerady) a Barvík (Ústí
n. L.) 185 cm.
Dálka: Ž: 1. Lesniková (Ústí n. L.)
523 cm, 2. Ajšmanová 521, 3. Ihl 502
M: 1. Kotlík 618 cm, 2. Strnad 617,
3. Šroubek (oba Bílina) 616.
Trojskok: M: 1. Bednařík (Ústí)
14,17 m, 2. Kotlík 13,51, 3. Benedikt
(Ústí) 13,35.
Koule: Ž: 1. Kárníková (Pardubice)
15,80 m, 2. Králová (USK) 12,43,
3. Kubicová (Spartak Praha 4) 11,50
M: 1. Hruška (Sparta) 14,82 m,
2. Fiala (Kroměříž) 14,66 m, 3. Jokl
(Sparta) 14,50.
Disk: Ž: 1. Klausová (Olymp) 51,14
m, 2. Kubicová 46,31, 3. Kárníková
45,95 M: 1. Gondor (UNI Brno)
57,27 m, 2. Mazgal (Turnov) 54,53,
3. Jokl 52,98 m.
Kladivo: Ž: 1. Králová 67,75 m,
2. Kroužková (Pardubice) 61,51,
3.
Chlupová
(Olymp)
57,45
M: 1. Fiala 68,57 m, 2. Formáček
(Turnov) 56,72, 3. Špaček (M. Boleslav) 53,42.
Oštěp: Ž: 1. Šedivá (USK) 51,11 m,
2. Förster (Gornsdorf, SRN) 33,24,
3.
Storch
(Freiberg)
30,53
M: 1. Lukáš 66,08 m, 2. Kubeš (oba
Dukla) 65,76, 3. Jílek (Pardubice)
60,96.
Vrhačský trojboj: Ženy: 1. Králová
2584 bodů, 2. Kárníková 2478,
3. Kubicová 2344.
Muži: 1. Fiala 2492 bodů, 2. Helcelet (Dukla) 2171, 3. Hruška 2135.

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). Redaktoři: Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv), Patrik Pátek (pp), Jiří Veleman (jv).

Inzerci a články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Červen
Březen 2013
Kulturní
středisko
LovošLovoš
• ZUŠ • DDM
• RCElko
Mozaika
• Házená• •SPCCH
SPCCH •• Fotbal
Sportoviště
• Koncerty
Kulturní
středisko
ZUŠ •Elko
DDM
• Knihovna
• Koncerty

Kulturní středisko Lovoš
Čtvrtek 6. června – sobota 8. června
HAŠMAR COUNTRY Hudební festival
Města Lovosice
Vystoupí: Petra Band, Mudring, Last Kafe, Sebranci,
Karavana, Od Plotny Skok, Workers, Vladimír Mišík
a ETC, Burizon, Sebranci, Karavana, Red Leaf,
Lussatia Grass, Flashback, Dezert, Stařenky, Album,
Taxmeni, Navostro, Knírači
Areál „Osmička“, ve čtvrtek vstup volný, v pátek
a v sobotu vstupné 100,- Kč.

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

Neděle 16. června – ROBIN HOOD
Muzikál Robin Hood je ojedinělým projektem
hned z několika důvodů. Předcházela mu velká
talentová show TV Prima Cesta ke slávě, jejíž
vítězové skutečně získali hlavní role Robina a
Mariany. Diváci tak měli poprvé v historii možnost
spolu s tvůrci a producentem rozhodnout o
nových hereckých tvářích, které se v Divadle
Kalich postaví mezi zkušené muzikálové hvězdy.
Osvědčený tvůrčí tandem Ondřej Soukup –
Gabriela Osvaldová společně s mezinárodně
Pátek 7. června
uznávaným choreografem a režisérem Jánem
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Ďurovčíkem jsou pro publikum zárukou skvělých
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
melodií, chytrých i vtipných textů a neotřelého
Hraje orchestr Kulturního střediska Lovoš.
režijního, scénického a choreografického pojetí.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Samotné téma muzikálu samozřejmě slibuje
výtečnou zábavu pro všechny věkové kategorie
Úterý 11. června – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních diváků.
Obsazení:
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května, od Robin z Loxley - Václav Noid Bárta, Tomáš
16 hodin, vstup volný.
Savka, Jan Kříž
Lady Mariana - Lucia Šoralová, Nela Pocisková,
Martina Bártová, Michaela Doubravová
Šerif z Nottinghamu - Kamil Střihavka, Martin
Pošta, Zdeněk Podhůrský
www.ddm.lovosice.net
Čarodějnice - Leona Machálková, Radka
Pavlovčinová
Pátek 7. 6. – od 14 hodin oslava DNE DĚTÍ
Divadlo Kalich odjezd 12.30 hodin od KS Lovoš.
Cena 350 Kč až 500 Kč včetně dopravy.

Akce DDM Elko

Akce ZUŠ Lovosice
www.zuslovosice.byznysweb.cz

Pátek 21. a sobota 22. června
ALTROS – rockový festival
Pátek od 19 hodin: Altrosácký tyjátr – Hynkovo
Hravé Divadlo, Šavlozubé ponožky
Sobota od 13 hodin: Altros – Volant, Tydle vidle,
Venefica, Steelfaith, Kohout plaší smrt, Brutus,
Krleš.
Areál „Osmička“ Lovosice, v pátek vstup volný,
v sobotu 100 Kč.
Úterý 25. června – 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.

Čtvrtek 13. 6. – CELODENNÍ VÝLET
Pěnčín u Jablonce n. N., výrobna korálků a farma. Odjezd:
Lovosice centrum 6.30, Lovosice nádraží 6.35, Litoměřice dol.
nádraží 6.50. Přihlášky: 720 206 398 Lásková, 721 683 091
Koubová, cena 280,-Kč.

Čtvrtek 6. června – KONCERT KOMORNÍ HUDBY
V Muzeu Českého granátu v Třebenicích,
od 17 hodin
Středa 12. června – PROMENÁDNÍ KONCERT S
MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI (POPULÁRNÍ HUDBA)
Na Václavském náměstí v Lovosicích, od 15 hod.

Běžná provozní doba:
Dospělí
Po
x
Út
9.00 – 11.00
St
9.00 – 11.00
Čt
zavřeno
Pá
9.00 – 11.00

Středa 19. června – PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje dechový Orchestr Kulturního střediska
Lovoš. Václavské náměstí, od 17 hodin.

Akce SPCCH Lovosice

Středa 5. června – KONCERT KOMORNÍ HUDBY
V sále Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích,
od 17 hodin

Městská knihovna

Pondělí 17. června – Geografická přednáška –
Dr. MARTIN KRATOCHVÍL, HUDEBNÍK A
CESTOVATEL ZEMĚ KADIDLOVÉ STEZKY
(Etiopie, Sýrie, Saudská Arabie, Omán, Jemen).
Scénář, režie a hudba: Martin Kratochvíl. Filmy a
průvodní slovo autora přiblíží 5000 let trvající
obchod s kadidlem, vzácné plantáže kadidlovníků
v ománském Dolaru, v Etiopii i v dalších oblastech.
Vydáme se po stopách tisíce let staré karavanní
stezky spojující naleziště kadidlovníkové
pryskyřice se západním světem.
Klubovna KS Lovoš, od 17:30 hodin, vstupné 20 Kč.

Pátek 14. 6. – TANEČNÍ ZÁBAVA S PŘEKVAPENÍM
Hraje Jitka Dolejšová, Vstupenky: Javůrková Věrka 790 403
536. KS Lovoš od 17 do 22 hod., cena 65,- Kč.

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

12.00 – 18.00
12.00 – 15.00
12.00 – 17.00

Děti a mládež
12.00 – 18.00
x
12.00 – 17.00

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

Pondělí 17. 6. – Přednáška s V. Vítem JAK SI SAMI
ZLEPŠÍTE VAŠE ZDRAVÍ
Diagnostiku nutno objednat předem na tel.: 603 230 513.
KS Lovoš od 13 do 15 hod.
Pátek 21. 6. – CVIČÍME PRO ZDRAVÍ
Soutěže, ukázka Nordic walking, cvičení s lany SM systém.
Lesopark Osmička od 14 hod.
22. – 29. 6. LUHAČOVICE, Hotel Havlíček
Polopenze, cena 3.300,- Kč, 604 890 052.

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání
Červen
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 15. 6. od 10:15 h Žatec
Muži B tým – II. třída
Sobota 8. 6. od 17:00 h Malé Žernoseky
Starší dorost – Krajský přebor
Sobota 8. 6. od 11:30 h Louny
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota 20. 4. od 13:45 h Louny

Sobota 8. června

Taneční festival
folklorních
souborů
Na Václavském
náměstí od 13 hodin.
Festival bude i letos
spojen s ochutnávkou
kvalitních maďarských
vín a prodejem
maďarských specialit.
„Přijďte se podívat na
temperamentní
tanečníky a ochutnat
maďarské víno.“
Vstup volný.

Švestková dráha
začne jezdit
z Litoměřic přes
Lovosice
do Mostu
od soboty
29. června.
O víkendech
bude jezdit
až do 1. září.

Město
Lovosice

Neurčujeme dny, kdy k nám
můžete přijít na měření,
nebo kdy máme slevy.
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VĚTŠINU BRÝLÍ
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• 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

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

dárek 150
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č
za Vaše a
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ZDARM

inzerce.dnesek@email.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

269 000 Kč

289 000 Kč

389 000 Kč

459 000 Kč

ŠKODA Fabia Combi Elegance
24 752 km, 1,2 Tsi/77 kW, benzín
aut. klimatizace, tempomat, el. okna
kombi, manuál, 2012

ŠKODA Roomster Ambition
1 100 km, 1,2 Tsi/77 kW, benzín
klima, el. ovládaná okna, park. senzory
MPV, manuál, 2012

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

ŠKODA Octavia ElegancePlus DSG
20 181 km, 1,6 Tdi/77 kW, nafta
aut. klimatizace, alu kola, xenony
hatchback, DSG, 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.

Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701

Červen 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
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