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V KS Lovoš byl
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Co vše poničila Rudoarmějec již dohlíží na úřad

červnová povodeň
Přehled škod

V katastrálním území Obce
Lovosice došlo v důsledku
červnové povodně k zaplavení
a poškození celkem pěti rodinných domů a padesáti sklepů u
bytových domů. Dále byl poškozen kompletní sportovní areál.
Povodní byly také zasaženy
prodejny
v
ulici
Terezínská
(18 objektů – výška vody vyšplhala
na 0,5 m).
>>> Pokračování na straně 2

Koupaliště má
po sezoně
Když jsme do červnového Lovosického dneška dávali titulní
článek s dobrou zprávou o otevření městského
koupaliště,
nikdo nemohl tušit, že zanedlouho přijde povodeň, která všechny plány zhatí.
Ačkoliv na koupališti probíhají po
velké vodě opravy, jedno je bohužel jasné: letošní sezona je ztracená. V Litoměřicích se povedlo
všechny škody odstranit a koupaliště zprovoznit, v Lovosicích je to
však nemožné. „Krajský zdravotní
ústav nám neschválil nový provozní
řád, a to vzhledem k tomu, že sociální zázemí koupaliště tvořily sanitární kontejnery (jeden pronajatý,
jeden vlastní), které na základě
odborného posudku nelze dekontaminovat a musejí být zlikvidovány,“ vysvětluje Dana Berková, vedoucí správy provozu tělovýchovných zařízení. „V přímém okolí
koupaliště není žádný další objekt,
který by mohl sloužit jako ošetřovna, zázemí plavčíků nebo WC. Není
tedy možné pro letošní sezonu
otevření koupaliště zajistit,“ dodala
Berková.
(tuc)
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Foto: tuc
Den D – 16. červenec 2013.
I tak by se dal nazvat milník
v historii sochy rudoarmějce
v lovosickém parku, která byla
kvůli revitalizaci odbornou firmou přemístěna o 35 metrů
blíže k rezidenci Orbis. Rudoarmějec nyní hledí na městský
úřad.
Dlouho očekávanou akci, která
by se dala nazvat bleskovou (trvala
zhruba hodinu), sledovaly stovky
zvědavců. Vše se obešlo bez komplikací. Zlé jazyky, které tvrdily, že
se socha rozpadne, tak neměly

pravdu.
„Socha je již desítky let součástí
našeho města a bude tomu tak i v
budoucnu. Nyní musela mírně
ustoupit revitalizaci parku. Domníváme se však, že její nové místo je
stejně důstojné, jako to předchozí,“ uvedla lovosická místostarostka Vladimíra Nováková.
Přesunem však celá akce s rudoarmějcem neskončila. Betonový
podstavec, na němž nyní stojí, byl
obložen originálním pískovcem
z původního místa.

Nový seriál
Představujeme
lovosické kapely
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do druhého
prázdninového
měsíce a zároveň do
druhého měsíce po
červnových
povodních. Toto téma se line
celým městem a mnoho občanů
především z řad sportovců se dotazuje, kdy bude zprovozněn sportovní areál a oni budou moci opět
trénovat.
Bohužel musím konstatovat, že
opravy komplikuje celá řada faktorů, které jejich proces prodlužují.
Jsou to především zdlouhavá výběrová řízení. Nový zákon o veřejných
zakázkách, jenž vešel v platnost
v roce 2006, nemyslí na tyto mimořádné situace. Obce pak musí
zdlouhavě vybírat dodavatele prací
a tím ztrácejí tolik potřebný čas.
Jsou to také komplikovaná jednání s
pojišťovnou, která je samozřejmě
v rámci zkušeností z roku 2002
mnohem ostražitější a náročnější na
dokladování škod. Tímto se ovšem
nechci a nehodlám ospravedlňovat,
ale chci všechny občany Lovosic
ubezpečit, že opravdu děláme vše,
co můžeme, abychom se opravených sportovišť dočkali co nejdříve.
Na mimořádném zastupitelstvu
jsme rozdělili peněžní prostředky do
zatopených domácností. Každá z
nich obdrží deset tisíc korun. Je to
spíše symbolická částka, ale věřím,
že i ta pomůže.
Konečně se nám podařilo získat
finanční prostředky na revitalizaci
čtvrti Sady pionýrů. Rekonstrukce již
započala a já jsem ráda, že slib,
který jsme tamním občanům dali,
nyní můžeme splnit.
Doufám, že dobrých zpráv bude za
měsíc více.
Přeji Vám všem příjemný zbytek
prázdninových dnů.
Lenka Lízlová – starostka

Pokračování na straně 2 >>>

www.meulovo.cz

Aktuality

V Kulturním středisku Lovoš
je již k dispozici výtah
Více než deset let se mluvilo o
možném vybudování výtahu
v Kulturním středisku Lovoš.
Dnem 24. července 2013 se přání zejména seniorů stala skutečností – výtah je v provozu.
„Předpokládáme, že bude využit
při každé akci, která se v Lovoši
bude konat.
Máme poměrně velkou část programu tvořenou pro seniory a
matky s dětmi, které potřebují

Oprava Pfannschmidtovy vily začala

jedna kompletní nabídka. Dle
zákona o veřejných zakázkách se
muselo VŘ zrušit a vyhlásit nové,“
vysvětlil Martin Kohl.
Do druhého VŘ se opět přihlásily
dvě firmy, formálně byly obě
nabídky v pořádku. Vítězem byla
firma VECOM zdvihací zařízení.
Cena za zdvihací plošinu byla
503 000 korun bez DPH. Po podpisu smlouvy se začalo řešit stavební
povolení, byl vypracován projekt,

Dne 10. července byla podepsána smlouva s pražskou firmou
AVERS s.r.o., která zrekonstruuje
Pfannschmidtovu vilu.
O týden později se již naplno
rozeběhly práce. „V plánu je
celková revitalizace vily, která by
poté měla sloužit potřebám informačního centra a knihovny.

Jsme velice rádi, že opravy
již začaly. Budova dlouho chátrala
a byl nejvyšší čas,“ uvedla
Lenka Lízlová, starostka Lovosic.
Rekonstrukce vily by měla
stát zhruba 39 milionů korun,
město jí bude financovat z úvěru,
jehož přijetí schválili zastupitelé.
(tuc)

Co vše poničila červnová povodeň

vyjet do prvního patra s kočárky.
Ve výtahu se dá na sál stěhovat i
technika pro ozvučení,“ informoval
Martin Kohl, ředitel KS Lovoš.
Konstrukce výtahu začala 3. června a trvala sedmnáct dní. V další
etapě prací bylo do konstrukce
namontováno hydraulické zařízení
a vše, co se týká elektřiny
(od 17. do 24. července). Na zhotovitele výtahu musela být vyhlášena dvě výběrová řízení (VŘ).
„Do prvního se přihlásily dvě firmy.
Bohužel jedna z nich nedodala
kompletní nabídku dle zadávacích
podmínek. Firma tak musela být
z VŘ vyloučena a zůstala pouze

kterému předcházelo zaměření
v KS Lovoš. Bohužel z důvodu
zásahu do nosné konstrukce stropu nešlo plošinu zhotovit přes
ohlášku
stavebního
povolení.
„V rámci potřebných dokumentů
jsme museli nejprve nechat zaměřit celé středisko, poté projekt
posoudil projektant z hasičského
hlediska a poté HZS Litoměřice a
inspektorát bezpečnosti práce.
Na základě těchto vyjádření jsme
dostali stavební povolení a montáž
svislé zdvihací plošiny mohla začít,“ upřesnil ředitel KS Lovoš
Martin Kohl.
(tuc, foto: Martin Kohl)

Rudoarmějec již dohlíží na úřad
>>> Dokončení ze strany 1
Práce zde budou dále pokračovat
a měly by skončit do konce srpna.
„Socha je z poctivého materiálu a
je ve velmi dobrém stavu,“ uvedl
Pavel Malý, který má její opravu na
starosti.
Další postup prací v parku přiblížila starostka města Lenka Lízlová.
„Až bude dodělána dlažba k Orbisu, bude se pokračovat směrem
k parkovišti. Tam pracovníci technických služeb rozeberou zámko-
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vou dlažbu a připraví v tomto
směru další část nové dlažby. Poté
by mělo dojít k odfrézování asfaltu
v místě zvednutého prahu. Následně bude v tomto místě prováděna
dlažba z kostek. Pak se bude
připravovat a osazovat veřejné
osvětlení. Následně dojde také
k uzavření parkovacích míst směrem do náměstí, nebude možné
tam již parkovat z důvodu postupu
výstavby plochy a bezpečnosti o
vlastní auta,“ uvedla starostka. (tuc)

>>> Pokračování ze strany 1
Dále byla povodní zasažena
prodejna
autodílů,
autosalon
Okim, restaurace Sauna, areál
firmy Morafis (v. 2,5 m), BEC, PTS
Prosmyky. Zatopení neunikla ani
prodejna Penny (v. 1,5 m) a čerpací
stanice Benzina (v. 1,0 m).
V rámci infrastruktury bylo porušeno 5 mostních konstrukcí, části
místních komunikací, dále byl
částečně zatopen i areál místního
přístavu a porušena byla i zdymadla. Z důvodu úplného zatopení
musela být evakuována a přesunuta i základna místní rychlé záchranné služby (v. 1,5 m). V rámci školních zařízení musela být plně vyklizena Základní umělecká škola
a školka.
Škody na trvalých kulturách
a rostlinné zemědělské produkci
byly
způsobeny
zaplavením
několika soukromých zahrad a
soukromých polí vedle areálu
Lovochemie. Zde došlo k usazení
naplavenin a tím ke zničení vysazených rostlin. Na několika místech
se voda stále drží a bude vysychat
ještě několik měsíců.

Povodeň, která zasáhla území
ORP Lovosice v červnu 2013, byla
oproti předcházejícím povodním
jiná zvláště z důvodu, že se téměř
současně zvýšily nejen hladiny
obou hlavních toků na území ORP
Lovosice – řeky Labe a Ohře, ale ve
stejný čas z důvodu přívalových
srážek i hladiny potoků zasahujících do profilů výše uvedených
toků.
Vlivem
srážek
došlo
k výraznému vzestupu hladin řek
po celém území ČR s dosažením
povodňových stavů.
V současné době probíhá obnova
majetku, majetek města je pojištěn
u ČSOB pojišťovny, která si
najala externí likvidační firmu.
Město je povinno zrealizovat
výběrová řízení v režimu zákona
o zadávání veřejných zakázek,
který je v platnosti od roku 2006.
Jejich výsledek musí schválit
pojišťovna. Pro srovnání s rokem
2002 je toto zásadní změna,
protože se prodlužují termíny na
samotnou realizaci oprav majetku
města.
Jana Hejdová
vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ

Profil

Vodní stav

Průtok

Stupeň SPA

N-letá voda

Ústí nad Labem

1071

3700

III.

50

Limit I

Limit II

Limit III

tendence

450

539

600

kulminace
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Rozhovor

Zdeňka Černá: Tištěnou knihu nic nenahradí
Městská knihovna Lovosice (MK) je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, obsaženým ve
fondech a informačních databázích knihovny. V průběhu své existence se knihovna
často stěhovala. V roce 1997 se přemístila do
Kostelní ulice na své dnešní stanoviště.
V tuto dobu měla knihovna zhruba 25.000
svazků a kolem 800 čtenářů. Pro srovnání –
např. v roce 1978 činil knižní fond téměř
30.000 svazků (včetně politické literatury)
a čtenářů bylo 910; zaměstnanců knihovny
bylo pět. Přibyly počítače, nejprve pro registraci knih a čtenářů (data se do nich vkládala
již od roku 1994), později pro použití i pro
čtenáře k výběru knih (od ledna 1998) a v
současnosti i pro surfování na internetu.
Automatizován je nyní celý systém výpůjček,
evidence čtenářů i katalogy – autorské a dle
názvů knih. V současné době jsou v knihovně
jen 2 knihovnice na plný úvazek a 1 síla na
zkrácený úvazek. Vedoucí knihovny je paní
Zdeňka Černá.
Paní Černá, představte se prosím našim čtenářům.
Od narození žiji v Lovosicích, jsem vdaná,
bezdětná, proto jsem uvítala možnost pracovat
s dětmi. Do knihovny jsem nastoupila v lednu
2005 do oddělení pro děti a mládež. V roce
2009 jsem byla jmenována do funkce vedoucí
MK. Středoškolské vzdělání na chemické průmyslovce jsem si postupně doplnila kurzem
výpočetní techniky a psaní na stroji, knihovnického vzdělání jsem dosáhla ročním rekvalifikačním knihovnickým kurzem ve Státní technické
knihovně v Praze.
Mám ráda přírodu, turistiku, ráda navštěvuji
hrady, zámky a jiná zajímavá místa. Mým koníčkem je i zahrada, letos bohužel naprosto zdevastovaná povodní, a samozřejmě četba. Mám
ráda životní příběhy, přečtu si i dobrou detektivku. Jestli mám jmenovat knihu mého srdce,
tak u mě to vyhrála Betty McDonaldová,
Co život dal a vzal. Až budu mít víc času, nejspíš
v důchodu, tak chci začít číst i historické romány. Stále je pro mě kniha tím nejhezčím dárkem,
jen poslední dobou už žádné nedostávám.
Každému přijde divné dávat knihu knihovnici
neboli nosit dříví do lesa.
Přála jste si pracovat v knihovně?
Láska ke knihám mne provází celý život. Jen
velmi dlouho nenastala ta správná konstelace
hvězd. Je příjemné spojit práci se zálibou!
Máme za sebou už přes polovinu roku, jak si
knihovna vedla v roce minulém?
V minulém roce se oproti roku 2011 počet
uživatelů mírně zvýšil z 857 na 868. Knihy jsou
čím dál tím dražší, a proto se lidé zase budou
více přihlašovat do knihoven. Děti jsou nám
věrné, počet přihlášených se zvýšil z 310 na 315
a počet výpůjček z 5477 (4527 knih beletrie a
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chce to více času na přípravu a také finance. Ani
naše prostory nejsou vhodné pro větší počet
návštěvníků, situace by se měla výrazně zlepšit
v nové knihovně, kde bude sál a snad i víc zaměstnanců.
Zaměřujeme se tedy hlavně na děti a mládež,
knihovnické lekce a besedy pro školy a též na
děti z mateřských školek, které většinou do
knihovny přicházejí úplně poprvé, doma potom
často o knihovně nadšeně povídají a přicházejí
se s rodiči registrovat a půjčovat knížky.

950 knih naučné literatury) na 6936 (5836 knih
beletrie a 1100 knih naučné literatury). Zvýšil se
i počet uživatelů internetu. Dle novely knihovního zákona musí knihovny poskytovat internet
zdarma. Vstupy na internet se rozšířily z 3270
na 3405.
Jak je na tom knihovna s novými službami?
Reagujete nějak na nástup elektronických
čteček?
V současné době knihovna s žádnými zásadními novinkami nepočítá, zejména v technické
oblasti. Vedení města, v souvislosti s plánovaným stěhováním knihovny, již o větších investicích do stávající knihovny neuvažuje. Elektronické čtečky zatím půjčují některé větší knihovny. Znamená to však mít také co do čtečky
nabídnout. To neznamená, že čtečkám nefandím, patří jim své místo, prosadí se stejně jako
počítače, tablety, chytré mobilní telefony a podobně. Sama si v dohledné době elektronickou
čtečku pořídím, jen vybrat z bohaté nabídky…
Myslíte si, že klasické tištěné knihy obstojí v
boji proti těm elektronickým?
Rozhodně. Klasickou knihu nic nenahradí. Láká
vás již svým obalem, vůní. To elektronická čtečka neumí. Na jedné české rozhlasové stanici to
krásně řekl herec Miloň Čepelka: „…čtečka je
knize jen sestrou, tečka!“
Knihovna během roku pořádá různé doprovodné akce, můžete ty největší přiblížit?
Uvedla bych Březen – měsíc čtenářů, knih a
internetu a říjnový Týden knihoven, kdy pořádáme hlavně akce pro děti, různé soutěže, výstavky, rukodělné akce, pro dospělé většinou nabízíme začátečníkům pomoc při práci na internetu, zvýhodněné registrace čtenářům či amnestie
pro opozdilce. Na pořádání akcí většího typu je
nás opravdu málo (2 knihovnice na dvě oddělení a jedna pracovnice na poloviční úvazek), tak
tak stíháme práci okolo knih. Určitě by se mi
líbilo, pokud by naše knihovna pořádala Noc
s Andersenem, Knížku pro prvňáčka, Celé Česko čte dětem a také různá autorská čtení, ale

Kam podle Vás směřuje obor knihovnictví?
Má nějakou budoucnost?
Zájem o knihy je kolísavý, ale stále je tu nemalý
okruh čtenářů, kteří bez ní nemohou být. Kniha
je taková pozitivní návyková droga. Bohužel
ceny těch zajímavých a lákavých nejsou malé.
Tady bych viděla, mimo jiné, prostor pro knihovnictví. Umožnit přístup ke knize všem, aniž
by to devastovalo rodinný rozpočet.
Mají rodiče největší vliv na to, jestli děti čtou
či ne?
Určitě, v prvopočátku dokonce největší. Jsou
jim vzory, jak pozitivními, tak i někdy negativními. Rodiče mohou u dětí probudit zájem o
knihu již v útlém věku. Jsou tu však i další faktory, například učitelé ve škole, kamarádi, ale také
zájmy a koníčky. Své místo tu mají i pravidelné
akce knihoven pro školy, jimiž získají nemalý
počet čtenářů. Chodí k nám spousta maminek (i
tatínků) s již třeba dvouletými človíčky. I pro ně
se zde najde spousta leporel, říkadel, básniček,
písniček, encyklopedií a pohádek pro nejmenší.
Co by lovosická knihovna potřebovala?
Budu neskromná, jako všichni knihovníci bych
si přála větší finanční prostředky na nové tituly.
Ale konkrétně naše knihovna by rozhodně potřebovala lepší prostředí. Větší skladové prostory. Stávající objekt je naprosto nevyhovující.
Čtenáři by rovněž uvítali lepší a především kulturnější prostředí, bezbariérový přístup, větší a
vzdušnější výpůjčny, čítárnu, studovnu a
v neposlední řadě i takovou samozřejmost jako
jsou uzamykatelné skřínky na odložení tašek
apod. Mám však pro ně potěšující zprávu, řešení
se objevilo. Chtěla bych tímto poděkovat současnému vedení radnice, že našlo tolik potřebné finanční prostředky i vhodný a důstojný
objekt, Pfannschmidtovu vilu.
Zmínila jste se, že v budoucnu má být
knihovna v rekonstruované Pfannschmidtově vile. Spolupracujete na projektu, budou
tam nějaké novinky? (Např. výtah, hudební
oddělení, čítárna atd.).
Jsem moc ráda, že jsem byla přizvána ke konzultaci k plánům projektu nové knihovny.
Ne vše, co vidím jako potřebné z pohledu knihovnice, bude řešitelné. Přesto si myslím, že
návštěvníci budou mile překvapeni. Tělesně
postižené i seniory jistě potěší bezbariérový
přístup do všech oddělení.
(hz, foto: hv)
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Servis

Bagrování koryta Labe
a proč se tak neděje?
Občané Lovosic, zvláště ti starší, velmi dobře pamatují jak
v 50. – 70. letech minulého století „brázdil“ Labe říční bagr,
který nepřetržitě čistil koryto
Labe od nánosů. Je nasnadě říci,
že to bylo jednou z prevencí
proti povodni resp. jejím důsledkům.
Proč se tak řadu let neděje, jsme
se zeptali na generálním ředitelství
Povodí Labe v Hradci Králové.
Václav Merta, vedoucí sekretariátu
generálního ředitele a tiskový

nová, výrazně výkonnější technika
těžby
podvodním
dálkově
ovládaným buldozerem Komatsu
a rypadlem Case, se může vytvořit
u občanů zkreslený dojem o
menším objemu prohrábek.
Opak je ale pravdou, na obrázku
můžete vidět přehled objemu
prohrábek na Labi v úseku Mělník
– Hřensko. Roční objem prohrábek
se samozřejmě mění zejména
podle výskytu povodní. Navíc v
současné době si Povodí Labe
pořídilo nejmodernější ultrazvuko-

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

Týden:

Od – do:

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

33.

14.8. – 15.8.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

34.

21.8. – 22.8.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

35.

28.8. – 29.8.

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

36.

4.9. – 5.9.

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

Datum:

Ulice:

13. 8.
14. 8.

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

20. 8.
21. 8.

K. Maličkého, Palackého
U Nadjezdu, Sady Pionýrů

27. 8.
28. 8.

Kostelní, Kostelní sídliště
V. Nejedlého, J. Ježka

3. 9.
4. 9.

Husova, Wolkerova
Kmochova, Smetanova

Pokud máte problémy s dodávkou novin, obraťte se na
roznosce - Českou poštu Lovosice.
Distribuce Depo Lovosice, vedoucí depa: 954 390 601.
mluvčí vysvětluje.
Je pravda, že v 50. letech správce
vodního toku Labe v úseku Mělník
– Hřensko měl k dispozici dvě
bagrovací soupravy, které se skládaly ze dvou korečkových bagrů,
dvou vykládkových plovoucích
elevátorů, dvou remorkérů a sedmi
pontonů na přepravu vytěženého
materiálu ze dna řeky. Tato technika byla ale z dnešního pohledu
zastaralá, rušila plavební provoz
vyvazovacími lany, byla málo
výkonná, a proto prohrábky trvaly
dlouho. Dnes, kdy je používána

vé zařízení na měřící lodi Střekov,
která velmi přesně a rychle měří
dno řeky a správce toku podle
výsledku vždy operativně nánosy
odstraňuje.
Na závěr upozorňujeme, že pro
průchod povodní má rozhodující
význam průtočná kapacita přilehlé
aktivní inundace řeky (pásmo
ohrožené zaplavením při vyšších
stavech), nikoliv vlastní koryto.
Proto je správné spíše věnovat
pozornost nevhodným stavbám v
inundaci řeky.
(jv, grafika: Povodí Labe)

Záměry prodeje majetku města

Záměr prodeje majetku města
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje domu čp. 418/2 v ul. Karla
Maličkého stojícího na pozemku parc. č. 197 v k. ú. Lovosice.
Minimální cena 4 500 000,- Kč.
Prodej nabídkovým řízením.
Záměr bude uveřejněn na úřední desce do
odvolání. Formulář žádosti o prodej lze získat na internetových stránkách MěÚ Lovosice nebo na podatelně úřadu. Zájemce bude
písemně vyzván majetkosprávním odborem
k účasti na nabídkovém řízení. Prohlídka domu je možná po předchozí
domluvě s majetkosprávním odborem.
DALŠÍ INFORMACE: Majetkosprávní odbor MěÚ Lovosice, kancelář č.
143, tel. 416 571 191, na e-mail: petra.buriankova@meulovo.cz

Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové
jednotky nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

(druhé nadzemní podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 61,97 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 530 000,- Kč.

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.

Prohlídka bytu je možná ve dnech:
14. 8. od 15:30 do 16:00 hod. na místě 115

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.

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.

Prohlídky bytů jsou možné ve dnech:
14. 8. od 15:00 do 15:30 hod. na místě 115

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.

Bytová jednotka č. 9 v domě čp. 115/37

Prohlídky bytů jsou možné ve dnech:
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14. 8. od 16:00 do 16:30 hod. na místě 115
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor
žádost na odkoupení prodávané jednotky, a to
nejpozději do 16. 8. 2013.
Formulář žádosti si může žadatel stáhnout na webových stránkách úřadu a nebo si ho může vyzvednout
na majetkosprávním odboru.
Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem
vyzván k účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE:
www.meulovo.cz – úřední deska nebo 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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Recenze

Recenze: Vrátili jsme se do vlasti...
(Svědectví o životě Čechů z banátských Karpat 1823 – 2006)

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydala před
nedávnem
zajímavou
knihu
Františka Hruzy o životě české
menšiny v rumunském Banátu.
Faktograficky zpracovaná publikace líčí situaci v Čechách v 19.
století před odchodem Čechů do
Banátu, situaci v Banátu před příchodem Čechů, dějiny a tradice
české menšiny. Potomci českých
přistěhovalců si uchovali jazyk,
kroje i zvyky. Publikace obsahuje i
česko – banátský slovníček, recepty
a tabulkový seznam Čechů, kteří se
vrátili do Čech v různých obdobích.
V příloze je řada fotografií
z archivu autora knihy Hruzy a
Petra Klepáčka. Za fotografie banátských vesnic patří dík fotografovi Ivo Dokoupilovi, který se
účastní i projektu rozvoje šetrného
cestovního ruchu v Rumunsku
v oblasti českých vesnic Banátu
(www.banat.cz). Knihu pro vydání

redakčně zpracovala Anna Stará.
K vydání sponzorsky přispěli Petr
Klepáček, Město Lovosice a Nadační fond Kalich Alexandra Vondry.
Autor knihy František Hruza se
v Banátu narodil a žil tam, jeho
kniha je naplněna vzpomínkami na
rodiště i vděčností k nové vlasti.
Kniha je psaná s velkou erudicí a
obsahuje vzpomínky nejen autora
Hruzy, ale i dalších reemigrantů do
Čech, Bulharska a Argentiny (v roce
1929). Někteří z nich a jejich rodiny
žijí dodnes na Lovosicku. Publikaci
lze zakoupit v Informačním centru

v Lovosicích, po zaslání objednávky
na adresu: annastara@seznam.cz a
v obci Svatá Helena v Banátu
v krámku pro turisty.
O autorovi
Autor František Hruza se narodil
v roce 1934 v chudém kopcovitém
kraji rumunského Banátu ve vesnici českých vystěhovalců Svatá Helena jako třetí ze šesti dětí. Jeho
rodiče Adolf a Ester Hruzovi byli
členy baptistického sboru. František chodil do školy v době 2. světové války, kdy mimořádné okolnosti té doby umožňovaly vyučo-

vání jen nepravidelně a výhradně v
rumunštině. Jeho vzdělání bylo
ukončeno čtvrtou obecnou třídou
a k dalšímu vzdělání měl pak možnost až v Čechách. Se svou starší
sestrou Barborou se v září 1949
připojil ke skupině reemigrantů,
kteří se vraceli do vlasti svých otců
a dostali se do Chebu. Baruška se
v Chebu vdala a František se vyučil
v Karlových Varech pánským krejčím.
Po skončení vojenské služby se
František Hruza odstěhoval do Ústí
nad Labem; zde si také doplnil
vzdělání a vystudoval v Ústí základní devítiletou školu pro dospělé. V roce 1958 se oženil
s volyňskou Češkou Františkou
Šedivcovou a následoval ji do Lovosic, kde se věnoval sborové práci
BJB. Nakonec dálkově vystudoval
Teologickou fakultu v Brně a působil jako kazatel Bratrské jednoty
baptistů. Manželům Hruzovým se
narodily dvě děti – syn Tomáš
(1961) a dcera Marta (1964). Jeho
sourozenci přišli do Čech až po
roce 1995, následovali své děti,
které přesídlily do pravlasti už
začátkem 90. let. Rodiče sice Čechy
navštěvovali, ale zůstali v Banátu.
Více z jeho života je možno se
dovědět z knížek, které napsal:
„Domov v cizině,“ „Docela obyčejný zázrak“ a „Ze Svaté Heleny do
Čech“. Pan Hruza byl v letech 2002
– 2005 spolupracovníkem měsíčníku Lovosický dnešek. (hz, foto: archiv)

SPCCH Lovosice pořádala akce pro zdraví i zábavu
Činnost zdravotně postižených
a seniorů Svazu postižených
civilizačními chorobami Lovosice
byla v prvním pololetí letošního
roku vskutku pestrá a zajímavá.
Každý si mohl přijít na své.
„Za první pololetí roku 2013 jsme
pravidelně pořádali každé pondělí
skupinové relaxace a zdravotní
cvičení 3x v týdnu; patřilo mezi ně i
cvičení s lany a SM systém pro
rovná záda. Nezapomínalo se na
ergoterapii – různé kurzy pletení
(bambulkové šály, pletení z papíru,
pletení z pediku), výroba šperků
z korálků, ubrousková metoda
atd.,“ přibližuje rozmanitou činnost
Líba Žamberská, vedoucí lovosické
pobočky SPCCH.
Převážná část činnosti byla věnována zlepšení zdraví a zdravému
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životnímu stylu. Tomu měly napomoci oblíbené lázeňské pobyty
v Lázních Mšené a v Karlových
Varech
i
víkendový
pobyt
v Doksech. Jednou měsíčně se
konaly v sobotu v Domě dětí a
mládeže ELKO Lovosice semináře o
zdraví s cvičením a pětkrát předná-

šel o zdravotních tématech psychotronik Václav Vít. S přednáškou
o samovyšetření prsu navštěvují
členky SPCCH také školy. Velkou
návštěvnost měl už třetí Den zdraví. Uskutečnil se rovněž ozdravný
pobyt u moře; součástí pobytů
jsou přednášky a cvičení.

Pestrá je i paleta volnočasových
aktivit: pětkrát se konala Taneční
zábava s překvapením. „Zde vždy
přivítáme skupiny dětí, které nacvičují taneční skladby a mají možnost ukázat, co se naučily,“ informuje Žamberská. Uskutečnil se i
tradiční Jarní bál a několik zájezdů
do divadel v Praze. Velký ohlas měl
poznávací zájezd na zámky Blatná
a Březnice. Členky SPCCH také
asistovaly u některých stanovišť při
Dětském dnu DDM ELKO 7. června.
Všech akcí se mohou účastnit i
nečlenové Svazu. Na 15. srpen se
chystá
prohlídka
Litoměřic
s průvodkyní Laďkou Láskovou.
Činnost organizace SPCCH je pro
město Lovosice určitě přínosem, a
to i kvůli spolupráci seniorů a dětí.
(hz, foto: archiv SPCCH)
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Nový seriál

Lovosické hudební skupiny:
Představuje se skupina SEBRANCI
O skupině Sebranci jsme
v lovosických novinách dosud
nikdy nepsali, zvolili jsme ji proto do seriálu o kapelách na
úvod. „Samotný název vznikl při
hraní v Litoměřicích někdy před
14 lety. Po kratší diskuzi jsme si
odhlasovali název „Sebranci“,
protože jsme opravdu „sebraní“
z různých kapel,“ uvádí člen
slupiny Jaroslav Týnek (Cejn).
Toto lovosické uskupení vzniklo
z hráčů některých starších kapel,
kteří se nejprve scházeli při hospodském muzicírování, protože jim
chybělo hraní v bývalých kapelách.
Postupně došlo i na pravidelné
zkoušky „každé úterý v Loděnici“.
Po pravidelném zkoušení došlo
i k vystoupení na větších akcích,
country bálech, lovosickém festivalu Hašmar při Hašmarovské hospodě atd. Pravidelně také skupina
vystupuje při Velikonocích na
gymnáziu.
„Letošní vystoupení na „Noci
kostelů“ bylo pro nás zkušebním
kamenem, zda zvládneme zazpívat
i v církevních prostorách,“ říká
Týnek. Povedlo se! V druhém koncertu poprvé vystoupila v Noci
kostelů šestičlenná country skupina Sebranci, která zahrála a zazpí-

většina lidí zná a může si je s námi
zazpívat. V našem repertoáru najdete trampskou klasiku, české
country, lidovky i bluegrass. Zpíváme zásadně česky a charakteristické pro tuto skupinu je, že nemá
kapelníka,“ informuje Týnek.
Nástrojové obsazení: Karel Vondrák – šestistrunná kytara, pětistrunné banjo, zpěv, Míra Zuziak –
housle a zpěv, Josef Chmelenský –
mandolína,
zvukař,
Vladimír
Dvořák – čtyřstrunné banjo, zpěv,
Jaroslav Týnek Cejn – elektrická

basa, akustická basa, taky zpěv, Ivo
Joachimstahler – sólová kytara,
dvanáctistrunná kytara, zpěv, Jiří
Kutík – doprovodná šestistrunná
kytara, zpěv. Skupina se zúčastnila
spolu s gymnaziálními sbory i
Benefičního koncertu 14. června
v Mírovém kostele v Lovosicích.
„Přijďte si s námi zazpívat, v pátek
23. srpna hrajeme ve Vinotéce na
hradbách v Litoměřicích,“ zvou
srdečně Sebranci. Kontakt na
kapelu: cejn@seznam.cz.

Lovosický rodák byl v roce 1876 rektorem
Univerzity Karlovy

Senioři si opět
zasportovali

V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok 2013
je uveden lovosický rodák Karel
rytíř Cihlář, německy Karl Ritter
von Czyhlarz, doktor práv a zemský poslanec, odborný publicista
(*17. 8. 1833 Lovosice, †21. 7.
1914 Vídeň – 180 let od narození).
Česko – rakouský právník a politik
Cihlář studoval práva na Karlově
univerzitě (promoce 1856, habilitace 1858). Byl členem pražského
univerzitního pěveckého spolku
„Barden“. Stal se soukromým docentem a profesorem římského
práva a učil na Tereziánské akademii ve Vídni. Od roku 1863 vyučoval římské právo na Karlově univerzitě jako mimořádný a od roku
1869 jako řádný profesor. Třikrát
byl děkanem pražské právní fakulty
a v roce 1876 dokonce rektorem
Karlovy univerzity. V té době také
napsal
svou
stěžejní
práci
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vala oblíbené country melodie
Frankie Dlouhán, Oči pálí, Zlatý
údolí a mnoho dalších, a to
akusticky. Vystoupení posluchači
odměnili zaslouženým potleskem.
Sebranci si rádi zahrají během
léta v Černodolském mlýnu či ve
vinotéce na hradbách v Litoměřicích. Produkce je realizována jak
akusticky, tak s aparaturou.
Hudební projev „Sebranců“ se dá
těžko zařadit do nějakého ostře
vyhraněného stylu. „Hrajeme písničky, které se nám líbí a které

„Lehrbuch der Institutionen des
römischen Rechtes“. V letech 1892
– 1904 působil na Vídeňské univerzitě, kde také vyučoval římské právo. V roce 1878 mu císař František
Josef I. propůjčil rytířský titul (JUDr.
Karl Ritter von Czyhlarz); v témže

roce získal řád Železné koruny
3. třídy.
Politicky působil jako člen Českého
zemského sněmu za okres Litoměřice – (poslanec „Deutschen Fortschrittspartei“ / Německé pokrokové strany / 1892, 1866 – 1886). Byl
rovněž jmenován členem Panské
sněmovny, horní komory rakouské
Říšské rady (1895 – 1914) za Ústavní stranu. Od roku 1898 byl členem
c. k. říšského soudu. V roce 1891 se
stal prvním prezidentem Společnosti pro podporu německé vědy,
umění a literatury v Čechách
(„Gesellschaft
zu
Förderung
deutscher Wissenschaft, Kunst und
Literatur in Böhmen“). Byl autorem
několika spisů o římském právu.
Pravděpodobně byl Čestným občanem Lovosic, protože mu byla
20. srpna 1933 odhalena na rodném domě na Hlavní třídě (dnes
ulice Osvoboditelů) mramorová
pamětní deska.
(hz, foto: archiv)

(hz, foto: archiv Sebranců)

Pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského
úřadu v Lovosicích připravili
pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou již tradiční
sportovní odpoledne s posezením. Akce se zde konala již
počtvrté.
Obyvatelé domu podstoupili
celkem čtyři disciplíny, a to kuželky, kroket, házení míčkem do
kbelíku a nošení balónku na lžíci.
„Byla jsem velmi mile překvapena
počtem soutěžících. I přes velké
vedro se do akce zapojilo
pětadvacet seniorů,“ uvedla Eva
Rudiková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Ze soutěže nikdo neodcházel bez odměny. Po absolvování disciplín
dostávali senioři žetony, které
poté vyměnili za občerstvení.
Další tradiční akcí, která v DPS
proběhne, bude oslava svátku
Halloween.
(tuc)
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Školy

Šedesát let lovosického gymnázia – v září budeme slavit
V září letošního roku uplyne již
šedesát let od založení lovosického gymnázia, resp. jeho
„předchůdkyně“. V průběhu
dalšího více než půlstoletí totiž
tato dnes zavedená a oblíbená
střední škola několikrát měnila
svůj název, délku, podobu a
částečně i náplň samotného
studia. Navzdory tomu ovšem
bezpochyby zůstane tradiční
státní Gymnázium v Lovosicích
školou, která poskytovala, poskytuje a nadále by i poskytovat
svým absolventům měla zejména kvalitní všeobecné státní
vzdělání. Je zřejmé, že gymnázium je jednoznačně nejlepší přípravou pro následné zdárné a
úspěšné studium různých typů
vysokých škol.
Jak tedy vůbec šel čas těch šesti
uplynulých desetiletí? Již v roce
1953 byla podle zákona zřízena
osmiletá (OSŠ) a jedenáctiletá
střední škola (JSŠ), na níž vzdělání
končilo maturitou; do budovy
nejstarší lovosické školy (Sady
pionýrů 355/2) byly tehdy situovány obě výše zmíněné školy.
V srpnu 1969 byla započata nová
významná éra školy, když došlo k
rozdělení jedenáctiletky na základní školu a gymnázium. Gymnázium
přitom obsadilo druhé poschodí
budovy a základní devítiletá škola
(ZDŠ) měla třídy v přízemí a
v prvním patře. Již od téhož roku
1969 se však začaly objevovat
snahy a doporučení umístit gymnázium do samostatné budovy.
Soužití dvou zcela různých typů i
stupňů škol pod jednou střechou
s sebou nutně přinášelo v rámci
každodenního rutinního provozu a
fungování celou řadu menších i
větších obtíží, rozdílů či problémů.
K úplnému oddělení však prakticky došlo skoro až na sklonku mi-

nulého tisíciletí, přesněji v roce
1994. Po pečlivém zvážení a vyhodnocení všech předností i nedostatků tohoto opatření bylo lovosické gymnázium nakonec přestěhováno do budovy tehdejší 2. ZŠ.
Zásadně a výrazně se tak zkvalitnily
především prostorové podmínky

nost využívat školní českou i anglickou knihovnu a další samostatnou místnost jako studovnu. Zaměstnancům nechybí nezbytné
vhodné zázemí, tedy předmětové
kabinety, sborovna nebo kanceláře
a ředitelna. Logicky jsou všem
k dispozici i šatny, sociální zařízení

fungování gymnázia. V roce 1995
se s přispěním okresního školského úřadu a městského úřadu
v Lovosicích poté uskutečnila i
rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace a vodoinstalace včetně sociálních zařízení.
V současné době tak má gymnázium k dispozici celkem dvanáct
kmenových tříd, šest odborných
učeben (fyzika, chemie, hudební a
výtvarná výchova, dvakrát výpočetní technika). A dále škola v rámci
výuky využívá dvě laboratoře
(chemicko – biologická a jazyková),
tělocvičnu (tu se podařilo za podpory lovosické radnice rekonstruovat v létě 2012) a posilovnu
s vhodnými prostory i pro stolní
tenis. Studenti mají současně mož-

na každém podlaží i sprchy.
Škola se snaží dle aktuálních
ekonomických možností průběžně
vybavovat své prostory moderními
učebními pomůckami a dále zkvalitňovat prostředí pro studenty i
učitele. Samozřejmostí jsou již
interaktivní tabule a projektory ve
většině tříd či jiná multimediální
(např. tablety ve výuce) výuková
technika, a to nejen v odborných
učebnách. Celková kapacita školy
činí celkem 360 žáků, naplněnost
se v posledních letech pohybuje na
úrovni cca 300 – 320 studentů.
Nutno zmínit, že studenti i učitelé
gymnázia se dlouhodobě a často i
celkem výrazně podílejí a angažují
v kulturním, sportovním i společenském dění města i regionu, do
kterého škola patří. Na některých
akcích pořádaných školou se podílí
i zdejší radnice. „Přestože naši žáci
dojíždějí z různých částí a obcí
Litoměřicka a někteří dokonce i
z míst mimo bývalý okres, většina
z nich cítí velkou sounáležitost se
svou školou i městem, kde tráví čas
svých středoškolských studií i část
volného času. Obecně není v naší
zemi úplně mnoho státních gymnázií v rozlohou podobných lokalitách, jako jsou Lovosice. Proto
považujeme vzájemnou spolupráci
a korektnost mezi naší školou a
městem za velmi důležitou,“ říká
k tomu současný ředitel gymnázia

Čadíky v Lovosicích vidělo přes tisíc lidí
S velkým zájmem se znovu
setkalo promítání Kinematografu bratří Čadíků, které proběhlo
na lovosické Osmičce od 26. do
29. července.
„První den zhlédlo film Signál
300 – 400 diváků, druhý den film
Probudím se včera 500 diváků a
Perfect Days znovu přes 300 lidí.
Čtvrtý film, Okresní přebor, nakonec kvůli dešti promítnut nebyl,“
uvedl Martin Kohl, ředitel Kulturního střediska Lovoš.
Vstupné na všechny filmy bylo

Srpen 2013

dobrovolné, vybralo se 12.689
korun. Tyto prostředky Čadíci opět
věnují na charitu. „Pokud zůstanou
stejné podmínky i kvalita filmů,
určitě je pozveme i příští rok,“
sdělil Kohl.
Do lesoparku Osmička mohou
lidé zajít také 29. srpna, kdy zde
proběhne divadelní představení
Setkání tří monarchů v Poohří.
Na obě akce získalo Kulturní středisko Lovoš grant od Ústeckého
kraje v celkové výši tři tisíce korun.
(tuc)

Marek Bušek.
Vedle jiného je každoročně velmi
milou tradicí např. slavnostní akt
v podobě předávání maturitních
vysvědčení čerstvým absolventům
v příjemném a stylovém prostředí
městské obřadní síně za účasti
vedení školy i některých čelních
představitelů radnice.
A nelze přehlédnout v této souvislosti ani důležitý fakt, že právě
díky zdejšímu gymnáziu se Lovosice dlouhodobě a smysluplně pravidelně etablují a zviditelňují v rámci
řady republikových i evropských
aktivit. A to jak v podobě významných úspěchů studentů školy ve
znalostních a vědomostních soutěžích a olympiádách na krajské i
republikové úrovni, tak také
v oblasti zahraniční spolupráce a
mezinárodních projektů se školami
z Portugalska, Itálie, Turecka nebo
Francie. O veškerých těchto nadnárodních projektech a aktivitách
gymnázia poté širokou veřejnost
vděčně informují četná lokální i
celostátní média, ať již to je tisk,
internet nebo televize.
„Nespornou předností našeho
gymnázia je příjemná přátelská
pracovní a tvůrčí atmosféra menšího týmu lidí i často velmi individuální přístup ke studentům. Jako
regionální provinční škola dokážeme svými výsledky současně bez
problémů obstát v konkurenci
výrazně větších a silnějších středních škol a gymnázií. Naší prioritou
je nabízet žákům v rámci možností
školy co možná nejširší a nejpestřejší vzdělávací program, snažíme
se dbát i na nabídku studijních
příležitostí a mimoškolních aktivit.
A prvořadým cílem je logicky připravit kvalitně naše studenty na
budoucí vysokoškolské studium,“
doplňuje nynější ředitel gymnázia.
Věřme proto všichni společně, že
nynější doposud velmi dobrý stav,
úroveň a práce školy, které se za
více desetiletí povedly postupně
realizovat a vybudovat, vydrží i do
dalších období a dekád! Vždyť
dlouhodobá činnost i výsledky
lovosického gymnázia jsou jednoznačně potvrzením smysluplnosti
existence takového typu školy
v lokalitě spádových Lovosic a
okolí. Gymnázium je zde bez jakékoli diskuse jednoznačně nositelem vzdělanosti a přínosem pro
intelektuální úroveň města. A jeho
fungování zdárně napomáhá i
k rozvoji celého regionu!
(hz, foto: tuc)
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Veterán Jára Smělý zazářil na dvou závodech v Německu
Lovosický veterán Jára Smělý
v Sasku opět bodoval, přivezl
2 zlata a stříbro
Ve dnech 29. – 30. června se v
Zittau konalo 23. mistrovství Saska
veteránů, dorostu a juniorů. Mezi
300 veterány se soutěže zúčastnil i
lovosický atlet Jaroslav Smělý,
který má již druhou sezónu německou licenci a může tudíž závodit regulérně jako německý závodník. „Já jsem měl všechny tři disciplíny v sobotu,“ říká veterán Smělý.
„Začal jsem výškou, kde jsem sice
neobhájil loňský titul, ale přesto
jsem byl spokojený, protože jsem
byl druhý za slušných 163 cm při
mé váze 132 kg. Prohrál jsem jen o
pokus. Vzhledem k mé postavě, a
že jsem předvedl takový slušný
výkon, sklidil jsem od soupeřů a
publika vřelý potlesk. Spousta
soupeřů se se mnou zastavovala a
upřímně gratulovala a dodávali
Respektvoll (že mě ctí),“ uvádí
s radostí závodník.
V druhé disciplíně kouli se
z počátku trápil, až v šestém pokusu přehodil konečně 12metrovou
hranici hodem 12,36 m. Získal tím
po loňském druhém místě letos
zlatou medaili. Nejlepší výkon ale

předvedl v disku. „V prvních dvou
pokusech jsem hodil jen 38 a 39
metrů, ale ve zbylých 4 pokusech
jsem nehodil méně než 41,77 m.
Nakonec jsem předvedl vítězných
42,69 m a získal další aplaus. Byly
to krásné závody. Špičková organizace, velmi přátelský přístup a
slušné počasí. Rekapitulace 2. místo ve výšce za 163 cm, 1. místo v
kouli za 12,36 m a 1. místo v disku
za 42,69 m,“ hodnotí závody Jaroslav Smělý. Při 23. mistrovství Sas-

ka veteránů, juniorů a dorostu
v Zittau v silné konkurenci byl
opravdu velmi úspěšný.
Smělý znovu zazářil – z mistrovství Německa veteránů přivezl
bronz
Ve dnech 12. – 14. července se
konalo v Mönchengladbachu mistrovství Německa veteránů v atletice. Při obrovské konkurenci
(mistrovství se zúčastnilo 1377
sportovců z 644 oddílů, kteří mu-

seli splnit limity Německého atletického svazu) vybojoval lovosický
veterán Jaroslav Smělý bronz
v disku. V kouli obsadil hezké 6.
místo vrhem 12,99 m.
„Zato v disku jsem získal životní
výsledek,“ sděluje šťastný závodník. „Posledním pokusem jsem
hodil 42,70 m a po pokaženém
pokusu soupeře, který byl do mého hodu na 3. místě a do závodu
šel s lepším výkonem, jsem dokázal
získat 3. místem životní medaili,
což je pro mě neskutečné,“ raduje
se veterán Smělý. Českému závodníkovi, který má i německou licenci, blahopřál vítězný Tilman
Northoff i další soupeři. Smělý na
tom nebyl zdravotně nejlépe a
přesto uspěl.
„To, co jsem zažil za poslední dva
roky na závodech v Německu, tady
v Čechách sportovec nezažije.
Závody byly na špičkové úrovni jak
organizačně, tak společensky, atmosféra úžasná a krásný stadion,“
chválí organizaci Jaroslav Smělý.
Závodníka podpořili při dosažení
životního výsledku manželka Marcela a syn Jára. I počasí se povedlo:
bylo 21 stupňů a mírný vítr. Blahopřejeme! (hz, foto: archiv J. Smělého)

Mistři ČR ve Street Dance a Beat Streetu jsou z Litoměřic i Lovosic
Tak tenhle dvojnásobný titul
Mistrů ČR si po jarní sezoně
do Litoměřic přivezla Taneční a
pohybová škola DMC Revolution
o.s. V dlouhých jarních soutěžních kláních, která trvala od
března do konce května, se
litoměřicko – lovosická taneční
škola utkala s cca 60 skupinami,
se kterými musela projít vyřazovacími koly.
DMC letos startovalo ve 2 organizacích (Taneční skupina roku 2013
a Czech Dance Organization)
a v obou těchto organizacích předvedlo, jak se u nás tančí. Přestože
jsou Litoměřice a Lovosice poměrně malá města, nechala za sebou
takové velikány, jako jsou pražské
či brněnské taneční skupiny!
V obou organizacích již od regionálních kol patřil tým ve složení
Anetka Krupková, Libuška Poláková, Bára Hamplová, Bára Holcová,
Bára Marcinová, Gerel Uranzaya,
Petra Smolíková, Klára Budínová,
Hana Ptáčková, Vanda Sovová,
Petr Opava a Kryštof Buben

k favoritům dle
verdiktu
porotců,
kteří
tento tým
v Taneční skupině
roku 2013 v každém
kole
ohodnotili
prvním
místem.
Ve
druhé
organizaci CDO to byly velké boje
až
do
samotného
konce.

V regionálním a
zemském kole dětská taneční skupina
postupovala z 2.
místa, o to větší
překvapení a radost
nastaly, když z úst komentátora
zaznělo „…a Mistry ČR ve Street
Dance 2013 a vítězi Beat Streetu se

stávají… DMC Revolution!“
V ten moment zalila celou naši
výpravu euforie z dvojnásobného
titulu Mistrů ČR, hrdost v očích
rodičů i trenérky se naráz zkoncentrovala do jediného výkřiku radosti
a zadostiučinění za uběhlé měsíce
cestování, potu v tělocvičně a nervech v zákulisí. Jako kdyby malí
závodníci tušili, co se od nich čeká
a jak důležité poslední kolo je. Svůj
finálový vstup zajeli naprosto famózně (dle slov trenérky) a oba
své tituly si tento tým plně zasloužil. Nutno dodat, že při finálovém
vstupu DMC Revolution na Beat
Streetu hala bouřila a ostatní tanečníci a trenéři celou atmosféru a
novopečené Mistry ČR podpořili,
což je pro tanečníka vždy největší
poklona.
Celá jarní sezona byla pro DMC
velice náročná a všechny týmy,
dětské, juniorské či dospělé, které
letos vyjely, předvedly kvalitní
výkony a podpořily fakt, že v DMC
to žije tancem.
(Text a foto: DMC Revolution)

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
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Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

449 000 Kč

289 000 Kč

219 000 Kč

459 000 Kč

Škoda Superb AmbitionPlus
10 804 km, 1,6 Tdi/77 kW, nafta
tempomat, vyhř. sedačky, aut. klima
liftback, manuál, 2012
cena nového vozu: 656 000 Kč

ŠKODA Roomster Ambition
1 100 km, 1,2 Tsi/77 kW, benzín
klima, el. ovládaná okna, park. senzory
MPV, manuál, 2012
cena nového vozu: 368 000 Kč

ŠKODA Fabia Ambition
10 205 km, 1,2 Tsi/63 kW, benzín
klima, centrál, el. ovládaná okna
hatchback, manuál, 2012
cena nového vozu: 270 900 Kč

ŠKODA Octavia ElegancePlus DSG
20 181 km, 1,6 Tdi/77 kW, nafta
alu kola, aut. klimatizace, xenony
hatchback, DSG, 2012
cena nového vozu: 599 000 Kč

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.

MOTOVLAKEM PO CEMENTÁRNĚ – od zásobárny surovin až po expedici

Soutěže a atrakce pro děti, lezecká stěna, slackline exhibice.
Viděli jste teplo? Nechte si u nás pořídit vlastní snímek termokamerou! Vyzkoušejte si paintball! Prohlídková trasa na výměník.

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Internet

Televize

Balíčky Internet + TV

100Mbit za 379,-Kč
instalace ZDARMA

60 TV programů
již za 139,-Kč

již od 300,-Kč měsíčně
Set-top-box ZDARMA

Tarify

Nabídka

Balíčky Internet + TV

Tarify pro optické připojení k internetu jsou symetrické
tzn. že rychlosti stahování a odesílání dat jsou shodné.

K dispozici jsou 3 základní programové balíčky, ale
je možné si složit vlastní programovou nabídku
vhodnou kombinací TV Mini, TV Standard a tematických balíčků.

Pokud si nyní objednáte některou z níže uvedených
kombinací Internetu a TV, dostanete je jako balíček
za zvýhodněnou cenu.

Kontakty a objednávky připojení

email:obchod@ltnet.cz

Obchodní zástupce: +420 773 111 108
V případě zájmu volejte, nebo zašlete SMS a my Vám obratem zavoláme

Denně 9:00 - 20:00 hodin

www.ltnet.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku činí 4 000 výtisků
a je distribuován zdarma do každé lovosické domácnosti.

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku
Telefon: 724 482 870, E-mail: inzerce.dnesek@email.cz
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Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Srpen 2013
Březen
2013
Kulturní
středisko
Lovoš
• ZUŠ••RC
DDM
Elko • RC
Mozaika •knihovna
Házená • SPCCH
• Sportoviště
• Koncerty
Kulturní
středisko
Lovoš
Mozaika
• Městská
• SPCCH
• Záměr prodeje

Kulturní středisko Lovoš
6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. – Hravé úterky
Divadlo, hudba a hry pro děti. Přijďte se vyřádit do
Lesoparku Osmička, vždy od 16 do 18 hodin.
Vstup volný.

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

Sobota 17. 8. – ALTROS – rockový festival
Vystoupí skupiny: KRLEŠ, VOLANT, KOHOUT
PLAŠÍ SMRT, JZD, DESTROYSELF, GUN JOKING,
WWS, POHÁDKOVEJ RIVAJVL.
Areál lesoparku Osmička, od 13:00 hodin.
Vstupné 99 Kč.

Pátek 9. 8. a sobota 10. 8. – Lovosický ŽAFEST
Na letošním Žafestu Vám zahrají: BYL PES,
URAGGAN ANDREW & REGGAE ORTHODOX, Čtvrtek 22. 8. – sobota 24. 8.
SKAVARE, GANGNAILS, JAHWAWAH RAGGASOUL, HAŠMAR COUNTRY – Hudební festival Města
B I O D I VA D L O N A P Ř Í Č . C Z : B R A I N - B O D Y - Lovosice
BASTARDS, HELEMESE, TOKHI, POSMRTNÉ Program bude upřesněn na plakátech.
ZKUŠENOSTI, XAVIER BAUMAXA, PRAGO UNION + Areál lesoparku Osmička. Ve čtvrtek vstup volný,
CHAMPION SOUND LIVĚ BAND, SKYLINE, v pátek a v sobotu vstupné 100,- Kč.
TOXIQUE, MARRACASH ORCHESTRA, DJ´S F&M
AND MR. SAX BALKAN DJ´S + SAXOFON.
Areál lesoparku Osmička. Pátek od 18:00, sobota od
13:00 hodin.
10. a 17. 8. od 14 hodin v Praze
Vstupné: 1 den = 199,- Kč, 2 dny = 259,- Kč
Plavba s celebritou Marianem Vojtkem
Praha – molo na Františku. Program, foto, zpěv,
beseda. Cena 250,- Kč včetně občerstvení.
Přihlášky: pí Žamberská 603 230 513

Akce SPCCH Lovosice

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz

V Malých Žernosekách pokračuje herna s cvičením
a výtvarkou každé úterý 9:00 – 11:30.
Vstup 30,- Kč. Bez objednání.
V Malých Žernosekách probíhá také miniškolička:
13. 8., 15. 8., 27. 8. a 29. 8.
8:30 – 12:00. Cena 150,- Kč (svačinku a pití
s sebou) – při minimálním počtu 3 dětí, jinak se ruší,
8:30 – 15:30. Cena 300,- Kč (oběd s sebou)
– minimálně 2 děti, jinak jen do 12:00.
Určeno pro děti od 2 let (bez plen).
Dítě můžete objednat do 17:00 den předem, termín
si můžete zamluvit i dopředu na tel. 723 563 439
(Mgr. Šárka Pailová)
5. – 9. 8. Hlídání dětí s bohatým programem
v Malých Žernosekách

15. 8. – Poznej Litoměřice – výlet
Litoměřice Horní nádraží 10.00.
Přihlášky: pí Lásková 720 206 398
3. 8. – Parníkem z Děčína do Drážďan
Nástup v 8.30, odjezd 9.00, cena: 890,-Kč.
Doprava do Děčína vlastní, info tel.: 603 230 513
30. 8. – 8. 9. CHORVATSKO Baško Polje
Polopenze, program, 2 masáže, cena: 7.350,-Kč
děti 2.200,- Kč. Přihl.: pí Žamberská 603 230 513
24. 9. – Výlet Německo AUGUSTUSBURG
Odjezd z LTM Dolního nádraží v 6.30, z Lovosic
nádraží 6.45 a centrum 6.50.
Cena 250,- Kč, přihlášky Hela Vaňková.

19. – 23. 8. Hlídání dětí s bohatým programem
v Malých Žernosekách

Cvičení s lany SM – systém
Možnost domluvit cvičení na tel. 603 230 513
Každé pondělí od 13 do 15 hodin v LTM,
ul. Kosmonautů Dům s pečovatelskou službou.

30. 8. Veselé zakončení prázdnin – odpoledne pro
děti v Ekosadu RC Mozaika

Přejeme krásné prázdniny, během léta jsme
každé pondělí v Elku od 8.30 do 10.30.

Záměr prodeje majetku města Lovosice
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 v Kmochově
ulici k výstavbě 4 rodinných domů. Pozemky jsou zasíťované a
po dokončení hrubých staveb RD bude dokončena finální
vrstva pojezdové a pochozí komunikace.
Prodej proběhne nabídkovým řízením, minimální cena byla
2
stanovena částkou 1.319,- Kč/m .
Dotazy, návrhy a připomínky lze podávat písemně na odboru majetkosprávním, kancelář č. 143, tel.: 416 571 191
nebo na e-mailu: vladimira.palkova@meulovo.cz. Záměr bude uveřejněn na úřední desce do odvolání.

Čtvrtek 29. 8.
SETKÁNÍ TŘÍ MONARCHŮ V POOHŘÍ
Humorná historická fraška o setkání tří monarchů v
Poohří Františka I., Viléma III. a Cara Alexandra I.,
kterak podepsali pakt proti Napoleonovi.
Podloženo fakty získanými v archivu a předěláno s
mírnou nadsázkou, jak to tehdy mohlo vypadat.
Příběh hry se odehrává kolem roku 1813 a spolu se
dostaneme do neuvěřitelných situací.
Osoby a obsazení: Herci Divadelního Ansáblu
BezeVšeho Postoloprty. Jako hosté D.A. BezeVšeho
v této hře vystupují herec Roman Skamene nebo
Mojmír Maděrič. Pokud oba dva jmenovaní v době
provedení naší hry nebudou mít uzavřené jiné
smluvní závazky, tak se zúčastní hry oba dva.
Během hry se na jevišti vystřídá celkem 10 herců.
Areál lesoparku Osmička, od 17 hodin, vstup volný.
Tuto akci podpořil Ústecký kraj

Navštivte výstavu
„Výtvarníci Českého středohoří“
ve Vlastislavi
V zámku Skalka se i letos už 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. V zámku je rovněž otevřena
stálá expozice o historii obce a zámku Skalka,
zdejším rodáku kardinálu Schönbornovi a sbírka
archiválií o rodu Kaplířů, kterou poskytla paní
Elfrieda Kaplířová z Německa. 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)
Švestková dráha začne jezdit z Litoměřic přes
Lovosice do Mostu od soboty 29. června.
O víkendech bude jezdit až do 1. září.

Městská knihovna
Kostelní 1, Lovosice, www.knihovna.lovosice.com

