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Začíná přeměna mateřských školek
Pro lovosické děti vzniknou
zcela nové školní zahrady. Právě
v těchto dnech jsou předávány
pozemky, které se brzy změní
ve staveniště. Stavební práce
nepotrvají dlouho, ale proměna
bude výrazná. Klasické zahrady
u mateřských škol se změní v ráj
pirátů, indiánů a malých farmářů.
Jde o projekt, se kterým lovosická radnice uspěla v rámci rozdělo-

Rozpočet byl schválen
jednohlasně
Na prvním letošním řádném zasedání zastupitelů města ve čtvrtek
30. ledna bylo nejdůležitějším
bodem schválení rozpočtu pro rok
2014. Zastupitelé ho odhlasovali
bez větších průtahů jednohlasně.
Na rozpočtové položky podle odvětvového členění se můžete podívat na straně 2.

vání prostředků z rozvoje infrastruktury pro environmentální
vzdělávání. Revitalizovány budou
zahrady u všech třech místních
mateřských školek.
„Na konkrétní podobě nových
školních zahrad se podílela
pracovní skupina, která byla složena ze zástupců města a vedení
jednotlivých školek. Vznikly z toho
nápady na tři tematické okruhy –
Lodí kolem světa, U ptačího domu
a Cvrčkova zahrádka," přibližuje
plány starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
Nepůjde přitom jen o drobné
úpravy, ale o zcela nové pojetí
školních zahrad. Cílem je podpořit

vyučování formou hry a vztah dětí
k životnímu prostředí. Na zahradách se po úpravách objeví nové
pergoly, ale třeba také bylinkové
záhony.
„Naším záměrem bylo, aby vznikl
komplexní prostor pro výchovu
zaměřenou na životní prostředí,
a to již v mateřských školách,"
konstatovala Hana Bažantová,
ředitelka Mateřské školy Sady
pionýrů.
Po dokončení stavebních úprav
nebudou nové zahrady určeny
jen pro ty nejmenší. Kromě
dětí z mateřských škol budou
přístupné i těm starším ze škol
základních.
(tuc)

Čestné občanství převzal Kozlík ml.

Sady pionýrů budou mít
dětské hřiště
Zastupitelé města schválili na
lednovém zasedání přijetí daru od
společnosti Mondelēz na vybudování dětského hřiště v lokalitě Sady
pionýrů. Darovaných 100 tisíc
korun pokryje třetinu nákladů,
zbytek uhradí město ze svého
rozpočtu. „Občané po tomto hřišti
dlouho volali, jsme rádi, že se ho
konečně dočkají,“ uvedla Lenka
Lízlová, starostka města.

Hasiči se vrátí do Lovosic
V Novém Klapý začala výstavba
hasičské stanice. Hasiči se tak do
města vrátí, a to po 11 letech.
O svou základnu přišli při povodni
v roce 2002, od roku 2004 sídlí
v Litoměřicích. Stanice by měla být
dokončena v červnu roku 2015.
Více se dočtete v březnovém vydání.
(3x tuc)
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Jaromíru Kozlíkovi bylo na
podzim loňského roku uděleno
in memoriam Čestné občanství
města Lovosice za celoživotní
zásluhy v oblasti kultury, výtvarného umění a společenského

života. Vedení města pozvalo na
lednové zasedání zastupitelů
jeho syna Pavla Kozlíka, jenž z
rukou lovosické starostky Lenky
Lízlové ocenění převzal.

Děti
Gymnázium je třetí
nejoblíbenější v kraji
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zastupitelé
města
schválili 30. ledna na
svém jednání rozpočet na rok 2014.
Počítáme v něm s
investicemi, které se týkají rekonstrukce chodníků v ulici Dlouhá a
Ústecká. V tomto roce také na
žádost občanů bydlících v lokalitě
Sady pionýrů postavíme, za podpory společnosti Mondelēz s.r.o.,
další dětské hřiště. Je potřeba této
firmě poděkovat, na výstavbě
dětských hřišť se podílí dlouhodobě. Po rozsáhlé rekonstrukci, kterou prošla tato čtvrť v loňském
roce, bude další část našeho města
kompletně opravená.
Vnímáme tristní situaci stavu
komunikací
a
chodníků
na
Holoubkově. Zastupitelé schválili
podání dotace na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, díky které bychom část této čtvrti mohli opravit.
Stále probíhají jednání s Ústeckým krajem o situaci v bývalé
olejně. Je pro nás nepřijatelné, aby
ekologické likvidace v areálu provádělo město, které situaci nezpůsobilo a nemůže za ni.
V závěru mi dovolte, abych Vás
pozvala na IV. reprezentační ples
města Lovosice, který se uskuteční
15. března v Kulturním středisku
Lovoš. Tato hojně navštěvovaná
akce se stala po třech letech součástí kulturního života v Lovosicích
a snad jí zůstane i po svém čtvrtém
pokračování.
Přeji všem pohodové prožití
zimních dnů
Lenka Lízlová – starostka

(tuc, foto: hv)

www.meulovo.cz

Rozpočet

MĚSTO LOVOSICE
(schválený rozpočet na rok 2014
podle odvětvového členění,
údaje uvedeny v tis. Kč)

Komerčním účelům vila
sloužit nebude
Práce ve Pfannschmidtově
vile pokračují dle stanoveného harmonogramu. V lednu
zde proběhl další z kontrolních dnů.
„Oproti původnímu záměru
Rada města rozhodla, že část
přízemí
nebude
využívána pro komerční účely. Celá
budova bude sloužit pouze potřebám
města. Bude zde
městská knihovna a
v
části
přízemí
informační centrum
a pracoviště Czech
Pointu,“ informuje
Jana Hejdová, vedoucí odboru vnitřních věcí.
V současné době
se v budově pracuje na repasi oken a
dveří, připravuje se
elektřina a slabo-

proudé vedení, stavební připravenost pro vnější schodiště
a probíhá oprava střechy.
Celková oprava by měla být
dokončena v červenci letošního roku.
(Text a foto: tuc)

Sady pionýrů jsou opraveny
V lokalitě Sady pionýrů
byly opraveny silnice a chodníky za 10,5 milionu korun,
z čehož se 8 milionů podařilo městu Lovosice získat
od Ministerstva financí České
republiky.
Stavební práce v lokalitě, kde
se kromě obytné zóny nachází
také několik školních zařízení,
začaly na konci loňského roku.
Úpravy se týkaly stávajících
komunikací, chodníků a osvět-

lení. „Veřejnost v této lokalitě
dlouho požadovala změnu.
Ta je teď hotova, a tak
doufáme, že přispěje k větší
bezpečnosti především malých
dětí a školáků, kteří se tady
pohybují,“ vysvětluje lovosická
starostka Lenka Lízlová.
Stavební práce byly rozloženy
do několika etap tak, aby
zdejší obyvatele co nejméně
omezovaly. Dokončeny byly
v plánovaném termínu.
(tuc)

Kulturní pas EEL i letos za 30 Kč
Také v roce 2014 připravil
Euroregion Elbe/Labe pro
české návštěvníky mířící do
Saska Kulturní pas.
Držitelé pasů mají nárok na
slevu při vstupu do 55 kulturních zařízení v Drážďanech,
Míšni a v okresu Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří.
Seznam institucí, kde je možné
slevu uplatnit, naleznete na
internetu nebo přímo na zadní
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straně pasu.
Cena pasu zůstala i letos
30 Kč. Zájemci o pas si ho
mohou zakoupit na informačních centrech na území EEL,
sekretariátu EEL v Ústí nad
Labem nebo lze objednat jeho
zaslání poštou. Více informací
naleznete na:
http://www.euroregion-elbe
-labe.eu/cz/aktuality/
kulturni-pas/

Příjmy, které nepodléhají odvětvovému členění:
sdílené daně od SR
daň z příjmů PO
daň z přidané hodnoty
poplatky
daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
neinvestiční dotace
investiční dotace
Zemědělství
Zemědělský půdní fond
Deratizace
Správa v lesním hospodářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Podpora rozvoje průmyslových zón
Cestovní ruch - informační centrum
Ostatní záležitosti průmyslu - např. pronájem rekl. ploch apod.
Komunální komunikace+ostatní záležitosti pozemních komunikací
Veřejná silniční doprava
Provoz vnitrozemské plavby
Státní správa v dopravě
Zásobování pitnou vodou
Odvádění a čištění odp. vod
Služby pro obyvatelstvo
Mateřské školy
Základní školy
Školní stravování
Základní umělecká škola
Činnosti knihovnické
Ostatní kult. zál.- muzeum
Kapličky - kult. památky
Kabelové vysílání
Družba Coswig
Kulturní středisko Lovoš
SPOZ
Městská sportovní zařízení ve správě ASK
Podpora ostatních tělových. činností
Využití volného času dětí - ELKO
Všeobecná ambulantní péče
Ubytovny včetně bytového hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Územní plánování
Komunální služby (WC, park), územní rozvoj
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálních odpadů
Třídění odpadů
Asanace skládek
Péče o vzhled obcí
Monitoring zjišťování úrovně hluku
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Sociální věci
Sociální péče v sociálním zabezpečení a politika zaměstnanosti
Bezpečnost státu
Civilní ochrana, rozhlas
CO v souvislosti s přípravou na krizový stav
Obecní policie
Ostatní záležitosti požární ochrany
Všeobecná veřejná správa a služby
Místní zastup. orgány
Volby
Místní správa
Výdaje z fin. operací - úroky z úvěrů a odvod DPH
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů
Celkem příjmy a výdaje
Počáteční stav k 1. 1. 2014
Rozpočtová rezerva

Příjmy

Výdaje

205 858,7
23 195,0
17 650,0
39 310,0
21 850,0
12 500,0
120,0
24 112,7
67 121,0
2 837,0
2 837,0
0,0
0,0
1 945,0
0,0
0,0
65,0
30,0
720,0
480,0
0,0
650,0
0,0
0,0
22 457,0
0,0
145,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
150,0
0,0
11 160,0
7 460,0
1,0
100,0
1 100,0
0,0
1 098,0
0,0
0,0
333,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
317,0
10,0
0,0
297,0
10,0
0,0
54 708,0
0,0
288 722,7
26 204,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
515,0
20,0
200,0
295,0
26 420,0
0,0
2 050,0
914,0
0,0
21 526,0
1 050,0
270,0
0,0
0,0
610,0
187 145,0
17 996,0
6 215,0
965,0
450,0
1 432,0
7 547,0
322,0
146,0
0,0
4 756,0
160,0
14 370,0
3 300,0
1 691,0
0,0
2 804,0
48 680,0
3 205,0
1 089,0
743,0
352,0
1 889,0
195,0
50,0
10 090,0
0,0
46 558,0
12 140,0
0,0
0,0
5 334,0
5 334,0
14 967,0
235,0
8 350,0
6 302,0
80,0
68 012,0
3 164,0
0,0
62 774,0
1 813,0
261,0
0,0
12 000,0
314 393,0

533,7
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Aktuality
O nové podobě koupaliště možná
rozhodnou studenti
Vedení města uvažuje o obnově koupaliště již několik let,
neboť to jeho technický stav
vyžaduje. Definitivní rozhodnutí
přišlo po loňských povodních.
Ty lovosické koupaliště zasáhly
v plné síle a znamenaly ukončení
provozu.
„V současné době situaci stále
řešíme s pojišťovnou. Získanou
finanční náhradu samozřejmě
použijeme na opravu areálu. Rádi
bychom však nutné stavební práce
spojili s rozsáhlejší rekonstrukcí,"
říká starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
Město proto uvažuje o vhodném
dotačním titulu, který by pomohl

nákladnou přestavbu financovat.
„Koupaliště má v Lovosicích dlouhou historii. I když mu v létě konkuruje například pískovna v Píšťanech, určitě tu má své místo,"
dodává místostarostka Vladimíra
Nováková.
Záměrem je, aby z původního
koupaliště vzniklo příjemné místo
pro volnočasové různé aktivity
s moderním zázemím, občerstvením a možná i minigolfem. Přípravy začnou prvními architektonickými návrhy na budoucí podobu
koupaliště. Na té by se měli podílet i studenti vysokých škol, které
chce město v nejbližší době oslovit.
(tuc)

Tříkrálová sbírka vynesla v Lovosicích
téměř 30 tisíc korun
Farní charita Lovosice se i letos
zúčastnila Tříkrálové sbírky,
která se konala od 2. do 14.
ledna. V Lovosicích a okolních
obcích
koledovaly
skupinky
Tří králů spolu s pověřeným
doprovodem.
Do sbírky se zapojily děti
z ranního i odpoledního klubu
nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež
Amicus a skupinka
z Azylového domu Lovosice.
Celkem vyšlo 20 skupinek, které
koledovaly do 17 zapečetěných
kasiček. Letos jsme bohužel zjistili,
že se v Lovosicích objevili falešní
Tři králové, kteří poškodili Charitu

Česká republika. Toto zjištění vyšetřuje Městská policie Lovosice.
I přes tuto nepěknou situaci celkem Farní charita Lovosice od
dárců vybrala krásných 29 955
korun. Část této sumy bude
k dispozici potřebným v Charitě
Česká republika a část zůstane
Farní charitě Lovosice, která částkou přispěje dětem na letní pobyt,
výlety či odměny.
Děkujeme koledníkům s doprovody a všem dárcům, kteří do
sbírky přispěli jakoukoliv sumou a
Městskému úřadu Lovosice za
ochotu.
Bc. Ludmila Cinková
vedoucí NZDM Amicus

Fotograf M. Hvorka opět vystavuje v Litoměřicích
Od 7. ledna opět vystavuje ve fotogalerii v hale Městské nemocnice
v Litoměřicích fotograf Lovosického dnešku Miroslav Hvorka, který zde
tentokrát představuje svůj cyklus s názvem „České středohoří panoramatické“. Ve své tvorbě zobrazuje krajinu v jejích náladách a proměnách.
Výstava potrvá do konce února 2014.
(hz)
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Nedokončené výjezdy z „kruháku“
u Lidlu nejsou vinou města

Někteří občané Lovosic si stěžují
na nedokončené výjezdy z okružní křižovatky u Lidlu. Neprávem
je však v některých případech z
tohoto neduhu viněno Město
Lovosice.
Úprava této okružní křižovatky
je akcí Ředitelství silnic a dálnic,
které je majetkovým správcem
silnice I/30, vedoucí od Třebenic
na Ústí nad Labem. Akce byla
povolena odborem dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje
v Ústí nad Labem.
„Odbor dopravy Městského
úřadu Lovosice se v tomto

případu podílel po dobu prací
pouze uzavírkou ulic Jabloňová
alej a Tovární,“ uvedl Jiří Bouček,
vedoucí odboru dopravy.
Vzhledem k odstávce obaloven,
které dodávají asfaltový povrch,
není možné v těchto dnech
dodělat finální pokládku povrchu
vozovky (cca 5 cm). Ta bude
provedena v okamžiku, kdy se
obalovny znovu rozjedou, což
se předpokládá počátkem dubna
(samozřejmě podle klimatických
podmínek). Do konce května pak
budou veškeré dodělávky na
stavbě ukončeny. (Text a foto: tuc)

Úředník vrátil nalezenou peněženku,
bylo v ní dvanáct tisíc korun
Dobrý skutek udělal Robert
Paťcha z Lovosic, který přímo v
centru města našel cizí peněženku. Ta se po několika hodinách
dostala zpět ke svému majiteli.
„Bylo to brzy ráno, byl jsem v
práci a šel na parkoviště, které je
hned vedle městského úřadu. Na
chodníku ležela peněženka, moc
jsem o tom nepřemýšlel, sebral ji a
odnesl na Městskou policii v Lovosicích," říká poctivý nálezce.
V peněžence bylo 12 tisíc korun.
Naštěstí také údaje, které rychle
vedly k jejímu majiteli.
„Pána, který peněženku ztratil, se
strážníkům podařilo brzy kontaktovat. Jsem ráda, že vše takto dopadlo, že existují dobří lidé a že
poctivým nálezcem je navíc člověk
z našeho městského úřadu," dodává starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Robert Paťcha je totiž na radnici
referentem státní památkové péče.
„Ztracená peněženka patřila jednomu
lovosickému
seniorovi.
O to víc mne zahřálo u srdce, že
pán dostal všechny peníze zpátky,“

říká poctivý úředník.
Nálezce a majitel peněženky se
nakonec společně nesetkali, i když
překvapený senior přišel na úřad
osobně poděkovat. Nicméně Robert Paťcha byl v tu dobu opět
pracovně v terénu. Stejně tak jako
ve chvíli, kdy ztracenou peněženku
našel.
(tuc, foto: archiv MěÚ)
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Rozhovor

Bratrská jednota baptistů má nového kazatele
roky. Mezitím jsem si odskočil na dva roky na
Biblický teologický seminář do Pelhřimova.
Během celého mého studia jsem navštěvoval
Baptistický sbor v Kroměříži, kde jsem vykonával
i svoji praxi. Po ukončení studií jsem nakonec už
s manželkou, jež mi Bůh dal po cestách na Slovensko, na půl roku vycestoval do Maďarska na
Biblickou školu Word of Life. Po této zkušenosti
jsme se vrátili do České republiky a pod organizací Word of Life, která se věnuje převážně práci
s mládeží, jsme spolupracovali jako misijní pracovníci převážně v okolí Brna a Blanska. Zde si
nás všiml Lovosický baptistický sbor a oslovil
nás, zda bychom byli ochotní přijít a sloužit zde
jako kazatelská rodina. Po několika měsících
přemýšlení a modliteb jsme k tomuto kroku dali
s manželkou svolení a nyní jsme i s naším
sedmiměsíčním synem zde.

Toto křesťanské sborové společenství bylo
na území Československa zformováno po
druhé světové válce převážně ze členů českého baptistického sboru v Mirotíně na Volyni
a je součástí svazu sborů sdružených pod
názvem Bratrská jednota baptistů. Sbor
v Lovosicích je duchovním domovem křesťanů hojně zastoupených ve všech generacích
včetně dorostu a mládeže. Život a služba
sboru je rozmanitá a neomezuje se jen na
nedělní společná shromáždění. Sborový dům
v Dlouhé ulici je prostorem, kde se lidé scházejí k modlitbám, k hlubšímu studiu Bible i
ke společným aktivitám v rámci různých
sborových složek. Nyní přichází do Lovosic
nový kazatel Mgr. Václav Chumchal, kterého
jsme požádali o jeho životopis a nástin jeho
činnosti v Lovosicích.
Jaká byla Vaše cesta do Lovosic – studium,
místa činnosti, výběr sboru…
Moje cesta do Lovosic byla dlouhá, protože
moje rodiště a všechna předcházející působiště
byla do této chvíle na Moravě. Před třiceti lety
jsem se narodil v Brně do římskokatolické rodiny. Od malička jsem měl k víře vřelý vztah
a ačkoliv jsem tomu jako malý kluk ještě úplně
nerozuměl, mojí touhou bylo stát se jednou
v kostele farářem. S přibývajícím věkem, poznáváním života a nepochopením mých vrstevníků
se samozřejmě moje priority postupně měnily, a
tak se brzy stalo, že jsem na svůj dětský sen
zapomněl. Po střední elektrotechnické průmyslovce jsem se dostal na Fakultu sportovních
studií Masarykovy univerzity v Brně a nic nenasvědčovalo tomu, že bych se přece jen k duchovní práci dostal. Boží plán pro můj život byl
ale jiný. Na základě studia Bible jsem musel
přehodnotit celý svůj život a rozhodl jsem se, že
investuji svůj čas do studia teologie, abych více
poznal Boha, který mě stvořil. Přihlásil jsem se
tedy na Evangelikální teologii a misii na Univerzitu Mateja Bela do Bánské Bystrice na Slovensko. Zde jsem strávil nejdříve tři a poté ještě dva
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Co bude hlavní náplň Vašeho působení?
Za hlavní náplň samozřejmě považuji kázat o
Božím království, o spasení, o lásce a všech
důležitých věcech, které vycházejí z Bible. Krom
toho chci být lidem, kteří o to budou stát (nejen
z našeho obecenství), nablízku a pomáhat jim
fyzicky, psychicky i duchovně, jak to jen budu
umět.
Proběhl i v Lovosicích Alianční týden modliteb?
V termínu 5. – 12. ledna 2014 se v naší modlitebně stejně jako na stovkách jiných míst naší
země uskutečnil Alianční týden modliteb, kde se
křesťané každý den scházeli ke společným
modlitbám. Tématem letošního roku bylo sedm
Ježíšových zázraků. Jsem rád, že se takovéto
akce mohou konat a že i dnes je vidět, že se
člověk umí oprostit od shonu, materiálních
požitků a různých starostí a udělá si čas každý
den v týdnu a přijde, aby se modlil a přinášel
Bohu prosby i díky, které máme na našich
srdcích.

Můžete uvést čas bohoslužeb a setkávání
mládeže, dětí apod.
Naše pravidelné nedělní bohoslužby začínají
vždy v 9.30, malé děti mají ve stejném čase svoji
besídku. Každý čtvrtek se v 18.30 scházíme k
biblickému studiu a v pátky se koná vyučování
pro naše mladé; dorost v 17.00, mládež v 19.00.
Krom toho organizujeme čas od času i nějaké
nepravidelné aktivity, například výlety, přednášky, koncerty a do budoucna bych rád naplánoval i večery u deskových her nebo nějaký sportovní turnaj.
Charitativní činnost a další podobné aktivity?
V našem sboru máme mnoho nadaných
hudebníků a několik pěveckých těles, které se
střídají během bohoslužeb. Mimo to například
chodí naši nejmenší zpívat do domova pečovatelské služby a dívčí pěvecký sbor má jednou
ročně adventní benefiční koncert, jehož výtěžek
je věnován na různé potřeby. Loni se vybralo
8 000 Kč pro nadaci Krmte hladové. Kromě výše
zmiňovaného koncertu se sbor podílí i na dalších akcích – na sběru brýlí, zhotovování obvazů
pro malomocné, svetříků pro malé děti z Afriky
a dalších věcí, jež se potom přes různé nadace
posílají na konkrétní místa.
Máte nějakou životní vizi, touhu či jak to
nazvat?
V Bibli je takový jeden verš, který zní „Usiluj o
to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník,
který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.“ Chci být takovým dělníkem,
který věrně nejen zvěstuje Boží slovo, ale také
podle toho žije, a to takovým způsobem, abych
se jednou před Bohem nemusel stydět. Nevím,
či se to dá považovat za jakousi vizi, ale ano, to
je můj cíl. Být věrný Bohu a Jeho slovu, od toho
se potom odvíjí všechny ostatní věci v mém
životě.
(hz, foto: archiv kazatele)
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Českoslovenští příslušníci v RAF
Přečtěte si knihu o hrdinech z našeho regionu
V září 2010 vyšla kniha Českoslovenští letci v RAF – litoměřický region. Autory publikace byli
dlouholetý sběratel materiálů
o bojovnících za svobodu v
2. světové válce Zdeněk Najman
a obdivovatel letců z RAF Tomáš
Rotbauer; medailonky letců z
našeho regionu připravila tehdy
pro tisk editorka Anna Stará a
knihu vydala Severočeská vědecká knihovna.
Publikace přinesla základní bibliografické údaje o 22 letcích, např.
Františku Altmanovi, Otovi Bauerovi, Eduardu Šimonovi, Janu Blackovi, Josefu Fillerovi aj. Po třech
letech vyšla publikace v rozšířeném vydání pod novým názvem
Českoslovenští příslušníci v RAF –
Litoměřický region
doplněná o medailonky
leteckého
mechanika Jaroslava
Libicha, radiotelegrafisty Waltra Sulka a
pilota Aloise Vašátka.
Novou spoluautorkou se stala Hana
Husáková. Rozšířenou publikaci tentokrát vydal Petr
Mlenský – AZ PRODUCTION, bohužel bez ISBN, takže titul není
uváděn v bibliografických databázích. O nové publikaci jsme si vyprávěly s novou spoluautorkou
Hanou Husákovou.
Jak jste se k této zajímavé činnosti, hledat informace o českých válečných letcích z litoměřického regionu, dostala?
Působil v RAF někdo z Vašeho
příbuzenstva?
My jsme rodina civilistů, co vím,
nikdo z příbuzných se bojů v
II. světové válce nezúčastnil. Takže
téma letců a příslušníků v RAF pro
mě bylo takříkajíc nové. Ke spolupráci mě vyzval Tomáš Rotbauer,
o jehož zájmech a publikační
činnosti jsem věděla. Tehdy mi
vyprávěl o letcích a o tom, jak
našel nové zajímavé lidi s pohnutými osudy. Jeho nadšení pro věc
je strhující. Tak se zrodil cyklus o
příslušnících v RAF, který vycházel
během léta 2012 v Litoměřickém
deníku.
Kde jste nové informace nalezli?
Co všechno bylo doplněno?
Informace sháněl Tomáš, na to je
opravdu skvělý. Je proslulý jako
amatérský historik, oslovují ho lidé
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se svými vzpomínkami, a tak se
stává, že příběhy za ním přicházejí
samy. Já jsem se musela hodně
učit, např. osvojit si odbornou
terminologii, znovu si zopakovat
historii. Některé informace bylo
nutné ověřovat z více zdrojů. Práce
to byla velice zajímavá, ale nic
jednoduchého.
Byla kniha doplněna i o některé
nové fotografie nebo rozšířeny
stávající medailonky?
Nová knížka stojí na základech
„Letců v RAF“, medailonky byly
stylisticky poupraveny, některé doplněny o nové informace,
nebo byly upřesněny. Hlavně však
byly zařazeny osudy dalších lidí,
kteří měli vztah k našemu regionu
a bojovali v RAF.
Mohu zmínit například bratry Sulkovy
pocházející z Lovosic. Medailon Otto
Sulka byl rozšířen
o příběh jeho bratrů;
W a l t e ra ,
kt e r ý
působil
u
RCAF
(Kanadské vojenské
letectvo) a drobnou zmínku o
Franzovi, který bojoval v Kanadské
armádě. Pohnutý příběh tří bratrů
se šťastným koncem... Text doprovázejí i nově zařazené barevné
fotografie. A vzhledem k tomu, že
se na stránkách popisují osudy lidí
různých profesí, nejen letců, došlo
také ke změně názvu.
Kde si zájemce může publikaci
objednat?
Zájemci si publikaci mohou
objednat přímo u AZ Production,
Masarykova 65, 411 13 Třebenice,
ale jsou také k dostání v info centrech Lovosic, Litoměřic a Libochovic. V Třebenicích pak knížku lze
zakoupit na městském úřadě nebo
v Železářství u paní Aleny Vobořilové. Kdo si bude chtít knížku jen
přečíst, najde ji určitě v knihovnách
v regionu (v Lovosicích už jsou
v knihovně publikace obě, druhou
nedávno paní Husáková do
knihovny předala). Vydání obou
publikací je velmi záslužné. Knihy
přispívají k tomu, aby se osud
těchto statečných mužů dostal do
povědomí našich současníků, když
už 40 roků byly jejich hrdinské činy
utajovány. Kniha by neměla chybět
ve školních a obecních knihovnách.
Opravdových hrdinů naše země
nemá nazbyt.
(hz, foto: archiv)

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

Týden:

Od – do:

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

7.

12. 2. – 13. 2.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

8.

19. 2. – 20. 2.

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

9.

26. 2. – 27. 2.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

10.

5. 3. – 6. 3.

Záměry prodeje majetku města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami prodeje
bytových a nebytových jednotek v Lovosicích
nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 62,91 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 470 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 9 v domě čp. 115/37
(druhé nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,97 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, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,74 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 450 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 15 v domě čp. 113/3
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Prokopa Holého, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 77,65 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 570 000,- Kč.
Prohlídka bytů je možná po předchozí domluvě na tel. č. 416 571 197.

Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávané jednotky. Formulář žádosti si může žadatel stáhnout
na webových stránkách úřadu anebo si ho může vyzvednout
na majetkosprávním odboru. Zájemce bude písemně
majetkosprávním odborem vyzván k účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: na tel. 416 571 197 – Nováková Renata – Městský
úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice,
e-mail: renata.novakova@meulovo.cz.
Placená inzerce
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Jednotky

― Městská policie v akci ―
Zadržení podezřelého
22. 1. ve 22:50 hodin přijali strážníci žádost od Policie ČR o spolupráci při pátrání po muži, který měl
v ulici 28. října zapálit kontejnery
na komunální odpad. Strážníci
Městské policie Lovosice provedli
kontrolu okolí a ve 23:05 hodin v
ulici Sady pionýrů zadrželi muže ve
věku 19 let z Velemína, kterého
následně předali policistům pro
podezření ze spáchání trestného
činu k provedení úkonů v trestním
řízení.
Řízení pod vlivem alkoholu
19. 1. v 1:25 hodin prováděla
hlídka v ulici Jabloňová alej kontrolu řidiče vozidla Škoda. Dechová
zkouška byla u řidiče ve věku
45 let z Duchcova pozitivní. 18. 1.
v 1:50 hodin prováděla hlídka
v ulici Terezínská kontrolu řidiče
vozu Opel. I v tomto případě byla
dechová zkouška u řidiče ve věku
55 let z Lovosic pozitivní.
Podnapilé osoby v hale ČD
17. 1. v 7:25 hodin přijala hlídka
městské policie oznámení, že se v
hale ČD zdržují podnapilé osoby.
Strážníci na místě zjistili tři muže
ve věku 40 let z Lovosic, 35 let ze
Slovenska a 53 let z Litoměřic, kteří
seděli na zemi u topení, konzumovali alkohol a byli v podnapilém
stavu.
16. 1. v 16:15 hodin vyjížděla
hlídka na stejné místo. Kvůli opakovanému protiprávnímu jednání
totožných podezřelých mužů ve
věku 53 a 43 let z Lovosic strážníci
vyjížděli do prostoru ČD ještě v
16:30, 17:05 a 18:15 hodin. Strážníci zadokumentovali přestupkové
jednání a písemný materiál k případu se předává příslušnému
správnímu orgánu k projednání.
Verbální a fyzické napadení
16. 1. ve 12:05 hodin prováděli
strážníci prověřování oznámení o
verbálním a fyzickém napadení
občana před provozovnou České
pošty. Za pomoci kamer MKDS byl
útočník ztotožněn a po zadokumentování se písemný materiál k
případu, podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití, předává příslušnému správnímu orgánu.
Převozy zvířat do útulku
12. 1. v 16:50 hodin převáželi
strážníci kočku do útulku v Černivi.
7. 1. ve 21 hodin převáželi jorkšír-
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ského teriéra a 2. 1. ve 20 hodin
psa neurčité rasy do útulku v Řepnici.
Řízení motorového vozidla v
době uloženého zákazu
9. 1. ve 21:25 hodin zahlédli v
ulici Kostelní strážníci vozidlo Škoda, které řídila osoba, o které je
strážníkům známo, že má uložen
zákaz řízení. Při následné kontrole,
po zastavení uvedeného vozidla,
se u řidiče ve věku 26 let z Lovosic
tato skutečnost potvrdila. Pro
důvodné podezření ze spáchání
trestného činu byla přivolána na
místo hlídka Policie ČR z obvodního oddělení Lovosice, která si
případ převzala k dalšímu opatření.
Jízdy pod vlivem alkoholu na
kole
7. 1. ve 22:20 hodin prováděli
strážníci hlídkovou činnost v ulici
Kostelní. Zde spatřili cyklistu, jedoucího za snížené viditelnosti bez
osvětlení, který kličkoval v obou
jízdních pruzích a hrozil jeho pád
nebo střet s jiným účastníkem
provozu. Při prováděných úkonech
nebyl cyklistův verbální projev
srozumitelný a nemohl udržet
rovnováhu. Dechovou zkouškou
bylo zjištěno u muže ve věku 49 let
z Prachatic 2,48 ‰ alkoholu.
Po zadokumentování se písemný
materiál k případu, podezření ze
spáchání
přestupků,
předává
správnímu orgánu k provedení
dalších opatření.
Krádež zboží v marketu Billa
3. 1. ve 14:35 hodin přijali strážníci oznámení o krádeži zboží v marketu Billa. Protože byl pachatel,
muž ve věku 26 let z Čížkovic, za
totožné delikty již několikrát strážníky řešen, byl písemný materiál k
případu předán k vyřízení příslušnému správnímu orgánu.
Zadržení osoby podezřelé z
vloupání
3. 1. v 1:25 hodin přijali strážníci
žádost od Policie ČR o prověření
oznámení o vloupání do sklepních
kójí v obytném domu v ulici
U Výtopny. Strážníci se ihned dostavili na místo a převzali od občanů muže ve věku 45 let z Lovosic,
podezřelého z vniknutí do sklepních kójí. Osobu strážníci pro podezření ze spáchání trestného činu
předali Policii ČR k provedení úkonů v trestním řízení.

Zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého
kraje PS Lovosice na území ORP Lovosice
(od 21. 12. 2013 do 22. 1. 2014)
21. 12. ve 21:40 hodin byl nahlášen
požár popelnice v Lovosicích v
parku. Na místě bylo zjištěno, že se
jedná o požár nádoby na psí
exkrementy.
28. 12. ve 20:25 byl vyhlášen poplach jednotkám SDHO Chotiměř
a HZS PS Lovosice, které byly
vyslány na požár slámy v k.ú. obce
Chotiměř. V době příjezdu jednotky na místo zásahu byly požárem
zasaženy čtyři velké balíky slámy.
Hasiči odtáhli hořící balíky od
nezapálených a požár uhasili vysokotlakým proudem.
31. 12. v 15:04 vyjela jednotka do
Lovosic na požár plechového kontejneru na komunální odpad.
2. 1. v 6:23 byla nahlášena dopravní nehoda kamionu u Lovochemie.

Jednotka na místě zjistila, že se
jedná o nakloněný plně naložený
návěs, který uvízl ve strouze a
hrozilo jeho převrácení. Následně
byl na místo vyslán jeřáb ze stanice
HZS Ústí nad Labem. Hasiči zabezpečili místo pod kamionem proti
úniku pohonných hmot z netěsností kolem nádrže a zároveň prováděli řízení provozu pomocí světelných kuželů. Po příjezdu jeřábu
byl kamion nadzvednut a vrácen
na vozovku.
6. 1. v 8:24 vyjela jednotka k odstranění vyvráceného stromu v k.ú.
Sulejovic. Strom byl nakloněn na
plynovou výměníkovou stanici,
kterou ohrožoval. Jednotka pomocí automobilové plošiny a motorových pil strom postupně ořezávala.
9. 1. ve 12:07 byl nahlášen jednotkám HZS PS Litoměřice a Lovosice požár osobního automobilu
na dálnici D8 u sjezdu na čerpací
stanici na OMV. Požár byl naštěstí
zlikvidován před příjezdem jednotek majitelem vozidla hasicím
přístrojem. Jednotky PO zachytily a
odstranily vyteklý olej pomocí
sorbentu.
10. 1. ve 22:17 byl na linku 150
nahlášen požár kamionu na konci

dálnice D8 ve směru na Teplice. Na
místo byly vyslány jednotky z SDH
Chotiměř, HZS PS Lovosice a PS
Litoměřice. Po dojezdu jednotek
hasiči ihned zahájili hasební práce
v dýchací technice. Dálnice byla po
dobu záchranných prací uzavřena.
Po likvidaci požáru hasiči zlikvidovali uniklý olej na vozovku a zprůjezdnili dálnici. Hasiči zároveň
provedli odčerpání nafty z poškozené plné nádrže. Kamion byl
následně odvezen odtahovou
službou.
13. 1. v 8:14 vyjela jednotka k požáru nízké budovy v objektu bývalého cukrovaru v Lovosicích. Po
příjezdu na místo požáru bylo
zjištěno, že se jedná o pálení kabelů ve venkovním prostranství,
jednotka použila k uhašení požáru
džberovou stříkačku.

14. 1. v 11:03 byl spatřen kouř
vycházející z okna v neobydleném
domě v ulici Třebenická v Lovosicích. Jednalo se o pálení kabelů
v prvním patře opuštěného domu
v areálu bývalého cukrovaru.
Na místě zajistila městská policie
osobu, se kterou zahájila přestupkové řízení.
14. 1 ve 20:15 byla nahlášena na
linku 112 dopravní nehoda dvou
osobních automobilů a jednoho
nákladního u Litochovic nad
Labem. Po příjezdu k nehodě byla
již na místě záchranná služba,
která provedla vyproštění řidiče z
osobního automobilu a prováděla
ošetření zraněných osob. Silnice
I/30 byla uzavřena v obou směrech
asi 2 hodiny, po které probíhaly
záchranné a likvidační práce.
15. 1. ve 23:23 byla vyslána jednotka na požár popelnice na tříděný
odpad v Lovosicích. Na místě již
byla Policie ČR. Jednalo se o plastový kontejner na komunální odpad.
22. 1. v 5:35 vyjela jednotka na
technickou pomoc, k otevření bytu
v Žižkově ulici v Lovosicích.
Za asistence Policie ČR nakonec
otevřel byt majitel.
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Děti
Bronzová příčka v anketě Gympl roku
pro lovosické gymnázium
V tradiční anketě oblíbenosti
jednotlivých gymnázií svými
studenty a absolventy s názvem
Gympl roku, kterou každoročně
pořádá Česká studentská unie,
se gymnázium z Lovosic ani
v letošním ročníku rozhodně
neztratilo.
V rámci všech dvaadvaceti gymnázií na území Ústeckého kraje
se v ročníku 2013 – 2014 totiž
uvedená střední škola z města
chemie umístila na velmi pěkném
třetím místě, za kolegy z Rumburka a Varnsdorfu (v loňském ročníku bralo lovosické gymnázium

dokonce stříbro). „I když se jedná
pouze o anketu obliby, jsou tato
opakovaná umístění myslím potvrzením solidního renomé gymnázia
obecně, proto i tento výsledek
potěší,“ uvedl k tomu ředitel školy
Marek Bušek.
Další gymnázia z Litoměřicka se
umístila na konci druhé desítky –
Roudnice nad Labem na osmnácté
a Litoměřice na dvacáté příčce.
Více k uvedené anketě a přehled
žebříčků gymnázií za jednotlivé
kraje najdete na internetových
stránkách: www.gymplroku.cz.

Pracovníci Policie ČR byli ve školce
mezi dětmi
Naše Mateřská škola Terezínská Lovosice se již několik let
zabývá prevencí rizikového chování dětí předškolního věku.
Preventivní program je součástí
výchovy a vzdělávání dětí po
celou dobu docházky do mateřské školy.
V rámci preventivního programu
je nutné kombinovat poskytování
informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem
v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené na oblasti

nou službu a Policii ČR v Lovosicích. Pracovníci těchto organizací
nám vyšli vstříc a připravili si pro
děti besedy s názornými ukázkami,
za což jim patří velký dík.
Dne 14. ledna navštívili naši školku dopravní policistka Petra Hrstková a Jiří Škopán z policejního
oddělení v Lovosicích. Beseda byla
rozdělena na dvě části. První byla
zaměřena na dopravní výchovu
dětí (bezpečné přecházení vozovky, význam reflexních prvků na
oblečení v dopravním provozu,

zdravého životního stylu a aktivního učení. Program musí brát zřetel
na věk a individualitu dětí.
Tento školní rok je naším cílem
přiblížit dětem všechny dostupné
bezpečnostní a záchranné systémy
formou besedy, kterou povedou
kvalifikovaní pracovníci. Poznatky z
besed dále prohlubujeme formou
her, příběhů, pohádek v průběhu
celého školního roku tak, aby se
staly samozřejmou součástí jejich
života.
V rámci prevence rizikového
chování jsme se obrátili na hasičský sbor v Litoměřicích, záchran-

bezpečnost a vybavení dětí při
jízdě na kole, atd.). V druhé části se
policisté zaměřili na přiblížení
práce pořádkové policie (přiblížili
význam hesla „Pomáhat a chránit“,
seznámili s výstrojí a výzbrojí policistů).
Děti beseda zaujala, na otázky
odpovídaly nejen správně, ale i
vtipně. Potěšily je drobné dárečky
– reflexní vesty s terčíky či omalovánky s dopravní tématikou.
Uvedeným organizacím a jejich
pracovníkům děkujeme za ochotu
a těšíme se na další spolupráci.

ku. Většina děvčátek ani pomoc
nepotřebovala, životopis měla
nacvičený z domova. Mezi zájmy
děvčátek se objevila nejen zvířátka,
ale také hasičský kroužek, ruční
práce, vaření a psaní pohádek.
Následovala „volná“ disciplína, kde
se vystřídaly mažoretka, karatistka,
zazněla hra na kytaru nebo housle,
zpěv a recitace, vyskytlo se i kouzlení. V praktické části dívky háčkovaly řetízek a pak se předvedly
v oblíbeném oblečení.
Zvítězila
Adéla
Dragounová
z Lovosic, porotu i obecenstvo
uchvátila vynikajícím předvedením
části koncertu c moll. Jako první
vicemiss se umístila zpěvačka Kate-

řina Tunkelová a druhou vicemiss
se stala Adéla Zemancová z Lukavce. Diváky nejvíce zaujala mažoretka Kateřina Čvančarová z Bechlína,
čímž si vysloužila titul Miss Publikum. Vítězka a obě vicemiss i Miss
Publikum obdržely korunky, šerpy
a velké plyšové medvědy. Všechna
ostatní děvčátka obdržela pamětní
listy a hezké dárky od Města Lovosice.
„V soutěži nejde o krásu, ale
především o odvahu vystoupit
před veřejností a předvést něco ze
svých dovedností a schopností,“
uvedla ředitelka DDM ELKO Venuše Krčmářová.

ZŠ Antonína Baráka získala 20 000 korun
Základní škola Antonína Baráka
Lovosice uspěla se svým projektem (Ne)obyčejní hrdinové. Buďme jako oni! Byla vybrána komisí grantové výzvy Ústecké komunitní nadace a získala nadační
příspěvek 20 000 korun.
„Navrhli jsme hledat a seznámit
veřejnost s lidmi, kteří by nám
mohli být příkladem ve svém chování. Příběhy o těchto lidech a
činech budeme sbírat, veřejně je
číst a diskutovat o nich. Chceme,
aby se tito hrdinové stali nejen pro
naše žáky vzorem vhodným k
následování,“ informovala ředitelka

školy Daniela Deusová.
Výsledkem projektu bude kniha s
názvem (Ne)obyčejné příběhy
hrdinů. „Příběhy budou zaznamenány a vybírány žáky a veřejností.
Jako nástroje k šíření příběhů mezi
mládeží, veřejností i pro výběr
samotných příběhů bude také
využito sociální sítě facebook,“
doplnila ředitelka Deusová.
Své příběhy a příspěvky k diskuzi
můžete i vy osobně přinést do
ředitelny školy nebo je zveřejnit na
w w w . f a c e b o o k . c z /
neobycejnihrdinove.
Alena Ptáčková, koordinátorka projektu

V 15. ročníku soutěže Miss Poupátko
soutěžilo deset dívenek
Jubilejní 15. ročník soutěže
se konal v lovosickém Domě dětí
a mládeže ELKO v úterý 21. ledna. Soutěže se mohla zúčastnit
děvčátka navštěvující 1. stupeň
základní školy, a to nejen
z Lovosic, ale i z okolí. Do jedné
z nejněžnějších soutěží roku se
letos přihlásilo deset odvážných
dívenek ve věku 8 – 10 let.
Z obcí byly zastoupeny Lovosice,
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Bechlín, Lukavec, Prackovice a
Třebenice. Soutěž byla v letošním
roce neobyčejně vyrovnaná, bodové rozdíly mezi soutěžícími byly
skutečně nepatrné. Porota ve složení Michal Polák, Adéla Nováková
(Miss Poupátko 2007) a Eva Hozmanová měla věru těžkou práci.
Nejprve se za pomoci moderátorky
ředitelky DDM Venuše Krčmářové
dívky představily početnému publi-

Jiřina Valková

(hz, foto: archiv DDM ELKO)
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Sport

• • • Dobrá cyklistická sezona 2013 • • •
Byla to v loňském roce pro
lovosické cyklisty, kteří zakořenili v obnoveném Cykloklubu
Lovosice, dobrá a dlouhá sezona.
Organizovaně a závodně se jezdilo za Cykloklub Lovosice a
Cyklo City. Koncem roku se tyto
kluby dohodly a zástupci Cyklo
City přestoupili do Cykloklubu
Lovosice, který se rozšířil na
38 členů a omládl. Členové klubu pomáhali organizovat kolotoč 17 závodů seriálu Krále Středohoří a trénovali a závodili
doma i v zahraničí. Tradičně se
zajeli podívat do Itálie na Giro di
Italia a zatrénovat si tam v horách.
O členství v klubu projevila zájem
také slečna Lada Ekrtová, která
byla se svým přítelem Tomášem
Rackem do klubu přijata. Při nešťastné kolizi s autem byla před
časem vážně zraněna. Dala se do

Roman Štěrba v závodě Litoměřická dlažba.
Foto: archiv Cykloklubu Lovosice

boje o zdraví a za pomoci Tomáše
dnes mimo jiné výtečně závodí po

celé Evropě. Ve své kategorii WT1
na tricyklu vyhrála 7 závodů organizovaných i mezinárodní cyklistickou federací. Dále se chystá za
oceán do Kanady.
V seriálu závodů o Krále Středohoří obsadil lovosický Roman Štěrba celkové druhé místo a ve své
kategorii 40 – 50 let jasně vyhrál.
Mladý Zdeněk Čapek vyhrál kategorii mužů do 18 let a Josef Jakš
skončil pátý v kategorii 50 – 60 let.
Jiří Kasal, závodník světového formátu, získal již svoji druhou stříbrnou medaili na MS tentokrát v
italském Trentu v kategorii masters
65 – 69 let. Je to mimořádný
závodník. V tomto roce vyhrál
12 závodů doma a v zahraničí
a získal již svůj devatenáctý titul
mistra ČR. Aby toto vše dokázal,
najezdí ročně na kole v trénincích a
při závodech 30 tisíc kilometrů.
Reprezentuje skutečně excelentně,

a tak se povídá, že by mohl být
třeba i navržen na čestného občana města.
Cyklistika se ve městě, stejně jako
všude ve světě, dále rozmáhá. Vše,
co s ní souvisí, se dá dnes již obstarat pro všechny věkové kategorie včetně bezpečnostních pomůcek, na které se nemá zapomínat
(hlavně na přilby a světla). Co tady
cyklistům stále chybí jsou městské
cyklotrasy, obzvláště ve městě
zvaném „dlouhé jako Lovosice“
a položeném na rovince podle
Labe. Cyklisté samozřejmě vědí, že
se vše snadno připomíná, ale hůře
realizuje. Za zamyšlení, vyprojektování a realizaci by to však určitě
stálo.
Sezona 2014 je již připravena, a tak
si cyklisté přejí další dobré výsledky a radost z jízd pro všechny
občany města.
Ing. Jiří Ládiš
předseda Cykloklubu Lovosice

• Novoroční výstup na Lovoš • DMC Revolution v plné kráse
Každoročně začíná kalendář
akcí lovosického Klubu českých
turistů Novoročním výstupem
na Lovoš. Tradice Novoročních
výstupů byla zahájena 1. ledna
1979, kdy se na Lovoši sešla
parta nadšenců, kteří se v letech
1977 a 1978 podíleli na obnově
zchátralé vrcholové chaty.
Mezi prvními se na vrchol již
dlouhá léta vypravuje předsedkyně
KČT Lovosice Milena Šiklová. Krátce po sedmé hodině ranní byla
spolu s Ingrid Burianovou a Evou a
Janusem Dočekalovými připravena
v turistické chatě přivítat první
turisty. Východ slunce tentokrát
pro oblačnost neviděli, i tak si
chvílemi mohli připadat jako na

ostrově nad bílou hladinou. Avšak
moře mlhy brzy vystoupalo a pozdější účastníci byli o tento zážitek
ochuzeni.
Po dvanácté hodině – to už bylo
rozdáno ke čtyřem stovkám pamětních „PéeFek“, převzali štafetu
pořadatelů KČT Lovosice Trnkovi,
Jaroslava Hromadová a Lukáš
Verner. Ti mohli přivítat členy hudební skupiny Karavana, kteří naplnili chatu dobrou náladou. O spokojené žaludky účastníků se starali
provozovatelé chaty – rodina Buriánkova. A tak více než 900 účastníků mohlo mít dobrý pocit nejen ze
sportovního výkonu, ale i z příjemného setkání s přáteli.

Litoměřicko-lovosická taneční
školička DMC Revolution o.s.
pořádala v DK Litoměřice vánoční show pro své členy i veřejnost. Akce, konaná pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje, se
mimořádně povedla. Sál, balkón
i ochozy byly zaplněny a bylo se
na co dívat. Prostor dostaly
všechny taneční složky od předškoláků po dospělé.
Bouřlivá atmosféra vygradovala
nástupem hostů – tanečního projektu Pentifull crew, což je jedno

jasně najevo, že je nejen pedant ke
svým svěřencům, ale především
sama k sobě. Ostatně tituly Mistři
ČR a Taneční skupina roku 2012 a
2013 mluví samy za sebe. Lenko,
klobouk dolů.
Výběr hudby, provázaný dokonalou
choreografií,
sladěnou
s kostýmy, bral dech. Skandování,
potlesk a jásot... Rytmus, smích a
zase tanec... Nádhera. Finále?
Všechny taneční složky = 153
přítomných tanečníků, předvedly
společné vystoupení na tóny „Last

z top tanečních uskupení v ČR a
Evropě (DMC s ním spolupracuje
formou výuky). Program moderoval osvědčený Michal Dorňák,
celou akci řídila trenérka a choreografka Lenka Janečková a nutno
dodat, že v hodně pokročilém,
„požehnaném“ stavu. Tím dala

Christmas“. Sál byl jejich, rodičům
se blýskaly oči dojetím, komentátor stěží hledal slova. Opravdu
krásný zážitek. Nejde o něm psát,
to se musí zažít.
Další důkaz, že je školička věrná
svému mottu: „Chceme se protancovat životem!“
Jana a Ondra

Ing. Miloš Vodička, KČT Lovosice

Poděkování za poskytnutou pomoc
při povodních 2013
Klub vodáků Lovosice by rád poděkoval Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Českému olympijskému
výboru, Městu Lovosice, členům a
přátelům, kteří pomohli při dalších
velkých povodních, které zaplavily
jejich areál s loděnicí. Škody byly
nemalé a práce na opravě velké.
Některé škody způsobené povodněmi se podařilo díky finanční
pomoci odstranit. Uplynulo půl
roku a je hotová dlažba v hangáru.

V klubové hospodě se opravilo
zdivo, vyměnila okna a dřevěné
obložení baru a terasy, opravila se
terasa s jejím stropem a zdivem.
Pro vodáky se nakoupil potřebný
nábytek do klubovny a další důležité věci. Bez této pomoci bychom
nemohli v dalším roce zahájit vodáckou sezonu spojenou s poskytováním využití volného času pro
mládež a děti. Děkujeme všem.
Lenka Černá Joachimsthalerová
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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

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ

Vážení zákazníci, pokud nechcete být
zklamáni cenou, kvalitou a dodací lhůtou,
informujte se o těchto věcech v optice
dříve, než zakázku uzavřete.
Také podle těchto odpovědí zjistíte,
ve které optice nabízejí komplexní
odborné služby a ve které
jsou pouze prodavači,
kteří mají za úkol Vás nalákat
na slevu a pak Vám prodat cokoliv,
co nechcete.

Na skladě nová kolekce
polarizačních slunečních
brýlí,
vhodných i pro zábrus
dioptrických čoček.

°
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Tel.: 724 11 12 13
777 89 77 60
www.autovrakylovosice.cz

Rekonstrukce koupelen
Kuchyně, skříně na míru
3D vizualizace koupelen
Prodej vybavení koupelen
Plovoucí podlahy, vinyl, PVC,
dřevěné podlahy včetně
pokládky

Prodejna: Lidická 12, Litoměřice
Tel.: 416 737 025
web: www.revaj.cz

Mob.: 603 298 040
e-mail: info@revaj.cz

inzerce.dnesek@email.cz

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

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.
Jarošova 23
412 01 Litoměřice
www.stredni.eu
info@stredni.eu
tel. 416 731 920, 416 735 546

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 8. 3.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 7. 3.
od 15.30 hodin v sídle firmy

!!! NOVINKA !!!
Jarní kurzy na automobily
s automatickou převodovkou

Nabízíme obory vzdělávání:
Ę Předškolní vzdělávání v mateřské škole
(informace: ms@stredni.eu, tel.: 777 082 225)
Zápis pro školní rok 2014/2015 proběhne 19. a 20. 3. 2014
od 13:00 do 16:00 v Žitenické ulici 18 (budova staré nemocnice)

Ę Střední vzdělávání - s maturitou nebo výučním listem

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A2,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školicím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

(informace: www.stredni.eu)

Ę Upozorňujeme na nová zaměření v oboru
Ekonomika a podnikání:

§Management sociálních služeb
§Pohřebnictví
§Ekonomika a podnikání v elektrotechnice - diagnostika
zdravotních přístrojů
† Podle předchozího vzdělávání může studium trvat od 1 do 4 let.

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.
Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

Únor 2014

již přes pět let
denně nové zboží pro vás
přímý dovoz nového značkového textilu
bezkonkurenční ceny
další pobočky v Litoměřicích a Úštěku

AKCE ÚNOR
50 % sleva na vybrané zimní zboží
a loňské kolekce (více než 300 ks)
Například: funkční zimní bunda Merco dámská,
vodní sloupec 10 000, cena po slevě 600 Kč!
Nové zboží: Francomina (Itálie), Desiguel (Španělsko)
a další butikové značky z Evropy!

Únor 2014

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Únor 2014
Březen
2013
KS Lovoš • ZUŠ • RC Mozaika • DDM Elko • Sport • Sdružení Úsměv pro zdraví

Kulturní středisko Lovoš
Neděle 2. února – DRÁČEK KULIHRÁŠEK
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového
dividla. Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 6. února – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15 hodin, vstup volný.
Pátek 7. února
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje Orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

Akce ZUŠ Lovosice
Přívozní 1036/9, Lovosice, www.zuslovosice.byznysweb.cz

Středa 12. 2. – Třetí koncert komorní hudby
Sál Bratrské jednoty Baptistů, od 17 hodin.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz

Od února startuje nový kroužek pro děti od 1,5
do 4 let s rodiči – v pátek od 9.30 do 10.00
MUZICÍROVÁNÍ – první seznámení s hudbou,
v RC Mozaika Lovosice.
Zdravotní cvičení pro děti
Určeno pro děti od 4 do 7 let. Vede fyzioterapeutka Bc. Lenka Tichá.
Termín: každé úterý od 17.30 do 18.15
v RC Mozaika Lovosice. Pro více informací volejte
775 385 027.
Zdravotní cvičení pro dospělé
se zaměřením na správné držení těla, správného
zapojení dechu, uvolněním přetížených a
bolavých svalů a ztuhlých kloubů, s fyzioterapeutkou Bc. Lenkou Tichou. Jednorázové
vstupné 55 Kč, permanentka na 5 vstupů 250 Kč.
Každý čtvrtek od 18.30 hod v RC Mozaika.
Pro více info a rezervaci volejte 775 385 027.

Music bar Pod Palubou
Pátek 14. února od 21.00 hodin - miniŽAFEST
POLETÍME? • punk-country / Brno
Pod
CURLIES • cirkus-punk / Praha
Palu bo u
FANFÁRE MANČAFT • rock-alternative / Louny
RESTAURACE • MUSIC BAR

Gambrinus klub Lovosice
Sobota 22. února od 20.00 hodin
KRYPTOR • trash-metal / Praha
KAOSMOS • trash-metal / Itálie
FINAL PAIN • trash-death-metal / Most

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

Pondělí 10. února – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA
Přednáší: Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika
Po poutních cestách do Santiaga de Compostela
na kole Caminho Português a Via de la Plata
(Sevilla, Mérida, Caceres, Salamanka, Lisabon,
Porto, Ponte de Lima, Valenca, Santiago de
Compostela). Ochutnávka portugalského vína
Vinho verde v klubovně KS Lovoš .
Poutní cesta do Santiaga de Compostela, tzv.
Camino Francés je jednou z nejznámějších, ale také
nejpřeplněnějších poutních cest vůbec. Naopak
Caminho Português prochází na severu Portugalska zapomenutým a méně navštěvovaným
krajem Minho, Via de la Plata zase chudým dobytkářským krajem Extremadurou. Všude vás osloví
sluncem prozářené vinice, staré olivovníky, okolo
kterých prošly už tisíce poutníků, ospalá atmosféra
měst se zachovalými historickými jádry a úzkými
uličkami, románské vesnické kostelíky i majestátní
katedrály, kamenné svaté kříže na křižovatkách
cest, meandry potoků, přes něž se klenou římské
mosty či svatojakubské mušle zavěšené na batozích
poutníků. Poutní stezky jsou spjaty se životem
sv. Jakuba a jeho šířením Kristova poselství v Portugalsku a Španělsku.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

Akce DDM Elko
www.ddm.lovosice.net

Čtvrtek 13. 2. – Karneval pro nejmenší
od 14.30 hodin
24. – 28. 2. • Příměstský tábor
(jarní prázdniny)

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích utkání
v házené – Únor
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 8. 2. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Ronal Jičín
• Sobota 22. 2. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HCB OKD Karviná
2. liga muži
• Neděle 16. 2. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – SK Praha 4
1. liga staršího dorostu
• Neděle 16. 2. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Brno Handball KP
1. liga mladšího dorostu
• Neděle 16. 2. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Brno Handball KP

Čtvrtek 20. února – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15 hodin, vstup volný.
Čtvrtek 27. února – MAFIE A CITY
Vynikající komedii francouzského autora Luca
Chaumara předvede ve hvězdném obsazení Josef
Laufer, Lukáš Langmajer, Veronika Nová a Karel
Zíma. Námět hry stojí na pikantní zápletce: Jak
vhodně říci nejlepšímu příteli, mafiánskému kmotrovi, že jste milencem jeho dcery.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 150,- Kč.
Pátek 28. února – ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Alois Weiss od Vlacha.
Sál KS Lovoš, od 17 do 22 hodin, vstupné 65 Kč.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Sobota 15. 2. – Seminář s léčitelem
DDM Elko, od 9 do 14 hodin, cena 60,-Kč.
Přihlášky: Lásková – 702 017 612
Čtvrtek 20. 2. – Ergoterapie
Práce s hlínou, DDM Elko, od 9 hodin, cena 20,- Kč.
Min. 5 osob. Přihlášky: Žamberská – 603 230 513
Sobota 22. 2. – Mata Hari, Broadway
Odjezd ve 12 hodin – Lovosice, LTM, bus 150,- Kč.
Přihlášky: Hromadová – 731 164 895
Pondělí 24. 2. – Léčitel Václav Vít
Od 13 do 15 hodin. Ulice Kosmonautů, LTM.
Pátek 28. 2. – Děti ráje, Pyramida
Cena 400,- Kč. Včetně dopravy, odjezd v 17 hod.
Litoměřice, 17.10 hod. Lovosice náměstí.
Přihlášky: Hromadová – 731 164 895
2. – 12. 3. – Karlovy Vary, Hotel Kriváň
Cena 6 300,- Kč, záloha 3 000,- Kč.
Možnost FT poukaz poslat se zálohou.
Přihlášky: Žamberská – 603 230 513
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Lovosice

Vás u příležitosti oslav 80. výročí založení zve
na tradiční přednášku s besedou o chovu včel.
Přednáší Ing. Dalibor Titěra, Csc.
z výzkumného ústavu včelařského.
Přednáška se uskuteční v sobotu 8. března
od 9.00 hodin v KS Lovoš,
vchod průjezdem z ulice 8. května.
Přijďte diskutovat na téma:
„Chov včel – Jak to dělám já”

