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Aktuality
Lovosice mají nové
hřiště 3. generace
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Lovosické Volvo
spor o výklad stavebního
zákona

Zápisy
Po zápisech do ZŠ
budou zápisy do MŠ
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Školy
Matouš Kopáček
vyhrál prestižní soutěž
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Secesní radnice je otevřena

V kauze centra společnosti Volvo
Truck Czech jde v současné době o
posouzení, co je a co není podstatná změna územního plánu. To je
také bodem, který bude prověřovat
Krajský úřad v Ústí nad Labem.
Město nyní připravuje stanovisko
k zahájenému přezkumu.
Pokračování na straně 2 >>>

Pošta přislíbila vyšší rychlost
při odbavování zákazníků
Dne 24. ledna proběhla na městském úřadě schůzka se zástupcem
České pošty, kterou iniciovala starostka města Lenka Lízlová. Hlavními důvody byly stížnosti občanů na
špatnou kvalitu poskytovaných
služeb v lovosické pobočce.
Pokračování na straně 3 >>>

Tajemník Landa složil funkci
Tajemník MěÚ v Lovosicích Jan
Landa složil funkci. Důvodem je
nová pracovní nabídka. Stal se
totiž jedním z náměstků ministra
Richarda Brabce na Ministerstvu
životního prostředí ČR. Landa by
měl být zodpovědný zejména za
chod úřadu. „V mé agendě bude
financování, ekonomika, rozpočet
či informační technologie,“ sdělil
bývalý tajemník.
(tuc)

Motl je počtvrté v řadě
Sportovcem roku
Obdivuhodného výsledku dosáhl
lovosický házenkář Jiří Motl.
V každoroční anketě O nejúspěšnějšího sportovce Litoměřicka totiž
znovu vyhrál. Stalo se tak již počtvrté za sebou. Jeho úspěch navíc
podtrhl i triumf lovosických házenkářů v kategorii nejlepších kolektivů. Redakce Lovosického dneška
blahopřeje.
(tuc)
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Starostka Lovosic Lenka Lízlová měla v den slavnostního otevření opravené secesní radnice svátek. Představitelé partnerského Coswigu jí předali
květiny. (Další fotografie najdete na straně 3)
(Foto: archiv MěÚ)
Zhruba roční oprava více než
sto let staré radnice je hotova.
Po kolaudaci je objekt otevřen
veřejnosti.
Kompletně v novém je původní
historický sál, který je doplněn o
galerii. Nové je technologické
zázemí, elektroinstalace, vzduchotechnika, vytápění a další. Vstup
do objektu je díky výtahu zajištěn i
hendikepovaným nebo seniorům.
„Prvotní myšlenkou bylo navrátit
této budově její reprezentativní
funkci. Proto byly veškeré stavební
práce provedeny tak, aby byla
zachována původní architektonická řešení,“ vysvětluje Věra Nechybová, která má na Městském úřadě v Lovosicích na starosti zpracování dotací.
Tak rozsáhlou opravu bylo možné uskutečnit právě díky tomu, že
město uspělo se svým projektem

v rámci Cíle 3 a pro tento účel
získalo evropské peníze. Náklady
na opravu jsou hrazeny v rámci
projektu „Centrum pro cestovní
ruch a partnerství“, který je určen
na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko. „Byla to velmi významná investice, proto jsme rádi,
že se vůbec podařilo nalézt cestu,
jak tak náročnou akci financovat
a v pořádku dovést do úspěšného
konce,“ dodává starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
Secesní radnice se nachází
v centru Lovosic. Po slavnostním
otevření je zpřístupněna i běžným
návštěvníkům, a to od pondělí
do pátku od 14 do 16 hodin.
V případě zájmu lze s pracovníky
informačního centra zajistit individuální vstup. Nově zrekonstruovaný sál využijí i lovosičtí zastupitelé,
kteří zde budou mít svá
zasedání.

Sport
Fotbalisté se vracejí
na svůj stadion
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
na stránkách tohoto
vydání se dočtete o
slavnostním otevření
historického
sálu
staré radnice. Máte
tak nově možnost blíže se seznámit s historií našeho partnerského
města Coswig. Po každoročním
výletu občanů do Coswigu a rozvoji spolupráce škol a neziskového
sektoru obou měst jde tak o další
krok k hlubší spolupráci. Obdobné
centrum o Lovosicích vzniklo v
našem partnerském městě.
Měla jsem možnost účastnit se
výroční členské schůze Svazu
tělesně postižených v Lovosicích.
Toto sdružení má širokou členskou
základnu a její členové se zajímají o
dění ve městě, přes své hendikepy
cestují a velmi aktivně se podílejí
na životě kolem sebe. Návštěva
této akce mě v mnohém inspirovala. Děkuji vedoucím činitelům za
pozvání a za práci, kterou pro
sdružení vykonávají. Všem zúčastněným pak za podnětné připomínky a názory na dění v Lovosicích.
Proběhl další ročník vyhlášení
ankety Sportovec roku. Lovosický
sport zaznamenal nebývalý úspěch.
Blahopřeji Jiřímu Motlovi za první
místo v nejvyšší kategorii. Lovosický házenkářský tým pak ovládl
kategorii kolektivních sportů. I těm
patří blahopřání. Úspěšný byl i
lovosický kickboxový oddíl, a to v
kategoriích mládeže. Přeji všem
další sportovní úspěchy.
Lenka Lízlová – starostka

(tuc)

www.meulovo.cz

Aktuality
Bezpečnostní rada zhodnotila rok 2013

Dne 18. února se za řízení
starostky města Lovosice Lenky
Lízlové
uskutečnilo
jednání
Bezpečnostní rady ORP Lovosice.
Rada vzala na vědomí předloženou zprávu k vyhodnocení mimořádných událostí a krizového
řízení v rámci správního obvodu
obce s rozšířenou působností za
rok 2013 předloženou tajemníkem bezpečnostní rady Jaroslavem Křivanem.
Dále rada projednala a posoudila stav zabezpečení a připravenosti správního území ORP
Lovosice na krizové situace.
Zástupci policie, hasičů a záchranářů seznámili bezpečnostní radu
se stavem připravenosti složek
integrovaného
záchranného

systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností.
Starostka města seznámila radu
se schváleným finančním zabezpečením na řešení krizových
situací a odstraňování jejich následků na rok 2014.
Zástupce Policie ČR územní
odbor
Litoměřice
seznámil
bezpečnostní radu se změnami
po reorganizaci některých obvodních oddělení a vyhodnotil
spolupráci s Městskou policií
Lovosice. Zástupce hasičů seznámil radu s probíhající výstavbou
nové požární stanice v Lovosicích.
Jaroslav Křivan, tajemník
Bezpečnostní rady ORP Lovosice
(Foto: MěÚ Lovosice)

Sportovci v Lovosicích mají
nové hřiště
Nové hřiště vyrostlo vedle lovosického krytého bazénu. Je to
moderní sportovní areál, který
vznikl na místě původního škvárového hřiště. Tam teď sportovci
mohou trénovat na tzv. trávníku
3. generace.
„Tento speciální povrch umožňuje
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celoroční užívání. Využívat jej přitom budou jak naši sportovci, tak
také školáci i široká veřejnost,“
říkala už při zahájení stavebních
prací šéfka sportovních zařízení
města Dana Berková.
„Dotaci ve výši zhruba 10 milionů
korun získal od ministerstva škol-

Lovosické Volvo – spor o výklad
stavebního zákona
>>> Dokončení ze strany 1
Krajský úřad začal prověřovat
lovosický územní plán kvůli podnětu, že město s veřejností neprojednalo změny v plánu, které se
týkají prodejního a servisního
centra Volvo. To má vyrůst v průmyslové zóně.
Vedení města je přesvědčeno
o tom, že nedošlo k žádnému
pochybení a nikdo ani nebyl
poškozen. Město Lovosice totiž v
případě výstavby centra Volvo
postupovalo podle metodického
pokynu ministerstva pro místní
rozvoj, který byl v době rozhodování platný.
„Podle tehdy aktuální metodiky
pořizovatel (úřad územního plánování) rozhodl, že změna, která je
dnes předmětem sporu, nebyla
tzv. podstatnou změnou, ke které
se měla veřejnost znovu vyjádřit.
Přezkumné řízení je tedy nyní
zahájeno proto, že je dnes metodika nová a přesněji tuto oblast
vymezuje," říká vedoucí stavebního
úřadu Petr Soldon.
Město se tehdy vyjadřovalo k
tomu, zda je podstatnou změnou
vypuštění určité plochy zeleně v
části, která byla určena jako
„zastavitelná". „Samotná zastavitelnost této části byla projednána s
veřejností a v celém průběhu projednávání nebyla nikým napadnuta. O záměru společnosti Volvo

v této lokalitě vědělo dopředu i
Občanské sdružení Nové Klapý,
které podalo podnět k přezkumu
krajskému úřadu," vysvětluje Petr
Soldon.
„Pro celý záměr centra Volvo
přitom probíhalo i projednání EIA,
při kterém se mimo jiné posuzuje
soulad s územním plánem. Ani v
rámci tohoto procesu nebyl
postup napaden. Proto byl návrh
podle tehdy platné metodiky
legitimně upraven a předložen
zastupitelstvu," dodává lovosická
starostka Lenka Lízlová.
V rámci projednání a schválení
územního plánu se k předmětné
lokalitě vyjádřila pouze spol. Volvo.
Žádné jiné vyjádření nebo námitky
pořizovatel k této ploše neobdržel.
Centrum společnosti Volvo má
v Lovosicích zajistit servis pro
nákladní vozidla, jejich opravy
a mytí. Investor pozemek koupil
už v roce 2009. Záměr se ale nelíbí
řadě místních lidí, kteří se domnívají, že se průmyslová zóna rozšíří
až k jejich obytným domům
a zahradám. Aktivní je v této věci
Občanské sdružení Klapý. Právě to
podalo podnět krajskému úřadu
k přezkumu územního plánu.
Mimo jiné také deklarovalo,
že pokud by územní plán nepřezkoumal krajský úřad, podalo by
občanské sdružení soudní žalobu.

ství přímo ASK Lovosice, v režii
klubu se také přeměna hřiště odehrála. Město, které je vlastníkem
pozemků a hřiště, se na projektu
podílelo spolufinancováním ve výši
4 milionů korun. Jsme rádi, že je
rozsáhlá investice u konce a hřiště
je již připraveno pro lovosické

sportovce,“ dodává lovosická místostarostka Vladimíra Nováková.
Kromě umělé trávy je součástí
i osvětlení, které umožní využívání
i ve večerních hodinách. Nové
hřiště již testují lovosičtí fotbalisté.
Termín oficiálního předání je
30. dubna.
(tuc, 2x foto: hv)

(tuc)
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Krátce z historie znovuotevřené secesní radnice
Objekt č. p. 41/1 v ulici Školní
v Lovosicích – je historickou
radnicí s půdorysem ve tvaru
písmene „L“ a byl postaven v
roce 1907.
Secesní stavbu s vysokou věží
realizoval
stavitel
Alexander
Grandissa z Litoměřic. V budově

byly postupně kromě úřadu starosty také kanceláře spořitelny, okresního zastupitelstva, knihovna a
Okresní národní výbor Lovosice.
V roce 1960 byla budova předána
zdravotnictví a vytváření ambulancí
jednotlivých lékařů si vyžádalo
nevhodné rekonstrukce původních

prostor.
Cílem provedených stavebních
úprav bylo zrekonstruovat historický prostor hlavního sálu radnice
včetně obnovení původní galerie
a výmalby. Dalším důležitým kritériem bylo zpřístupnit objekt tělesně postiženým při zachování pro-

storu stávajících ordinací.
Rekonstruované prostory budou
mít funkci školicí i informační
s možností různých expozic
pro udržování cestovního ruchu a
partnerství.
Jitka Voláková
referent a investiční technik odboru
regionálního rozvoje a správy města

Zástupci Coswigu předali Lovosičanům k slavnostnímu otevření staré
radnice "Moravskou hvězdu".

Na slavnostním otevření radnice zazpívaly také děti z lovosické základní
umělecké školy.

Starostka i místostarostka jsou velmi rády, že se starou radnici podařilo
opravit do reprezentativní podoby.

Slavnostní akt včetně kulturního programu zhlédly v zrekonstruované
radnici desítky hostů.
(4x foto: archiv MěÚ)

Pošta přislíbila vyšší rychlost při odbavování zákazníků
>>> Dokončení ze strany 1
„Lidé si stěžují zejména na dlouhé
čekací lhůty při odbavování a také
na špatnou dostupnost pošty pro
osobní vozidla,“ vysvětluje Lenka
Lízlová.
Na jednání bylo ze strany pošty
přislíbeno písemné vyjádření k celé
situaci. To na radnici dorazilo
v pondělí 3. února. „Statistická data
vyvolávacího systému pošty Lovosice 1 nepotvrzují překročení po-
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volených
časů
čekacích lhůt na
odbavení zákazníků. I přes tuto
skutečnost bude
od 1. února přepracován systém
stanovení směn
zaměstnanců
pošty s cílem maximalizovat počet
otevřených přepážek, zejména ve
dnech s vysokou návštěvností,“

uvedla ve zprávě
Jaroslava Dušková,
manažerka
obvodu
Most,
pod který lovosická pošta spadá.
K
druhému
bodu
dodává:
„Špatná dostupnost pošty pro
automobily je pro nás v současnosti neřešitelnou realitou včetně

možnosti pronájmu parkovacích
míst v blízkosti pošty. S vaším
návrhem uvádět lokalitu Zámecká
jako nejbližší možná parkovací
místa pro zákazníky pošty souhlasíme.“
„Zda návrh na zlepšení služeb
pobočky České pošty bude uspokojivý, ukáže blízká budoucnost.
Pokud by se situace nelepšila,
vrátíme se k jednání,“ doplnila
starostka.
(tuc)
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Zápisy do ZŠ proběhly, následují zápisy do MŠ
Zápisy do základních škol
v Lovosicích proběhly 5. a 6.
února, přišlo 156 dětí. „27 dětí
žádá o odklad, do škol v září
pravděpodobně nastoupí 129
prvňáčků. Do ZŠ Sady pionýrů
47, ZŠ A. Baráka 39 a ZŠ Všehrdova 43,“ informovala Alena
Zelenková, referentka samosprávní činnosti v oblasti školství
na MěÚ Lovosice. Všude budou
2 první třídy. „ZŠ A. Baráka má
zájem otevřít přípravnou třídu,
zápisy probíhají do konce května
v době od 8 do 14 hodin.
V souladu s metodickým pokynem KÚ Ústeckého kraje ke zřizování přípravných tříd požádá
město do konce dubna o souhlas
krajský úřad,“ dodává. (Viz s. 10)
Zápisy za uvolněná místa po
předškolácích se ve všech třech MŠ
Resslova, Sady pionýrů a Terezínská konají ve dnech 25. a 26. března 2014 od 9 do 11.30 a od 12.30
do 14 hodin. K zápisu se dostaví i
děti, které začnou navštěvovat
mateřskou školu po 1. lednu 2015.
U zápisu je třeba předložit rodný
list dítěte, kartičku pojištěnce a
doklad o bydlišti (občanský průkaz
zákonného zástupce). Žádost o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možno vyzvednout již
před zápisem v jednotlivých mateřských školách. Žádost je součástí
zápisu, bez které nemůže být zahájeno přijímací řízení. Žádosti budou
přijímány nejdéle 7 dnů od druhého dne zápisu.
MŠ Resslova
Do ZŠ odchází 30 dětí a zároveň
bude 30 nových dětí přijato. Děti
mladší 3 let budou přijímány, pokud to dovolí kapacita školy. Vše
závisí na počtu dětí, které k zápisu
přijdou a budou splňovat kritéria
pro přijetí. Pokud bude málo dětí
tříletých a starších, bude i mladší
samostatné dítě přijato. V týdnu
před zápisem bude uspořádáno
zábavné odpoledne pro děti, které
se k zápisu chystají. Děti si pohrají
a maminky získají potřebné informace od ředitelky i od učitelek,
které ve třídách menších dětí pracují. Je to vlastně jiná forma dne
otevřených dveří. Kroužky, které
vedou učitelky: hra na flétnu, jazykový kroužek pro rodiče s dětmi,
Maxík – koordinační cvičení na
koncentraci pozornosti a psaní,
pěvecký, pohybový a výtvarný dle
zájmu dětí a organizačních mož-
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ností školy. Hudební přípravka,
housle a klávesy, je zdarma, kroužky vedou učitelé ZUŠ. Angličtina
je placená, vede ji lektorka Mgr.
Blanka Šenková. Informace k zápisu na: www.msukonicka.cz.
MŠ Sady pionýrů
Do ZŠ odejde pravděpodobně
26 dětí. Do MŠ bude přijat stejný
počet dětí, jaký bude konečný
odchozích do ZŠ, kapacitu MŠ tedy
naplníme na 118 dětí. Den otevřených dveří se bude konat ve středu
19. 3. 2014. Mateřská škola nabízí:
pěvecký sbor Skřítci, pohybový
kroužek Klokánek, výtvarnou dílnu
Šikulkové, přípravnou hudební
výchovu ve spolupráci se ZUŠ
Lovosice – klávesy, kytara, flétna,
hravě anglicky a individuální logopedii. Od školního roku 2014/2015
bude v provozu přírodní Cvrčkova
zahrádka v areálu Mateřské školy.
Informace k zápisu na:
www.mssady.webnode.cz.
ZŠ Terezínská
Do ZŠ odchází pravděpodobně
25 dětí a stejný počet dětí nových
bude přijat. Kapacita školy 101 dětí
je vždy naplněna. Jsme otevřenou
mateřskou školou. Kromě mateřského centra, pořádaného každé
úterý
odpoledne,
zajišťujeme
pravidelné
tvůrčí
odpoledne
s rodiči. Den otevřených dveří je
naplánován na 26. 3., kdy si rodiče
mohou vyzvednout i žádosti o
přijetí. Pokud se k zápisu dostaví
méně starších dětí, mohou být
přijaty i děti mladší 3 let, které jsou
samostatné a splňují kritéria pro
přijetí. K nadstandardním aktivitám
školy patří kroužky, které zajišťují
lektoři ZUŠ (hra na flétnu, klávesy,
kytara, housle a zpěv), anglický
jazyk s Mgr. Šenkovou. Pro zlepšení pohybových schopností dětí
navštěvujeme již druhým rokem
pravidelně házenkářskou halu,
osvědčil se nám i preventivní program rizikového chování a ekologický projekt, který završí zřízení
nové školní zahrady v přírodním
stylu. Nejlepších výsledků dosahujeme ve výtvarných činnostech,
zúčastňujeme se místních i celostátních výtvarných soutěží. Pro
předškolní děti máme připravený
Stimulační
program,
včetně
„Metody dobrého startu“, logopedie… Informace k zápisu na:
www.msterezinskalovosice.cz.
(hz, 3x foto: hv)

Zápis na ZŠ A. Baráka

Rodiče s dětmi na ZŠ Sady pionýrů

Zápis na ZŠ Všehrdova
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Město

Rozloučení se čtenáři
Nevím, zda šest let je dlouhá
nebo krátká doba. V březnu
2008 jsem nastoupil do redakčního týmu Lovosického dneška.
Nyní se moje působení v tomto
městském měsíčníku uzavírá.
Hlavním důvodem, kromě jiného,
je ztráta inspirace. Zda se mi podařilo či nepodařilo čtenáře zaujmout
v průběhu mého působení v tomto
měsíčníku, to musí čtenáři zhodnotit sami. Jako v každé lidské činnosti je zřejmé, že se něco povedlo
a něco nikoliv. Jsem rád, pokud si
čtenáři v mých článcích našli něco,
co je třeba potěšilo, zaujalo, nebo
rozšířilo jejich obzor. Těm, kteří
v článcích nenašli, co očekávali, se
omlouvám. Děkuji.
Jiří Veleman

Svaz tělesně postižených bilancoval
V úterý 18. února se konala
v Kulturním středisku Lovoš
výroční členská schůze Svazu
tělesně postižených místní organizace Lovosice (dále STP).
Schůzi zahájil předseda Václav
Betka a přivítal přítomné členy i
hosty, předsedu OV STP Litoměřice Jiřího Charváta, předsedkyni
STP, o.s., MO Litoměřice – Sever
Marii Chorvátovou, Líbu Žamberskou, předsedkyni z.s. Úsměv
pro zdraví, Janu Švarcovou ze
Zdravotnických pomůcek a starostku města Lenku Lízlovou.
Přítomní poté uctili minutou
ticha památku zesnulých členů.
V kulturní vložce se představily
děti z mateřské školy Terezínská
s národními i moderními písničkami.
Zprávu o činnosti STP za rok 2013
přednesl předseda MO STP Václav

Betka. MO má 410 členů a je řízená
13členným výborem. Každé úterý
je v kanceláři STP v DPS v době
od 9 do 12.30 zajišťováno půjčování pomůcek, invalidních vozíků,
čištění brýlí a opravy sluchadel.
Tyto práce předseda Betka a Jiří
Ficík zajišťují i v Domě důchodců
v Čížkovicích, Libochovicích a Litoměřicích. V kanceláři jsou rovněž
připravovány ozdravné pobyty,
výlety, kulturní akce a vstupenky
do bazénu. Za tancem a poslechem dechovky se jezdilo do
Dobroměřic na Lounskou třináctku
pod heslem „Jezdíme za hudbou“ (celkem 8x). 2x se konal jednodenní nákupní zájezd do Polska,
uskutečnil se zájezd na zámek
Kozel a zájezd do Městského divadla v Mostě. Ozdravné pobyty
proběhly v Roztokách u Křivoklátu,
v Harrachově a v Železné Rudě.

Dolní Labe získá v letošním
roce pět nových přístavišť

Osobní vodní doprava na Dolním Labi se v plavební sezóně
dočká 5 nových přístavišť
v lokalitách Dolní Zálezly,
Libochovany, Lovosice, Libotenice a Nučnice. Rekonstrukcí
projde také stávající pevné molo
v Litoměřicích. Výstavba a modernizace 6 zmíněných přístavišť
výrazně přispěje k rozvoji turistické vodní dopravy na Dolním
Labi. Investorem projektu je
Ředitelství vodních cest.
„V České republice každoročně
stoupá obliba rekreační plavby,
což potvrzuje rostoucí počet zájemců o registraci malých plavidel.
Zvýšenému zájmu musí odpovídat

V komisi Rady města působil František Kruml – komise životního
prostředí, dopravy a veřejného
pořádku, který se také účastnil
tvorby 3. Komunitního plánu péče
města Lovosice na období let
2014 – 2018. Novou členkou revizní komise se stala Alena Běželová. Okresní shromáždění STP
Litoměřice se konalo v hotelu Lev
v Lovosicích. Přítomní si potom
vyslechli ještě pokladní a revizní
zprávu, kterou přednesla Mirona
Hartová.
Jednání STP pozdravila rovněž
starostka města Lenka Lízlová.
Uvedla, že v poslední době byly
vybudovány výtahy v rámci revitalizace historického sálu ve staré
radnici, v Kulturním středisku
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především kvalita infrastruktury.
Absence přístavišť určených pro
kotvení rekreačních plavidel však
situaci dosud výrazně komplikovala. Od projektů realizovaných
v letošním roce proto očekáváme
nárůst zájmu o vodní turistiku na
Dolním Labi, a to jak ze strany
provozovatelů, tak i obyvatel přilehlých měst a obcí,“ vyjádřil svá
očekávání ředitel ŘVC Lubomír
Fojtů.
Výstavbu sítě veřejných přístavišť
zahájilo Ředitelství vodních cest ČR
v polovině loňského roku v centru
Ústí nad Labem. V prosinci se nové
atraktivní
přístaviště
objevilo
v Lovosicích. Během června letošního roku se zbudováním plovoucího mola pro osobní dopravu
stanou
Libochovany
spolu
s Lovosicemi lokalitou, kde budou
moci přistát pouze lodě určené
k přepravě cestujících.
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
Ředitelství vodních cest ČR

Lovoš a Pfannschmidtově vile.
Bezbariérový přístup je již zbudován také ve zdravotním středisku –
v lékařském domě v ulici Školní.
V roce 2013 byl připraven 3. komunitní plán, který by měl dále zlepšovat péči o tělesně postižené a
seniory. „Pokud budete mít nějaké
podněty nebo dotazy, přijďte
na „Den otevřených dveří“, který
mám každé první pondělí v měsíci,“ vyzvala přítomné starostka
Lízlová. O jednání sjezdu Svazu
tělesně postižených 20. září informoval Ing. Jiří Chorvát. Jana Švarcová seznámila přítomné se sortimentem zdravotnických pomůcek.
Závěrem byli přítomní seznámeni
s akcemi chystanými na rok 2014.
(hz, foto: archiv MěÚ)
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 6. 2.
2014 letošní první slavnostní přivítání nových občánků Lovosic
s jejich rodiči a příbuznými.
Z jedenácti pozvaných novorozenců se dostavilo pět kluků a čtyři

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

holčičky. Občánky mezi nás přivítal zastupitel Ing. Jindřich Novák
MBA a matrikářka Hana Beránková. Svým vystoupením přivítaly
nové občánky děti z mateřské
školky z Terezínské ulice.
(Text a 2x foto: hv)

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu
odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

11.

12. 3. – 13. 3.

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

12.

19. 3. – 20. 3.

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

13.

26. 3. – 27. 3.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

14.

2. 4. – 3. 4.

Tenisové kurty na jaře v novém

Zleva: Štěpán Petr, Tomáš Kylíšek a Andrea Christová

Tenisový oddíl se konečně jako
jeden z posledních sportovních
oddílů lovosického ASK dočká
zprovoznění svého sportoviště.
Tenisové kurty bývají pravidelně
zasaženy povodní, často pětiletou
vodou, leží dost nízko a nedaleko
Modly. Již při povodni v roce 2002
byly totálně zasaženy a byla
nutná rekonstrukce, která proběhla
ovšem pouze částečně. Namísto
původních buněk ze sedmdesátých let byly městem zakoupeny
unimobuňky sloužící pro tenisový
klub včetně nutného zázemí.
Samotné antukové kurty byly
upraveny jen povrchově. Po povodni v červnu minulého roku, kdy
se voda na tenisových kurtech
držela 4 dny, bylo nutné celý tento
areál rekonstruovat. Zastupitelstvo
města Lovosice se rozhodlo nahradit původní unimobuňky zděnou

stavbou a provést kompletní opravu šesti antukových kurtů. Nový
háv tenisového klubu, mimochodem mnohem hezčí a komfortnější, by měl v případě zasažení
vodou více tomuto živlu odolat
a jeho znovuzprovoznění bude
rychlejší. Finanční náklady na
rekonstrukci jsou ovšem vyšší a
jsou kryty plněním pojišťovny a
z rozpočtu města za plné podpory
zastupitelů z řad Místního sdružení
ODS.
V současné době intenzivně
probíhají stavební práce a práce
na výměně antukového povrchu.
Je předpoklad, že jarní tenisová
sezona bude moci být zahájena,
a tento oblíbený sport si tak budou moci vychutnat členové místního tenisového oddílu a další
tenisový nadšenci.
Jindřich Novák
odslovosice@seznam.cz

Zleva: Leontýna Majerová, Marek Kofr, Adam Dryák, Jiří Vilam,
Vanesa Fajkusová a Kateřina Nováková

< Vybrané akce >
Březen – měsíc čtenářů
Městská knihovna Lovosice nabízí čtenářům začátečnické lekce PC
gramotnosti a internetu a též amnestii na vrácení knih po výpůjční lhůtě.
Čtenářům budou odpuštěny sankční poplatky, amnestie bude trvat
mimořádně celý měsíc a letos již další neproběhne.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

Jarní turnaj v bowlingu
Restaurace Beseda, 3. dubna od 15 hodin. Startovné je 20 korun, ceny
jsou připraveny. Přihlášky: Z. Samuelová tel.: 605 535 173
Relaxační víkend etikoterapie
Úsměv pro zdraví a Onko klub Victoria pořádá Relaxační víkend etikoterapie. Terapeutka Mgr. Kubátová. Akce proběhne v sobotu 15. března
v DDM Elko Lovosice od 9 do 14 hodin. Cena: členové 60,- Kč, ostatní
100,- Kč. Přihlášky a platba předem: p. Lásková, tel.: 702 017 612
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Víkend v Doksech v hotelu Kamýk
Akci pořádá Úsměv pro zdraví a Onko klub Victoria. Termín 9. 5. – 11. 5.
V ceně je ubytování, pokoje s příslušenstvím, plná penze. Program: Svíčky
– tělové + ušní, trénink jemné motoriky – Hama korálky, vycházky do
okolí. Přednášky: Věra Procházková, Jiřina Vávrová a Helena Kratochvílová. Cena 1 200,- Kč. Přihlášky s platbou (pí. Žamberská, 603 230 513)
každé úterý v dopoledních hodinách v DDM Elko (tel.: 416 532 505)
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Akce

Do Amicusu zavítalo přes 100 lidí

Jarní úklid na zřícenině hradu Oparno

Dne
12.
února
se
v
NZDM Amicus konal Den
otevřených dveří. Z pozvaných
hostů se dostavili zástupci Městského úřadu Lovosice a Pavel
Vodseďálek s Pavlem Csonkou
z Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Ti předali dětem dárky.
Také se přišli podívat žáci některých lovosických škol se svými
učitelkami a občané města Lovosice. Na programu bylo vystoupení
dětí z předškolního klubu, které si
připravily krátké pásmo básniček,
písniček a dramatizaci pohádky „O
veliké řepě“ a tanečního souboru
Lačho Amicus, který zatančil tra-

Přátelé hradů Českého středohoří uklízeli v sobotu 15. února
areál hradu Oparno. Letos to
byla už druhá brigáda, první se
uskutečnila v sobotu 11. ledna
na hradě Košťálov.
Počasí nebylo zcela ideální, většinu času se ale dalo dělat
v pohodě. Přišlo tentokrát jen pět
brigádníků, ale udělali pořádný
kus práce. Činnost proběhla jako
obvykle: cca 2 pytle odpadků
(plasty vytříděny), klučení křovisek
(pařízky pomáznuty likvidátorem),

diční romské tance a předvedl
ukázku břišních tanců. Návštěvníci
měli možnost zhlédnout video
s fotografiemi z různých akcí
(výlety, koňská farma, letní tábor,
aquaparky, taneční festivaly a vystoupení v domovech pro seniory)
a prohlédnout si naše prostory, ve
kterých byly vystaveny panely
s výrobky našich uživatelů. Celkem
se během dne přišlo podívat 103
osob, kterým se naše zařízení líbilo. Účast nás mile překvapila, všem,
kteří se přišli podívat, děkujeme a
budeme se těšit na to, že nás opět
brzy navštíví.
Tým centra Amicus Lovosice

V DDM Elko proběhl karneval s Pipi
Žena v roli klauna, která si říká
„Pipi“, přišla ve čtvrtek 13. února pobavit do lovosického DDM
Elko více než dvacítku dětí, některé byly opravdu maličké. Pipi
byla v Lovosicích poprvé, ale
hned děti zaujala.
Kromě
popleteného
hledání
hudebního nástroje hádaly děti
podle hudby známé dětské písničky. Kapela sestavená z dětí hrála
potom skladbičku, která sice moc
výborně nezněla, ale zato byla
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úprava přístupové cesty podél
východní zdi. „Devastace zdiva
rychle pokračuje (spousta vylámaných kamenů u paty zdi a určitě i
níže v lesním svahu), ve spárách
zdiva rostou křoviny a další část
sklepní klenby je ohrožena zřícením,“ uvedl o stavu hradu jeden
z brigádníků Jiří Hauf.
Přátelé hradů Českého středohoří
pořádají podobné brigády často a
je jim za jejich chvályhodnou práci
nutno poděkovat – nebo… raději
se k nim příště připojit.
(hz)

spousta legrace. Do programu byla
zařazena i zmínka o v té době
probíhající olympiádě a děti si
nadšeně vyzkoušely olympijskou
disciplínu.
„Nejvíce nadšení sklidilo balónkové tvoření. Každá maska si odnesla
bleskově vytvořené balónkové
zvířátko, malou hračku a sladkou
odměnu,“ doplňuje ředitelka DDM
Elko Lovosice Venuše Krčmářová.
Skvěle se bavil i doprovod malých
návštěvníků.
(hz, foto: tuc)

Pět brigádníků je uprostřed, na bocích skupiny jsou dva turisté,
třetí je autorem snímku.

V Hezkých domech měli divadlo
Maňáskové představení Werichovy pohádky Lakomá Barka sehráli
ve středu 19. února pro klinety
Hezkých domů (v rezidenci Orbis) i
lidi s Alzheimerovou chorobou Jan
Jankovský a Kryštof Rímský z Činoherního studia v Ústí nad Labem.
Zahráli zcela zdarma. „Moc si

toho vážíme. Většina našich klientů
je imobilních, hromadně na představení nikam nemůžeme. Musíme
se snažit, aby kultura chodila za
námi. Byla to první akce tohoto
druhu,“ uvedla Soňa Čechová,
ředitelka Hezkých domů Lovosice.
(Text a foto: tuc)
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Sdružení

Skautské okénko

Nejdříve mi prosím dovolte,
abych jménem všech lovosických
skautů popřál všem lidem
z Lovosic a i ostatním čtenářům
Lovosického dnešku mnoho
úspěchů v novém roce 2014.
Pokud dočtete tento text až
do konce, dozvíte se něco málo
o akcích, kterých jsme se jakožto
členové oddílu Světlušek a vlčat
a
oddílu
Šipka
Lovosice
v uplynulých dvou měsících
zúčastnili. Dozvíte se také, kam
byste mohli například podniknout v těchto dnech rodinnou
výpravu.

V prosinci jsme uskutečnili každoroční akci, při níž se oba dva naše
oddíly sešly pohromadě. Onou akcí
byl vánoční pobyt. Tři dny jsme
letos strávili v opárenském mlýně.
Mnoho z toho, co jsme si tam užili,
nemůžeme při běžných schůzkách
vyzkoušet. Buď pro časovou náročnost, nebo i pro nevhodné podmínky pro tu či onu aktivitu. Nejzajímavějším zážitkem prvního dne
pobytu byla bez pochyby Stezka
odvahy. Ta měla u dětí největší
úspěch. Sice se někteří báli vykročit
vstříc tmě, která byla všude přítomná, ale po cestě jim byly průvodcem svíčky. Když došli na konec stezky, mohli si jako suvenýr
odnést minci z „dávných časů“.
Jelikož jsme si v sobotu objednali
oběd na Lovoši, nezbývalo nám nic
jiného, než si zabalit batohy a vyrazit na půldenní výpravu na Lovoš a
zpět, která byla prokládána programem. Zasněžené stromy přidávaly na kouzle zimních dní a všichni si cestu užívali. Poté, co jsme
dorazili na Lovoš a dojedli výbornou bramborovou polévku, bylo
připraveno pásmo her. Při zpáteční
cestě jsme složili mrkve, staré chleby, ovoce a lůj u jednoho stromku,
aby se i zvířátka trochu poměla.
Večer na nás v mlýně čekal bram-

Světlušky a vlčata se pokoušejí ohřát u ventarolu.
borový salát s řízkem a večerní
program. Ten si družiny připravily
samy. Hrály se hry a scénky a
zpívaly se písničky. V devět večer
jsme si rozdali vlastnoručně vyrobené dárky. Pak se šlo na kutě.
Neděle byla ve znamení úklidu a
odjezdu domů.
No, a jelikož je už nějaký ten
pátek po Novém roce, tak jsme
byli i na tradičních výpravách. Zatímco oddíl Šipka se vydal poznávat krásy zasněženého Řípu, Světlušky a vlčata se vydaly na nedaleký kopec Boreč. Boreč je kopec
ležící západně od Lovosic. Jeho
nadmořská výška je 449 m n. m.

a po obvodu kopce vede naučná
stezka. Naučná stezka ale není
určitě to nejzajímavější, co můžete
při výšlapu na Boreč potkat. To, že
vám doporučuji Boreč navštívit
v těchto měsících, má svůj důvod.
Když budete pozorní, tak můžete
po cestě potkat místa, z nichž
vychází teplý vzduch. Těmto místům se říká ventaroly. Za tímto
úkazem stojí jiná věc. Prozrazovat ji
nebudu. O té se více dozvíte, když
na Boreč vyrazíte a chvíli věnujete
naučné stezce, která vám vše
vyjasní. A příště o vynálezu českých
skautů – o posadách.
Vojtěch Hák (Sesmál)

Relaxace v Lázních Mšené byla jako obvykle skvělá
I pod novým názvem začal spolek Úsměv
pro zdraví Lovosice (dříve Svaz postižených
civilizačními chorobami Lovosice) svou letošní činnost tradičně – ozdravným pobytem
v Lázních Mšené. V příjemném prostředí
lázní, v malebném údolí Mšenského potoka,
se každoročně koná desetidenní pobyt členů
spolku a jejich přátel.
„Léčíme si zde problémy s pohybovým aparátem, regenerujeme najednou tělo i duši,“
pochvaluje si vedoucí spolku Líba Žamberská. Lázně kromě léčení přinášejí pohodu, odpočinek a klid.
V lázeňské části obce stojí secesní společenský dům Dvorana z roku 1905 postavený podle projektu slavného českého
architekta Jana Letzela, ve kterém byla
hostům třikrát denně podávána chutná
krmě. Lesnatý park vyzýval k pohodlným
procházkám v době volna. Hlavní ale
byly léčebné procedury, tentokrát včetně
vstupní lékařské prohlídky. Procedury
zahrnovaly například perličkovou a bylinnou koupel, vulkanpack, parafinové a
calmonalové zábaly. „Kdo chtěl, mohl si
nějaké další procedury přikoupit,“ informuje Žamberská. Pobyt byl ještě doplněn
ranní rozcvičkou, dvakrát denně společ-
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ným cvičením v tělocvičně i v bazénu a večerními besedami o zdraví a přednáškami o zdravém
způsobu života.
Cvičitelkami byly Libuše Zemánková, Věra
Tomášková, Líba Žamberská a Helena Kratochvílová. Dornova metoda, Su Jok, Reflexní
terapie – to vše pomohlo zdraví a dobré pohodě lovosických lázeňských hostů. „Letos se
pobytu zúčastnilo 68 zájemců, každoročně nás

přibývá,“ uvádí organizátorka Žamberská.
S pobytem byli všichni spokojeni. „Přístup
k pacientům je skvělý, procedury vynikající,
přírodní prostředí nádherné a kuchyně výborná,“ doplňují pravidelní účastníci Jarmila Ponocná, Laďka Lásková, Václav Šlechta i manželé
Kudrmanovi. Příští rok se ozdravný pobyt bude
určitě konat zase.
(hz, foto: archiv Úsměv pro zdraví)
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Známé i neznámé osobnosti Ústeckého kraje – Ing. Jiří Větvička

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává už řadu
let KALENDÁRIUM REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Pro rok 2014 byl mezi osobnosti Ústeckého kraje zařazen i
příslušník Legie Čechů a Slováků,
veterán II. světové války Jiří
Větvička, který se narodil před
100 lety.
Jiří Větvička se narodil 2. 3. 1914
v Sedlci u Slatiny. K vojenské
prezenční službě byl odveden
21. 4. 1936 a narukoval do Terezína k 42. pěšímu pluku. 1. října 1938
měl prezenční službu ukončit,
ale kvůli kritické vojenskopolitické
situaci v republice po Mnichovské
dohodě mu byla služba prodloužena do 28. 2. 1939. Službu ukončil
v hodnosti svobodník. V civilu
získal zaměstnání v labském přístavu v Lovosicích. Po okupaci republiky odešel do zahraničního vojenského odboje. Odcházel přes

Vzpomínáme

Před pěti lety zemřel Václav
Bláha, zakládající člen organizované turistiky v Lovosicích.
Zemřel v roce, kdy uplynulo
50 let od založení turistického
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Ostravu a 17. 8. 1939 se hlásil
k činné vojenské službě u Legie
Čechů a Slováků (používá se i neformální označení Československý
legion) v Malých Bronowicích u
Krakova v Polsku. Legii velel podplukovník Ludvík Svoboda. 1. září
1939 nacistické Německo přepadlo
Polsko a začala II. světová válka.
Polská armáda se statečně bránila,
ale na moderně vyzbrojený
a daleko početnější Wehrmacht
nestačila. Legie musela ustupovat
na východ. 17. 9. 1939 překročila
hranici Polska sovětská Rudá armáda a ustupující Legii zajala.
Vojáci byli drženi v několika internačních táborech na území Sovětského svazu; byly to Jarmolince,
Oranki, Suzdal a opět Oranki. Od
února 1942 byla Legie umístěna
v Buzuluku na Urale – zde byl Větvička jmenován velitelem kulometné čety v hodnosti četaře. V roce
1942 absolvoval v Buzuluku školu
důstojníků pěchoty v záloze a od
července 1942 byl zařazen u 1. čs.
polního praporu v Buzuluku jako
velitel kulometné čety (kmenové
číslo 39/m). Dne 31. 1. 1943 1. čs.
polní prapor odjel z Buzuluku na
frontu pod velením podplukovníka
Ludvíka Svobody. Větvička se 8. 3.
1943 se svojí kulometnou četou
zúčastnil slavné bitvy u Sokolova i
dalších slavných bitev čs. vojska
v období do jara 1944 (Kyjev, Bílá
Cerkev).
Během války byl Větvička několikrát povýšen, v říjnu 1944 už na
nadporučíka. V oblasti Dukly byl

lehce zraněn. Jako náčelník štábu
6. praporu se zúčastnil bojů na
Slovensku u Liptovského Sv. Mikuláše. Potom do 20. 5. 1945 sloužil u
4. čs. brigády jako zástupce přednosty operačního oddělení a prošel bojovými operacemi na Slovensku u Ružomberku a Žiliny a na
Moravě v oblasti Vsetína. Po válce
sloužil v Praze jako náčelník štábu
27. pěšího pluku v rámci 3. čs.
brigády do 3. června 1945. V té
době navštívil i rodiče v rodné
obci, v Sedlci. Sedleckými spoluobčany byl slavnostně přivítán na
společném shromáždění, kterého
se zúčastnili i občané vedlejších
vesnic. Rodiče a sestra byli německými nacisty perzekuováni, válku
prožili v internačním táboře ve
Svatobořicích.
Po válce sloužil u velitelství II.
sboru v Hradci Králové, 15. 9. 1945
byl povýšen do hodnosti štábního
kapitána. Od 1. ledna 1946 působil
na ministerstvu národní obrany
v Praze jako referent samopalných
jednotek na velitelství pěchoty.
V dalších letech pracoval střídavě
v Hradci Králové a Plzni. V roce
1948 absolvoval školu pro velitele
rot v Milovicích a poté byl zařazen
k 60. pěšímu praporu tamtéž. Po
válce se oženil a narodila se mu
dcera. Také vystudoval vysokou
školu. V roce 1960 plukovník Ing.
Jiří Větvička působil na ministerstvu národní obrany ve funkci
náčelník oddělení řádů a předpisů.
Ovládal ruský a německý jazyk.
Vyznamenání: 1948 – Sokolovská

pamětní medaile, Československá
medaile za chrabrost před nepřítelem, 3x Československý válečný
kříž 1939.
S Karlem Richterem napsal válečné paměti Válka začíná až zítra,
které zahrnují období od roku
1939 do odchodu čs. polního praporu na frontu 31. ledna 1943.
Kniha
vyšla
v
roce
1969
v nakladatelství Naše vojsko.
Armádu Větvička opustil v hodnosti plukovníka. Protože byl zařazen
do Seznamu osob doporučených
k zařazení do Jednotné centrální
evidence představitelů a exponentů pravice v armádě, bezpečnosti, soudech a prokuratuře
(www.totalita.cz), lze předpokládat,
že mu asi bylo doporučeno, aby
z armády odešel; v té době byl
zástupcem velitele útvaru VÚ
Praha. V Lovosicích bydlel od 24. 6.
1974 do 13. 5. 1975, kdy se přestěhoval jako penzista do Duban.
Zemřel 27. 7. 1979 a je pohřben na
hřbitově v obci Klapý, v rodinném
hrobu Kuželů (jeho sestra se provdala za mlynáře Antonína Kuželu
v obci Klapý). Jiří Větvička zde má
umístěnu svoji pamětní desku.
Kniha „Válka začíná až zítra“ je
zájemcům k dispozici v Městské
knihovně v Lovosicích.
Poprvé na existenci Jiřího Větvičky upozornil Zdeněk Najman v
článku Veteráni II. světové války,
který vyšel v měsíčníku Lovosický
dnešek č. 5/2006, s. 6.

oddílu, tenkrát pod TJ Secheza
Lovosice. Ustavující schůze se
uskutečnila 15. 5. 1959 na chatě
na Lovoši za účasti 28 osob, kde
do vedení byli zvoleni: Jaroslav
Hyngar, Jiří Vojtěchovský, Václav Bláha a Alois Ládiš. Oddíl
přešel později pod Klub českých
turistů a aktivně pracuje dodnes.
To je určitě zásluhou i pana
Bláhy.
V malebné krajině Českého středohoří – ve svém rodném kraji –
prožil Václav Bláha celý svůj život,
který zasvětil turistice. Narodil se
17. 2. 1924 v Jimlíně (okr. Louny) a
v r. 1927 se s rodiči přestěhoval do
Loun. V roce 1955 se oženil a po
svatbě bydlela rodina v Solanech.
Pracoval nejdříve v lovosické spořitelně a od října roku 1952 ve Státní
bance v Lovosicích. V roce 1956 se
do Lovosic rodina odstěhovala.
Dlouhá léta se aktivně podílel na
činnosti lovosických turistů v růz-

ných funkcích ve výboru. Vytvářel a
organizoval řadu akcí v rámci dlouhodobé výkonnostní turistiky i v
rámci víkendových výletů, uspořádal a vedl velké množství zájezdů
s cílem poznat nejrůznější kouty
republiky a sousedních států – jak
v letech před rokem 1989, tak i
potom. V nových podmínkách, po
obnově Klubu českých turistů, se
spolu s několika dalšími členy KČT
Lovosice několik let výrazně podílel
rovněž při rekonstrukci a obnově
provozu chaty KČT na vrcholu
Lovoše.
Pan Bláha několik dní po svých
narozeninách po krátké těžké
nemoci 25. února zemřel. Rodina
a přátelé se s ním rozloučili v kapli
na hřbitově v Lovosicích 2. března.
Dodnes na něj vzpomínají nejen
členové rodiny, ale i jeho přátelé a
členové Klubu českých turistů. Čest
jeho památce!
(hz, foto: hv)

Třetí Komunitní
plán péče města
je už k dispozici

(hz, reprofoto: M. Hvorka)

Koncem minulého roku byl
vytvořen Komunitní plán péče
na období 2014 – 2018,
zájemcům je k dispozici na
www.meulovo.cz.
V závěru února se sešla koordinační skupina pro oblast sociální
pomoci a péče o seniory a zdravotně postižené občany. Manažerem
skupiny byla zvolena Božena
Plicková. Prioritou je zachování
minimálně stávajících sociálních
služeb. Pro letošní rok bude v nejbližší době vypsán dotační program „Sociální služby a služby
související v roce 2014“ s částkou
0,5 mil korun. Pravidla budou obdobná jako v minulých letech. (hz)
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Školáci
Matouš Kopáček je absolutním vítězem
Concertino Praga 2014
Ve dnech 8. a 9. února zasedala
v Praze porota 48. ročníku mezinárodní
rozhlasové
soutěže
mladých hudebníků Concertino
Praga 2014. V konkurenci 21
kandidátů ze 7 zemí světa získal
titul absolutního vítěze patnáctiletý klarinetista Matouš Kopáček
z lovosické ZUŠ. Jeho vítězství je
velkým úspěchem pro mladého
hudebníka, lovosickou školu i
Českou republiku.
Matouš hraje na klarinet od devíti
let. Jeho učitelem je jeho otec,
sólový klarinetista České filharmonie Tomáš Kopáček, externí učitel
ZUŠ Lovosice. V roce 2011 obsadil
chlapec v mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia mezi klarinetisty 1. místo, v celkovém hodnocení se umístil na druhém místě.
V témže roce se stal členem mezinárodního symfonického orchestru
Europera Jugendorchester. Jako
třináctiletý se v Itálii zúčastnil mezinárodní
klarinetové
soutěže
„Concorso Internazionale di esecutione musicale per ClarinettoGiacomo Mensi“ (2011), kde skončil v kategorii do patnácti let na
3. místě. V roce 2012 zvítězil v
celostátní soutěži základních uměleckých škol a stal se zároveň absolutním vítězem všech dřevěných

dechových nástrojů. Matouš Kopáček se zúčastnil i soutěže Dechových nástrojů Pro Bohemia Ostrava
2013 s mezinárodní účastí a v
2. kategorii Dechové nástroje dřevěné v konkurenci 26 soutěžících
ve hře na klarinet zvítězil a celkově
ve hře na Dechové nástroje dřevěné (flétna, hoboj, klarinet, fagot)
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S velmi solidní odezvou se
setkalo nedávné finálové kolo
letošního
ročníku
soutěže
GYMLOVO 4U, kterou připravilo
pro základní školy z Litoměřicka
lovosické gymnázium.
Pětadvacítka tříčlenných týmů z
necelé desítky škol se na půdě
uvedené střední školy prezentovala v dobrém světle, všechna družstva bojovala v průběhu celého
klání velmi urputně a cílevědomě.
Symbolickým vyvrcholením polodenní zážitkově – vědomostně –
sportovního souboje byla překážková dráha, v jejímž rámci pro
sebe titul nakonec uzmul jeden z

vydali po třídách a zákoutích školy,
aby splnili všechny úkoly, které si
pro ně učitelé a studenti gymnázia
připravili.
Přátelská
atmosféra
vládla jak na chodbách, tak v učebnách gymplu, kde probíhal lítý
souboj o postup do finále,“
komentoval průběh akce školní
novinářský tým ve složení Lucie
Hampová, Tereza Hellerová a Sára
Studničková. „Na gymplu se nám
líbilo a chtěli bychom pokračovat
ve studiu právě tady. Soutěž je fajn
a jsme rádi, že nebyla zaměřená
jen jedním směrem," komentoval
jednohlasně vítězný celek průběh
soutěže. Každé družstvo obdrželo

týmů libochovické ZŠ Jana Evangelisty Purkyně. „V devět ráno středoevropského času byla soutěž
oficiálně zahájena. Po epickém
písknutí koordinátorky soutěže
Pavly Linkové se soutěžící v doprovodu našich sličných hostesek

za účast pamětní listy, prvních pět
pak i diplomy a tři družstva, která
se postavila „na bednu“, vyhrála i
drobné ceny. A sestava vítězů?
Kateřina Erlichová, Lucie Lebertová
a Štěpán Chadraba. K vítězům tak
míří velká gratulace.
Gymlovo

skončil na 2. místě. V roce 2013
získal rovněž 2. cenu v 1. ročníku
mezinárodní klarinetové soutěže
Czech Clarinet Art. Mladému hudebníkovi blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
(hz, foto: Franck Alasseur)

Přípravná třída na ZŠ Antonína Baráka
Základní škola Antonína Baráka
již počtvrté otevírá od 1. 9. 2014
přípravnou třídu pro předškoláky. Zápis probíhá od února do
31. 5. 2014 vždy od 8.00 do
14.00. Počet žáků je omezen
(15 dětí).
Co nabízíme?
Individuální péči. Výuku 4 hodiny
denně. Možnost stravování ve
školní jídelně. Odpolední a ranní
návštěvu školní družiny s nabídkou
různých zájmových kroužků. Dále
Vaše dítě seznámíme se školním

Finále soutěže GYMLOVO 4U
se jednoznačně povedlo

prostředím a s režimem školy.
Pozná nové kamarády a hravou
formou zdokonalí své schopnosti a
dovednosti nutné pro úspěšný
start v 1. třídě. Navíc získá jistotu a
ztratí ostych z neznámého prostředí. Čekají ho i výlety a vycházky do
okolí. Těšíme se na Vás a Vaše
děti.
Bližší informace a přihlášky lze
získat u ředitelky školy Daniely
Deusové, na telefonu 416 532 265
nebo na webu školy:
www.zsabaraka.estranky.cz.

Žáci ze Čtyřlístku fandili našim
sportovcům
Při olympiádě v Soči žáci ZŠ Všehrdova malovali, tvořili, povídali si,
cvičili, ale hlavně fandili českým sportovcům stejně jako celý národ.
Mgr. Petra Hájková, ZŠ Všehrdova
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• • V Lovoši besedovali herci Zounar a Srstka • •
Ve středu 29. ledna se
v přednáškové síni Kulturního
střediska Lovoš v Lovosicích
uskutečnila odložená návštěva
dvou populárních herců, Martina
Zounara a Zdeňka Srstky. Většině návštěvníků byli známí ze
seriálů Ordinace v růžové zahradě (Zounar) a Doktoři z Počátků
a Sanita (Srstka).
V úvodu informovali herci, že
před lety hráli společně ve filmu ...nebo být zabit (1985). Zounar
tehdy jednu z prvních rolí – mladého Pražana Kima na útěku z koncentráku a Srstka roli vyšetřujícího
gestapáka. Martin Zounar se hned
ujal slova a vykládal o svých začátcích na konzervatoři, o studentském životě a o svém profesoru
Vinklářovi, který se proslavil rolí
nemožného Dr. Cvacha v Nemocnici na kraji města. Zounar nyní
hraje v Ordinaci MUDr. Švarce a
občas prý mu říkají Cvach 2. „Švarc

dokáže dokonale klamat svým
jednáním celé své okolí. Pod slupkou hodného usměvavého doktůrka se skrývá podlý a neschopný
bazilišek. Dostal jsem vůbec poprvé příležitost hrát zápornou roli.
Jsem rád a užívám si to,“ pochvaloval si Zounar.

Zdeněk Srstka hrál téměř v 200
filmech a televizních pořadech.
Když se konečně dostal ke slovu,
vykládal o některých kaskadérských příhodách a o tom, jak ho při
imitaci pověšeného málem opravdu oběsili. Zajímavá byla i další
historka. Při natáčení dramatu

Na západní frontě klid v sedmdesátých letech na Mostecku si najali
Američani na akční scény české
kaskadéry. „Měli jsme nakonec
dělat mrtvoly a režisér si vymyslel,
že po nás polezou krysy. Přivezli
laboratorní krysy, které byly zvyklé
na teplo, takže některé utekly,
některé nám zalezly do kabátů, aby
se zahřály. V té zimě po nás nelezla
ani jedna. Sehnali tedy nějaké rybí
pomazánky a těmi nás natřeli,“
vzpomínal Srstka.
Zdeněk Srstka je také oblíbený
jako moderátor pořadu Chcete
mě?, kde nabízí opuštěné pejsky
z útulků do opatrování. Objevil se
před kamerou s desítkami psů,
kteří ztratili důvěru k člověku.
Žádný z nich ho však nepokousal,
se všemi si rozuměl. Je to opravdu
hodný člověk. Paní Kubišová si ho
do pořadu vybrala právem. Pánové
byli vtipní a posluchači byli spokojeni.
(hz, foto: hv)

Do Lovosic zavítá kultovní pořad Na Stojáka
Již od roku 2006 mohou
diváci vídat nejprve na
kanálu HBO a posléze v
České televizi komediální
pořad Na Stojáka.
Jde o moderní formu
zábavy, kdy stojí komik
sám před publikem a baví
je svými příběhy. Pořad se

těší velké oblibě, a proto
s ním stand-up komici
objíždějí celou republiku.
V pondělí 31. března 2014
tak budeme mít možnost
toto vystoupení spatřit na
vlastní oči i v Lovosicích.
V restauraci a music klubu
Pod Palubou vystoupí Karel

Hynek, Daniel Čech a asi
nejznámější a nejoblíbenější
komik tohoto pořadu, Lukáš
Pavlásek.
Vystoupení Na Stojáka
začíná od 20 hodin a lístky
si můžete v music klubu
Pod Palubou zakoupit již
nyní.
(tuc, foto: archiv)

Lovosické hudební skupiny se představují: JJIM band
Skupina vznikla teprve nedávno, v létě 2013 po povodních.
Její název JJIM vznikl složením
prvních písmen ve jménech.
Jakub, Jirka, Ivoš, Martin. Složení kapely je: Jakub Koch – zpěv a
piano, Jirka Holeček – saxofon,
Ivo Joachimsthaler – baskytara,
Martin Dolejší – bicí a perkuse.
Každý člen má i vlastní kapelu,
s kterou vystupuje na nejrůznějších
akcích. „Všechny naše kapely hrají
komerční hudbu. Nějak nám to
nestačilo, a proto jsme se rozhodli
založit kapelu, ve které si budeme
moci zahrát hudbu, která nás
všechny baví a máme ji rádi – a to
je jazz a swing,“ říká Jakub Koch.
Není to hudba pro všechny posluchače, ani pro všechny muzikanty –
složitá harmonie, improvizace,
synkopy atd. Kapela hraje skladby
nejvýznamnějších autorů a interpretů této éry, jsou to např. Ray
Charles, George Gershwin, Charles

Březen 2014

Chaplin (je to opravdu herec
Charlie Chaplin, i on skládal hudbu), Bob Carleton, Duke Ellington a
mnozí další.
Swing je ale kupodivu velmi oblíbený také v Lovosicích. „Vystoupili
jsme zde už na několika akcích.
Jako první byly oslavy 60 let zalo-

žení Gymnázia Lovosice, kde jsme
vystoupili v rámci alternativní scény, další byl prosincový vánoční
koncert v Kulturním středisku
Lovoš, kde jsme v druhé půli programu zahráli několik instrumentálních skladeb a také doprovázeli
zpěváka Richarda Tesaříka ze sku-

piny YO YO Band. Divákům se to
natolik líbilo, že nás odměnili
standing ovation (potleskem ve
stoje). S Richardem nás čeká ještě
další vystoupení, a to v Praze
24. března v Divadle v Korunní na
pražských Vinohradech,“ informuje
Jakub Koch.
Skupina vystoupila s úspěchem
i na několika dalších akcích – na
jazzovém koncertu v Čížkovicích,
na
předsilvestru
v
Johance
v Lovosicích. „Máme naplánováno
několik
dalších
vystoupení,“
doplňuje zpěvák skupiny Koch. Své
příznivce zve na facebook.com/
pages/JJIM-BAND. „Rádi bychom
pozvali všechny posluchače a příznivce kvalitní muziky z Lovosic
i okolí na naše koncerty.
V dohledné době opět vystoupíme
i v Kulturním středisku Lovoš.
Těšíme se na Vás,“ uzavřel zpěvák
a pianista Jakub Koch.
(hz, foto: archiv skupiny)
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Fotbalisté se vracejí na svůj stadion
Fotbalisty Lovosic čekají náročné jarní odvety. Tabulka divize B
je totiž mimořádně vyrovnaná.
Sedmé Kladno dělí od předposledního Štětí pouhé čtyři body.
Lovosičtí jsou po podzimu na
13. místě. Jaké jaro fotbalisty
čeká? Na otázky Lovosického
dneška odpovídal Martin Dlouhý, člen výkonného výboru FK
ASK Lovosice.
Jaké změny v kádru přes zimu
proběhly?
Do Krupky se vracejí bratři Valentové, nebude u nás hrát ani Gibala
či Rubaška, kteří jdou s M. Radou
na hostování do Slaného. Naopak
nás posílí záložníci Biro a Beran
z Roudnice a Šalda s Hanychem
z Ústí nad Labem. V jednání je i
příchod jednoho útočníka. Jeho
jméno si necháme pro fanoušky
zatím jako překvapení. Jednáme i
s mladými hráči do 26 let, kteří
mají za sebou zkušenosti z I. a II.
ligy. I nadále budeme využívat
možnosti startu hráčů z Ústí, protože jsme již druhým rokem jejich
farmou. Z hostování se vracejí
M. Zdvořák a M. Künhel, kteří si
v průběhu zimní přípravy vybojovali místo v kádru A týmu. Jsem
velmi rád, že se opět naši vlastní
odchovanci prosazují do „áčka“.
Bude tým na jaře silnější?

od 10.15 hodin s Chomutovem.
Další hned o týden později
v sobotu 15. března s Aritmou
Praha. U domácích zápasů jsme se
vrátili k našemu zavedenému dni i
času – na sobotu v 10.15 hodin.
Čas nedělních zápasů se nám neosvědčil.

Správce fotbalového hřiště Roman Řezáč ukazuje, kam až sahala voda
při loňské povodni.
Dle vyjádření trenéra A týmu
Antonína Marčaníka tým vypadá
velmi zdravě a jsem přesvědčen, že
na jaře bude mít mnohem větší
sílu.
Jak jste spokojeni s podzimními
výsledky? První část soutěže jste
nemohli hrát na domácím hřišti.
V tabulce na hřištích soupeřů
jsme po podzimu v popředí, zatímco na „domácím hřišti“ poslední.
Tento fakt dokazuje, jak moc nám
domácí stánek na podzim chyběl.
Touto cestou bych chtěl poděko-

vat všem oddílům, které nám
umožnily odehrát podzimní část
soutěže na jejich hřištích u všech
věkových kategorií. Jedná se o
fotbalové oddíly Čížkovic, Žitenic,
Siřejovic, Pokratic a Travčic.
Jaro již odehrajete na vašem
domácím hřišti. To je jistě pozitivní zpráva?
Bude to pro nás určitě velká psychická vzpruha a podpora. Tímto
bych chtěl všechny naše fanoušky
pozvat na první domácí zápas,
který sehrajeme v sobotu 8. března

Je stadion v podobném stavu
jako před povodní? Evidujete
třeba nějakou změnu k lepšímu?
Hlavní a tréninkové hřiště je po
povodni již od září 2013 zrekonstruováno. Konečně se nám povedlo po několikaletém snažení
získat dotaci na vybudování hřiště
s umělou trávou. Věřím, že toto
hřiště bude sloužit nejen sportovcům ASK Lovosice či školám, ale že
bude zajímavé pro zimní přípravu i
pro ostatní oddíly z okolí. Dále pak,
že přiláká i další děti k fotbalu ve
městě, kde mají možnost trénovat
po dobu celého roku. Všem, co se
podíleli na vzniku hřiště s umělým
povrchem, bych chtěl jménem
fotbalového oddílu velmi poděkovat.
S jakým umístěním byste byli po
konci sezony spokojeni?
Naším cílem je umístění v klidném středu tabulky. Při pohledu na
ni po podzimní části, kde jsou
bodové rozdíly minimální, to není
nereálný cíl.
(Text a foto: tuc)

• Mazlik team skončil na Mistrovství ČR devátý •
Sezona 2013 se našemu týmu
jednoznačně líbila. Lokality, v
kterých jsme se zúčastnili, byly
všechny něčím zajímavé.
V Milovicích byl super průjezd
louží, v Černuci doslova blátivá
sprcha, nebo Kunštát, kde se Pepovi (našemu řidiči) podařilo Tatru
položit na bok a následně ji vlastními silami zase postavit na kola,
bez pomoci ostatních posádek
nebo jiné techniky. A v poslední
řadě to bylo Kladno. Pro nás taková pomyslná „třešnička na dortu“.
Zde jsme také získali náš první
pohár, i když „jen“ za Budkaře
závodu (což je cena za to, kdo se
„nejkrásněji“ převrátí). Pepa s
Páťou totiž udělali s Mazlikem
kotrmelec (bok – střecha – bok –
kola). Část týmu si tak prožila trochu toho bušení srdce z obav o své

blízké, ale posádka z auta vylezla v
pořádku.
A proto, dle našeho názoru,
i deváté místo lze považovat za
úspěch. Vždyť kluci ho vybojovali
s vozem, který se dá považovat za

veterána mezi Tatrami.
Celou sezonu bychom rádi
uzavřeli, jak jinak, než opětovným
poděkováním všem našim sponzorům za sponzorské dary a celému
týmu za neúnavné povzbuzování

a fandění na závodech, kterým
vytváří pro posádku krásnou
atmosféru.
V letošním roce jsme se chtěli
poprvé zúčastnit Velké ceny
Mohelnice v rámci MČR v truck
trialu. Bohužel se nám nepodařilo
sehnat dostatek finančních prostředků pro absolvování takto
vzdáleného závodu (a to i přes
sponzorský dar od města Lovosice). Snad se to podaří v roce 2015.
Sezona 2014 opět začíná závodem v Milovicích u Nymburka, a to
26. – 27. dubna. Všechny příznivce
truck trialu tímto srdečně zveme.
Přijeďte se podívat a užít si trochu
té adrenalinové zábavy.
Více informací se dozvíte na:
www.trucktrial.cz
nebo
na:
www.mazlikteam.estranky.cz.
Mazlik team

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. Martin Kohl. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Redaktoři: Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv), Patrik Pátek (pp), Jiří Veleman (jv).

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

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

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

Kulturní středisko Lovoš
Pátek 7. března
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Večer s hudbou a tancem pro všechny generace.
Hraje Orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Dárek pro ženy – vstup zdarma.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Pondělí 10. března
GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA – Jaké je Rusko?
Miroslav Biško, cestovatel
Dozvíte se to od cestovatele, který byl v Rusku
poslední léta několikrát. Jeho cesty začínají
Moskvou a zatím končí na Dálném východě ve
Vladivostoku. Poznal Kavkaz, Bajkal, sibiřské veletoky Ob a Jenisej a na Dálném východě Amur a
Ussuri. Na jezeře Balnoj pobýval u Nanájců, na
Obu se přátelil s Chanty, na Jeniseji s Kjoty.
Přednášet bude o své cestě z Moskvy do města
Vorkuty, o horách Polárního Uralu, městě Salechardu, které leží na řece Obu – přesně na Severním polárním kruhu, o lidech, kteří tam žijí, o jižním
Uralu, městě Jekaterinburgu a jeho okolí. Na jihu
Sibiře se podíváme do stepi v nejmenší sibiřské
republice Chakásii a hlavního města Abakanu.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

Středa 12. března – SVÁŤOVO DIVIDLO
POHÁDKA O BROUČKOVI
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového
dividla. Sál KS Lovoš, od 16 hodin, vstupné 20 Kč.

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

Sobota 15. března
4. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA LOVOSICE
K tanci hraje taneční orchestr: Funny Orchestra
J. Kleina, uvidíte předtančení standardních a
latinsko-amerických tanců, DMC REVOLUTION
předvedou street dance a break dance, půlnoční
světelné taneční vystoupení, hostem večera je
VÁCLAV NECKÁŘ se skupinou BACILY.
Sál KS Lovoš, od 20 hodin, vstupné 200 Kč.
Úterý 18. března – Přednáška – DAKAR ZE ZÁKULISÍ aneb DOBRODRUŽSTVÍ S CEJCHEM SMRTI
Jedinečný zábavný pořad s historkami těch, kteří
jsou na Dakaru jako doma. Pořadem provází moderátor a reportér JAN ŘÍHA, osminásobný účastník
RALLYE DAKAR v Africe i Jižní Americe. Pohltí vás
vyprávění, historky a zajímavosti nejen ze zákulisí,
ale i nádherné nepublikované fotografie a videa
přímo z Dakarského konvoje.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 20. března – 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 21. března – ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17 do 22 hodin, vstupné 65 Kč.

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

Čtvrtek 13. 3. – Koncert populární hudby
Sál KS Lovoš, od 17 hodin.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz

Neděle 9. 3. – Stavba vrbového altánku
v Ekosadu v Malých Žernosekách
Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče,
od 14 hodin, info: 774 045 397.
15. 3. – 21. 3. Jarní (letní) bleší trh
s dětským oblečením, hračkami a věcmi pro děti.
Sobota 29. 3. – Dětský karneval
Ve spolupráci s KS Lovoš, od 15.30 hodin.
Sobota 29. 3. – 1. benefiční ples Mozaika o.s.
KS Lovoš, od 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek: Infocentrum Lovosice,
RC Mozaika Lovosice a kadeřnictví – Mgr. Lukáš
Černý.

Sobota 8. března - Turnaj v šipkách
od 18 hodin, ceny do 6. místa

Pondělí 24. března
GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA
Ing. Karel Štěpánek, cestovatel – Aloha z Havaje
Havaj nadchne nádhernými plážemi, teplým oceánem, neuvěřitelně atraktivní přírodou, vysokými
horami s kaňony a vodopády, aktivními sopkami,
tropickou flórou a zajímavou historií. Zasurfujeme
si na proslulé pláži Waikiki na ostrově Oahu.
Přespíme na opuštěných plážích ostrova Kauai.
Sestoupíme do nádherného Waimea kaňonu,
abychom se vykoupali ve vodopádech. Poplaveme
s obřími želvami a hejny delfínů v Cookově zátoce
na Big Islandu. V luxusních hotelích můžete za 14
dnů utratit na osobu klidně 100 000 korun, ale při
pozorování západu slunce z nejvyšší sopky Havajských ostrovů Mauna Kea budete mít celý svět jako
na dlani a zdarma.
Klubovna KS Lovoš, 17.30 hodin,vstupné 20 Kč.
Úterý 25. března – Divadelní představení
LIGA PROTI NEVĚŘE
Jedna z nejúspěšnějších her Zdeňka Podskalského,
ve které si občas i sám zahrál. Typický milenecký
trojúhelník se spoustou komických situací.
Do současné podoby upravil Zdeněk Podskalský
ml. Diváci jsou zvyklí, že se obvykle v novinách
dočtou něco o obsahu hry nebo o hlavní zápletce.
Liga proti nevěře je zvláštní tím, že zde nejde skutečně popsat obsah hry, protože by se prozradil její
konec. Divák si tedy musí počkat až na samotné
divadelní představení, kde se dozví, o čem hra je a
jaký je její konec. Můžeme pouze prozradit, že se
jedná o konverzační komedii s detektivním nádechem, řešící téma manželské nevěry. Hrají: Kateřina
Kornová, Ivo Šmoldas, Světlana Nálepková.
Režie: Zdeněk Podskalský ml.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 150,- Kč.

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání
Březen

Sobota 15. března od 20.00 hodin
THORAX • heavy-metal / Praha
ANACREON • metal / Praha

Muži A tým – Česká divize B
Sobota 8. 3. od 10:15 h L. Chomutov
Sobota 15. 3. od 10:15 h Aritma Praha
Sobota 29. 3. od 10:15 h Český Brod

Sobota 22. března od 20.00 hodin
AMENDFOIL • metal / Finsko
FLESH ROXON • horor punk metal / Finsko
GYGY • rock / ČR

Muži B tým – I. B třída
Neděle 23. 3. od 10:15 h Košťany
Dorost – I. A třída krajské soutěže
Sobota 22. 3. od 11:30 h Osek

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Relaxace každé pondělí od 8.30 hodin
v DDM Elko
Zdravotní cvičení každé pondělí od 10 hodin
a úterý od 8.30 a 10.00 v DDM Elko Lovosice
a od 13.00 DsPs Lovosice
Cena 300,- Kč na čtvrtletí pro členy

9. 3. – Hudební divadlo Karlín – Polská Krev
Od 15 hodin, bus ve 12 hodin z náměstí
15. 3. – Relaxační seminář – ETIKOTERAPIE
Mgr. Kubátová, od 9.00 do 14.00 hodin
v DDM Elko, cena 60,- Kč členové, 100,- Kč
ostatní, Přihlášky: Lásková – 720 206 398

Cvičení s lany
Každé úterý a čtvrtek od 15 hodin v DDM Elko
Cena 50,- Kč, Chadimová: 702 001 721
2. 3. – 12. 3. – Karlovy Vary

20. 3. – ERGOTERAPIE
Práce s hlínou od 9 hodin v DDM Elko,
cena 20,- Kč, přihlášky s platbou, nejméně 5 lidí
přihlášených, Zemancová: 736 102 975

21. 3. – Zábava s překvapením
KS Lovoš od 17.00 hodin, cena 65,- Kč
Javůrková: 790 403 536
24. 3. – Divadlo Fidlovačka Praha
Tři ženy jako květ
Odjezd 16.30 hod Litoměřice,
16.35 hod Lovosice
3. 4. – Jarní turnaj v Bowlingu
Restaurace Beseda od 15 hodin, přihlášky
s platbou 20,- Kč – Samuelová 605 535 173

Město Lovosice Vás srdečně zve na

4. Reprezentační ples
města Lovosice
Kulturní středisko Lovoš Lovosice
sobota 15. 3. 2014 od 20:00 hodin
Moderátor: Josef Melen
Host večera:

Václav Neckář a skupina Bacily
K tanci a poslechu hraje:

Vystoupení taneční skupiny

Funny Orchestra J. Kleina

DMC REVOLUTION

Slavnostní předtančení:
Standardní a latinsko-americké tance

Půlnoční světelné taneční vystoupení

Welcome drink, tombola
Předprodej vstupenek:
Vstupné: 200 Kč
Kulturní středisko Lovoš, Informační centrum

NAŠE OPTIKA

pro Vás připravila
v březnu několik AKCÍ

U
K
A
R
Z
Í
N
ĚŘE

M

Zhotovíme Vám zabarvovací
i stálebarevné dioptrické brýlové čočky
za příznivé ceny a ještě k tomu
většinou do druhého dne.

dý den

e kaž
• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUJEčoM
čky

multifokálních čoček za 1000,a jednoohniskových výrobních čoček za 500,- Kč.

• kontaktní

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

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

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Březen 2014

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

Akce na multifokální a jednoohniskové brýlové čočky
od firmy Essilor!!!
V březnu můžete pořídit druhý pár
Na přesné podmínky se přijďte informovat.

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

Přijďte a uvidíte,
že se vyplatí mít svého optika.
Děkujeme za Vaši přízeň.
OPTIK PRUDKÝ

inzerce.dnesek@email.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ
V AREÁLU AUTOLAKOVNY LOVOSICE

Nyní akce
autobaterie
ory
a elektromot

D E N OT E V Ř E NÝC H D V E Ř Í

13 Kč

Pátek
Sobota

Co pro Vás máme připraveno:

50 - 80 %
1 KČ

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
000 Kč
k 1800 - 3
Dáre

NAVÍC:

(k nákupu multifokálních čoček nebo čoček Transitions)

POZOR: Máme pro Vás
malé občerstvení
a ke každé zakázce od nás
obdržíte dárek.

uto
za Vašezdaarm
a)
mož

Sv. Čecha 1163/2
areál autolakovny

slevy na brýlové
obruby

Za
pár značkových čoček Nikon
v hodnotě 2.980 Kč

(doprava ná

Lovosice

21. 3. 2014 9 – 18 hod
22. 3. 2014 9 – 15 hod

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

ŘENÍ
VYŠET ČNÍM
UO
ZRAK ISTOU
AL
SPECI

Těšíme se na Vaši návštěvu: VAŠE OPTIKA,
Kostelní 7/11 (vedle rybářských potřeb), Lovosice, tel.: 734 155 344,
www.vaseoptika.cz

Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15 – 20 týdnů. Cena 149 – 185,- Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v úterý 25. března 2014
Lovosice – u Billy – 13.30 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20 – 30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Prodej náhradních dílů na motorová vozidla
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Skútry

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

MP Ko
rado

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

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
(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.

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
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Denně 9:00 - 20:00 hodin

www.ltnet.cz
inzerce.dnesek@email.cz

Restaurace
U Kašpara

Tato nominace je udělována restauracím
za vysokou kvalitu pokrmů
(např. projekt CZECH SPECIALS),
profesionální obsluhu
(za vzdělávání svého personálu),
čisté a kvalitní prostředí...
azníky
a především za spokojené zák

www.ukaspara.com

ČRo Sever – nové pořady se posluchačům líbí
čekají. Prohlubujeme přímý kontakt s
posluchačem – ten může ovlivňovat
náš program více než dosud.
Písničky na přání jsme rozdělili na
dva bloky – první hodina začíná v
poledne a druhá v 17.00 hodin.
Ohlasy jsou dobré.
Český rozhlas Sever zahájil nový
rok s velkými programovými změnami. Ve všední den odpoledne
a o víkendu vysílá nové atraktivní
pořady a nabízí také více aktuálních zpráv a očekávaných událostí
z Lovosic, Litoměřic a okolí.
O nové skladbě vysílání jsme si
povídali s ředitelem stanice
Milanem Knotkem.
Je to velká změna?
Docela ano. ČRo Sever dostal nový
zvukový obal, jež je pro všechny regionální stanice ČRo stejný. Vysíláme
více aktualit ze života všedního dne i
událostí, které nás „právě dnes“ ještě

Co zábavné pořady?
Od pondělí do pátku posluchači
slyší ve 13.00 nový pořad Česko
země neznámá, který je zajímavou
soutěží o městech ČR a jejich osobnostech. Pořad moderovaný Pavlem
Kudrnou je spojen s každodenní
výhrou velice hezkých cen. Pro ty,
kteří mají rádi slavné české komiky
z doby kvalitní a kultivované zábavy,
jsme ve všední den ve čtyři odpoledne zařadili pořad Humoriáda.
Posluchači si zde mohou živě vybrat,
jestli chtějí slyšet Menšíka, Sováka
nebo třeba Ivu Janžurovou.
Změny se dotkly také víkendu?

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Hvězdné návraty, což je medailon
herců a dalších zajímavých osobností. Tento pořad běží na ČRo Sever
v sobotu i v neděli vždy od čtyř do
pěti odpoledne.

V sobotu dopoledne jsme zařadili
nový magazín pro kutily a zahrádkáře a po něm jde v živém vysílání
veterinární poradna, kam je možné
odborníkovi zavolat pro naléhavou
radu. Na nedělní dopoledne je
připraven gastronomický magazín
Pochoutky. A další novinkou je pořad

Jak na změny ve vysílání reagují
posluchači?
Většina ohlasů je pozitivních.
Nové pořady se líbí a posluchači
oceňují i lepší výběr hudby. Co se
týká kritiky, posluchači se ptají,
proč skončil oblíbený Oldies club
Ivana Dolejšího. Ivan se rozhodl
odejít na zasloužený odpočinek
a pořad už bohužel nevyrábí,
nicméně na
přání posluchačů
Oldies club reprízujeme v neděli
před polednem. Setkávám se také
s pochvalou týkající se zpravodajství,
což mě velice těší, protože nikde
jinde tak komplexní informace
z běžného života na Lovosicku
nenajdeme.
Tiskové oddělení ČRo
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