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Nové fotbalové hřiště bylo předáno
Nové hřiště vedle krytého
plaveckého bazénu bylo oficiálně
předáno zhotovitelem městu
k vyuţívání. Hřiště s trávníkem
3. generace bude k dispozici
celoročně a díky umělému osvětlení i ve večerních hodinách.
Výstavba přišla na 14 milionů
korun. Deset milionů pokryla dotace od ministerstva školství, kterou
získala ASK Lovosice, čtyři miliony
pak zaplatilo město coby vlastník
pozemku a hřiště. V současné době
je plocha vyuţívána většinou fotbalisty. Hřiště však bude v budoucnu
slouţit i široké veřejnosti.
„V současné době to ještě moţné
není, neboť není k dispozici ţádné
sociální zázemí. Aţ bude dokončena
oprava zimního stadionu, bude
tento problém vyřešen a vytvoříme
provozní řád s podmínkami vyuţití
pro veřejnost,“ vysvětlila Dana
Berková, vedoucí správy provozu
ASK Lovosice.
(tuc, foto: hv)

Lovosice jsou proti kšeftu s ubytovnami
Předraţené ubytovny, které
místo řešení sociálního problému připomínají spíše kšeftování
s chudobou. To je častý případ v
českých městech. Ne však
v Lovosicích, kde ukazují, ţe lze
situaci řešit i jinak.
Zdejší ubytovna je od začátku
90. let stále v majetku města. Její
kapacita je 92 lidí, z čehoţ je v
současné době 60 dospělých a
32 dětí. „Nikdy jsme nebyli striktně
proti novému vlastníkovi nebo
správci, trvali jsme ale na dodrţení
podmínek města. Vhodný zájemce
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se nikdy nenašel," sdělila místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková.
Pobyt v objektu upravuje ubytovací řád. Pokud se objeví problémy,
řeší je sociální sluţba formou vytýkacích dopisů a následným ukončením smlouvy. Platí zde zákaz
rušení nočního klidu, poţívání
alkoholu a kouření ve společných
prostorách. Ubytovna je navíc
situována tak, ţe ve stejném domě
funguje i komunitní centrum
Amicus, které se věnuje sociálně
potřebným.

Dospělí, kteří mají platnou smlouvu, platí za ubytovnu 70 korun za
den, za dítě je sazba poloviční.
Za 30 korun si mohou ubytovaní
také objednat například 4 hodiny
praní v prádelně.
„Tento model se nám za uplynulá
léta osvědčil a jsme rozhodnuti u
něj nadále setrvat, přestoţe provoz
musíme částečně dotovat formou
úhrady za vodu nebo teplo. Loni
jsme pak například provedli opravy
v objektu za 300 000 korun,“
dodala starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
(tuc)

Sdruţení
Rybářský rok 2013
v Lovosicích
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
poslední zastupitelstvo města proběhlo
v novém zrekonstruovaném sále staré
radnice.
Jednání
zastupitelstva se tak po mnoha
letech vrací na své historické místo
a do reprezentativních prostor.
Byla zahájena kompletní rekonstrukce všech dětských hřišť v
našich mateřských školách. Kromě
toho, ţe přibudou hrací prvky,
budou zahrady slouţit našim
nejmenším i jako netradiční
prostory pro vzdělávání.
Ve spolupráci s Asociací sportovních klubů bylo zprovozněno nové
sportoviště. Fotbalové hřiště s
umělou trávou třetí generace.
Brzy bude připraven provozní řád,
který umoţní toto sportoviště
zpřístupnit nejen široké veřejnosti,
ale například také lovosickým
školám. Pro ně bude ostatně brzy
v provozu také dopravní hřiště v
Prokopa Holého.
Věřím, ţe jsme těmito rozsáhlými
investicemi, na které se nám podařilo získat finanční prostředky z
dotačních titulů, přispěli k lepšímu
vyţití ve volném čase nejen lovosických dětí.
Brzké jarní počasí ke sportovním
aktivitám přeci přímo vybízí.
Přeji všem příjemné dubnové dny
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Azylový dům pro ţeny a matky
s dětmi slaví své 1. narozeniny
Na jaře roku 2013 byl v Lovosicích zahájen provoz Azylového
domu pro ţeny a matky s dětmi,
jeţ se ocitnou bez přístřeší, který
je financován z Individuálního
projektu Ústeckého kraje –
„Podpora
sociálních
sluţeb
v Ústeckém kraji“, financováno
z OP LZZ.
Uplynul rok a my vám přinášíme
rekapitulaci toho, co jsme za toto
období zvládli: od března do prosince vyuţilo naši sluţbu 23 dospělých ţen a 21 dětí. Máme celkem
7 pokojů, z toho šest pokojů je pro
maminky s dětmi a sedmý je společný pokoj pro ţeny. Poptávka po
ubytování hlavně matek s dětmi se
dramaticky navýšila v průběhu
druhé poloviny roku 2013, kdy
jsme z nedostatku kapacity museli
odmítnout 37 matek s 52 dětmi.
Azylové bydlení je sociální sluţbou prevence – přicházejí k nám

matky
prochází
programem
finanční gramotnosti, učí se, jak
zvládat
základní
mechanismy
rodinných rozpočtů. Dalšími dílčími úspěchy a pokroky našich
uţivatelek je vyřízení osobních
dokladů, zařazení dětí do přípravných tříd základních škol, spoření
si peněz na budoucnost, vyřízení
záleţitostí týkajících se výţivného
na děti, rozvodu aj.
Zaměstnanci azylového domu
pořádali v minulém roce společně
s uţivatelkami a jejich dětmi různé
akce, kterými byly např. „Dětský
den“
pro
děti
uţivatelek,
„Drakyáda“ se společně vyrobenými draky; „Štrůdlování“ – vyrábění
jablečných závinů, „Halloweenská
párty“ spolu s maškarním plesem
pro děti nebo „před-štědrovečerní
večeře“ společně s rozdáváním
dárků a vánočním večírkem. Uţivatelky AD Lovosice se spolu s dětmi

Lovosice podpořily Tibet i Hodinu Země

Do dvou celosvětových akcí se
v březnu zapojilo město Lovosice. Desátého března vyvěsilo
tibetskou vlajku, čímţ vyjádřilo
podporu akci Den pro Tibet.
Následovala Hodina Země, kdy
se 29. března od 20.30 do 21.30
hodin město na hodinu zahalilo
do tmy. Tento celosvětový happening letos jiţ poosmé propojil

obce, firmy a jedince, kterým
není lhostejný stav ţivotního
prostředí a klimatu na naší planetě. „Lovosice se k oběma akcím připojují kaţdoročně. Tato
symbolická podpora je to nejmenší, co pro tyto problematiky
můţeme udělat,“ uvedla Lenka
Lízlová, starostka města.
(Text a foto: tuc)

Byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních
a souvisejících sluţeb a programů v roce 2014“

ţeny a matky s dětmi proto, aby
předešly jevům, jako je bezdomovectví nebo odebírání dětí do
ústavní péče. Většina ţen, které
jsou u nás ubytované, mají osobní
zkušenosti s různými formami
domácího násilí. Jejich orientace ve
společnosti a sebevědomí jsou
těmito
záţitky
poznamenány.
Proto největšími úspěchy našich
ubytovaných je jejich opětovné
začlenění do společnosti tím, ţe si
s pomocí týmu pracovníků AD
Lovosice našly zaměstnání i bydlení a odstěhovaly se do pronajatých
bytů.
Nedílnou součástí toho, jak obstát ve společnosti, je orientace ve
vlastních financích, všechny ţeny a
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zúčastnily i soutěţe „Malujeme
svět“,
pořádané
litoměřickou
Diakonií a vyhrály zvláštní cenu
poroty.
V kaţdodenním ţivotě jsme se
v azylovém domě zaměřili hlavně
na zvládání rodičovských kompetencí, zlepšení péče o dítě a aktivně podporujeme trávení volného
času maminek spolu s dětmi.
Učíme ţeny a matky spolu s dětmi
zavařovat, pečeme koláče, perníčky, vyrábíme marmelády, atd...
Azylový dům pro ţeny a matky
s dětmi děkuje za podporu všem,
kteří mu osobně nebo zprostředkovaně, finančně nebo materiálně
v prvním roce ţivota pomáhali.
(Kolektiv zaměstnanců azylového domu)

Občanská sdruţení a spolky
mohou v Lovosicích ţádat o
dotaci ze sociální oblasti. Město
Lovosice letos opět vyhlásilo
dotační program „Podpora sociálních a souvisejících sluţeb a
programů v roce 2014“.
Předkladatelem projektu můţe
být právnická i fyzická osoba, např.
spolek, nadace nebo ústav působící na území města Lovosice, která
se zabývá sociálními sluţbami
a sluţbami souvisejícími. Projekt

musí být realizován v roce 2014.
K dispozici je celkem 500 000 Kč,
minimální výše dotace je 1 000 Kč.
Ţádosti se mohou podávat od
15. 3. do 30. 4. 2014. Konzultační
místo je na Městském úřadu Lovosice, kontaktní osobou je Libuše
Borníková z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Podmínky a příslušné formuláře k dotačnímu
programu jsou ke staţení na internetových stránkách města Lovosice.
(hz)

Dotační program „Sport a volný čas 2014“
je v Lovosicích určen mládeţi
Předmětem podpory mohou
být sportovní a volnočasové
akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního
významu.
Granty mohou být směrovány
také na rozvoj a činnost sportovních a zájmových organizací pracujících s mládeţí nebo na uspořádání sportovních soutěţí, táborových aktivit či uskutečnění sportovních soustředění. Předkladatelem projektu můţe být právnická i
fyzická osoba, nestátní organizace,
spolek, nadace nebo sdruţení

působící na území města, které se
zabývá sportovní nebo zájmovou
činností a pracuje s mládeţí vyjma
těch, které obdrţely příspěvek na
svoji činnost přímo z rozpočtu
roku 2014. Minimální výše dotace
je 1 000 korun.
Ţádosti se přijímají od 15. 3. do
30. 4. 2014. Konzultačním místem
je MěÚ Lovosice, ekonomický
odbor, kontaktní osobou Markéta
Pospíšilová, tel. 416 571 146.
O přidělení příspěvku v obou programech rozhodne rada města
v květnu 2014.
(hz)
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Rozpočet

Vývoj rozpočtu města od roku 2000 do současnosti
V následujících řádcích se pokusím objasnit vývoj městského
rozpočtu od roku 2000 aţ do
letošního roku. Zajímavé srovnání vychází z podkladů ekonomického odboru, jehoţ jsem byl
v letech 2003 aţ 2007 vedoucím,
později předsedou finančního
výboru a v současnosti jsem
zastupitelem. Ve spolupráci se
současnou vedoucí ekonomického odboru paní Wágnerovou je
připraven tento materiál.
Město Lovosice hospodaří na
základě schváleného rozpočtu,
který schvaluje
zastupitelstvo.
Rozpočet vychází z odhadu příjmů,
zůstatku finančních prostředků
minulého roku a z návrhu výdajů
k uspokojení potřeb města. Lovosice schvalují kaţdý rok tento nejdůleţitější dokument pro řízení města
jako schodkový a schodek je vţdy
kryt zůstatkem peněz na účtu,
případně úvěrem. Rozpočet lze
analyzovat z různých pohledů a
detailů. Pouţíváme standardní
druhové členění rozpočtu, v jednotlivých paragrafech jsou sledovány rozpočtové poloţky.
Velmi zajímavý je vývoj příjmů
města, který v roce 2000 činil pouze 148 mil. Kč a v roce 2013 zdánlivě dostatečných 260 mil. Kč. Daňové příjmy mají největší podíl na
příjmové stránce rozpočtu, v roce
2000 byly pouze ve výši 45 mil. Kč
a v roce 2013 činily 121 mil. Kč.
Největších příjmů v historii města
bylo dosaţeno v roce 2004, kdy
příjmy činily 417 mil. Kč. Rok 2004
byl výjimečný, neboť jsme dosáhli
největšího rozpočtu a v celorepublikovém srovnání jsme byli
městem s největšími příjmy u měst
do 10 tisíc obyvatel. Příčinou těchto hodnot bylo jednak plnění pojišťovny po katastrofální povodni
v roce 2002, prodej pozemků
v průmyslové zóně a také investiční akce kryté z dotací. V dalších
letech je vidět postupně klesající
tendence u příjmů, především
kapitálových příjmů, které jiţ ne-

tvoří podstatnou část rozpočtu
určenou pro investiční výdaje města. Město jiţ nedisponuje majetkem, kterým by mohlo navýšit
příjmovou stránku rozpočtu. Pro
úplnost je třeba dodat, ţe daňové
příjmy postupně v jednotlivých
letech rostou, avšak nestačí
k pokrytí všech výdajů i s ohledem
na rostoucí výdaje související
s výkonem státní správy. Stát neu-

Lovosice podpořily dějepisnou soutěţ
Celostátní dějepisná soutěţ se i
letos bude konat v Chebu a bude
to uţ 23. ročník. Jde o prestiţní
školní vědomostní klání, kterého
se účastní studenti z ČR a také ze
Slovenska. Za Lovosice v minulých letech soutěţili studenti
lovosického gymnázia a bude
tomu tak i letos.
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„Nabídek na nejrůznější soutěţe
na školu přichází spousta, nicméně
se nám poměrně dobře daří rozpoznat, které jsou smysluplné.
Právě dějepisná soutěţ je tou, o
které nemáme sebemenší pochybnosti. Podílí se na ní akademická
obec a nám jako škole přináší
moţnost, jak zviditelnit výsledky

stále na obce přesunuje další činnosti spojené s výkonem státní
správy, ovšem bez dostatečného
finančního krytí.
Výdajová stránka rozpočtu není a
asi nikdy nebude dostatečná.
Město pokrývá výdaje v rámci
rozpočtových moţností. V roce
2000 byly výdaje pouze ve výši 151
mil. a v roce 2013 dosáhly 262 mil.
Kč. V mimořádně úspěšném roce

2004 výdaje činily neskutečných
441 mil. Kč. Výdaje se standardně
člení na běţné a kapitálové. Kapitálové výdaje jsou určeny na investice do majetku města, tvoří menší
část výdajů. Pohybují se od 6 mil.
Kč za rok aţ po 180 mil. Kč, pravidelně však oscilují kolem 50 mil.,
coţ je i přibliţně hodnota roku
2013. Běţné výdaje pravidelně
rostou a je nasnadě přijímat kaţdoročně opatření k jejich minimalizaci. Zajímavým detailem je poloţka neinvestiční dotace do sportu,
která se ustálila v přibliţné výši cca
12 – 13 mil. Kč. Sledovaná poloţka
zahrnuje pouze výdaje určené na
provoz sportovišť a sportovních
oddílů bez výdajů na údrţbu a
investice do těchto městských
zařízení.
Pro efektivní řízení a sledování
rozpočtu se jeví jako nejvhodnější
dnes jinde zaváděné rozklikávací
rozpočty, které umoţňují všem
zainteresovaným okamţité nahlíţení do finančních toků. Z provedeného porovnání je zřejmé, ţe
rozpočet našeho města nebude
v dalších letech stačit k pokrývání
investičních výdajů, aniţ by byly
zapojeny dotační prostředky a
sniţovány běţné výdaje. Prostředky města nikterak v budoucnu
závratně neporostou a zastupitelé
města se musí zamyslet nad tím,
jak financovat provoz města a
prosazovat jeho trvalý rozvoj.
Jiţ v letošním roce dochází ke
sniţování
investičních
výdajů
z důvodu niţších odhadovaných
příjmů.
Pro stabilizaci výdajové stránky
rozpočtu je nutné provádět sniţování výdajů v samosprávě, vypořádat se s rostoucími nároky na
výkon státní správy a efektivně
hospodařit s vlastním majetkem.
Pro mě osobně byl vţdy vyrovnaný
rozpočet umoţňující trvalý rozvoj
města prioritní a i v dalších letech
tomu nebude jinak.
Jindřich Novák
odslovosice@seznam.cz

práce našich pedagogů se studenty,“ upřesňuje ředitel Gymnázia
Lovosice Marek Bušek.
Soutěţ je připravována na úrovni
krajských kol, kterých se účastní
studenti z celkem 270 gymnázií.
Ti nejlepší pak postoupí do finále.
Tuto soutěţ se rozhodlo podpořit i
město Lovosice. Na její organizaci
přispěje částkou 5 000,- Kč.
„Jsme rádi, ţe se naše škola

účastní takovéto akce. Gymnázium
má ve městě dlouhou tradici, a tak
je výjezd našich studentů dobrou
prezentací nejenom školy, ale celého města,“ dodává místostarostka
Lovosic Vladimíra Nováková.
Finále soutěţe se uskuteční v
listopadu v Chebu. Soutěţit se
bude ve znalostech historie Československa od jeho vzniku do vytvoření protektorátu v roce 1939. (tuc)
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Rozhovor

Ministr ţivotního prostředí R. Brabec:
Lídr Ústeckého kraje hnutí ANO Richard
Brabec usedl do Poslanecké sněmovny a
následně také na ministerské křeslo. Ţe má
k Lovosicím velmi blízko, netřeba dodávat.
Dělal 6 let (2005 – 2011) generálního ředitele
Lovochemie, a v regionu tedy není neznámou osobou. Poţádali jsme jej, aby předestřel jakousi osobní vizi poslance, politika
a také ústavního činitele.
Výsledky ANO v Lovosicích byly výrazné.
ANO vyhrálo o cca 12 % nad levicovými stranami ČSSD a KSČM, coţ bylo překvapující
a zcela nečekané. Jaké máte vysvětlení?
Obdobných výsledků jsme dosáhli nejen
v Lovosicích, ale i ve většině spádových obcí.
V celém Ústeckém kraji po dlouhé době nezvítězila levice, ale právě hnutí ANO. Je velmi pravděpodobné, ţe důvodem tohoto výsledku byl
především fakt, ţe lidé byli dlouhodobě otráveni aţ znechuceni chováním tradičních politických stran, neschopností nebo naopak
„všehoschopností“ mnoha politiků. Naše hnutí
jim nabídlo přijatelnou alternativu, jasnou vizi,
čeho chceme dosáhnout, a především charizmatickou a velmi úspěšnou osobnost v čele.
Speciálně na Lovosicku lze dobrý volební výsledek zdůvodnit právě tím, ţe lidé věděli, ţe předseda hnutí ANO Andrej Babiš je i majitelem
Lovochemie, která je v okolí povaţována za
jednoho z nejstabilnějších zaměstnavatelů.
Jaké byly důvody, ţe jste se tzv. dal na
vysokou politickou dráhu, která je jistě
protkána nejistotou, riziky, nástrahami na
lidský charakter atd.? Jde jistě také o to
neztratit tvář a nezlomit jiţ zmíněný charakter?
I kdyţ to bude znít jako klišé, uţ se na tu hrůzu
opravdu nedalo dívat ani zdálky a speciálně
tady v mafiánském prostředí Ústeckého kraje.
Ale tím spouštěcím prvkem bylo rozhodnutí
A. Babiše jít do boje s politicko-podnikatelskou
korupční chobotnicí, která nám tu v posledních
letech narostla do neuvěřitelných rozměrů.
A jelikoţ znám buldočí zarputilost pana Babiše,
nebylo pochyb, ţe to myslí váţně. Bylo mi jasné,
ţe tahle cesta bude spíš minové pole, coţ uţ
první zkušenosti potvrdily. Ale věřím, ţe lidem
dokáţeme, ţe i zdánlivě zabetonované věci se
dají změnit, vţdyť i ta nejdelší cesta začíná
prvním krokem.
Výsledek voleb a povolební jednání Vás
„katapultovaly“ na post ministra ţivotního
prostředí. S jakou vizí rezortu jste se funkce
ujal? V týmu nejbliţších spolupracovníků je
i Jan Landa, bývalý tajemník MěÚ v Lovosicích. Jakou bude mít agendu na starosti?
V těch prvních týdnech a měsících to je především krizové řízení, protoţe hrozí mnohamiliardové nevratné ztráty z evropských fondů, které
se nyní snaţíme aspoň částečně sníţit. Kromě
toho chceme ministerstvo personálně stabilizo-
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Ministr ţivotního prostředí Richard Brabec (vpravo), ministr dopravy Antonín Prachař a vedoucí
CHKO České středohoří Jaroslav Obermajer na závalu D8 v Dobkovičkách
vat a vrátit mu odbornost, protoţe v minulých
letech odešlo resp. bylo „odejito“ velké mnoţství odborníků a ti nám nyní scházejí.
A v neposlední řadě chci kolegy ve státní správě
naučit to, co znám ze soukromé firmy, tedy
obrátit kaţdou korunu třikrát a nevyhazovat
peníze daňových poplatníků za nesmysly.
Pokud jde o Jana Landu, tak ten je mým prvním
náměstkem a má na starosti řízení chodu ministerstva. Tedy oblasti řízení financí a rozpočtu,
IT, provozu či personalistiky.
Ústecký kraj, co se týče ovzduší, je druhý
nejhorší v republice po kraji Moravskoslezském. Jak z toho ven?
Řešení není jednoduché, bude trvat ještě
několik let a samozřejmě souvisí s průmyslovou
strukturou obou krajů, ale překvapivě čím dál
vyšší podíl znečištění jde na vrub dopravy
a lokálních topenišť. Jedná se především o
prachové mikročástice, které na sebe váţí karcinogenní látky, např. pyro(a)benzen. V Moravsko
-slezském kraji je situace ještě komplikovanější
z důvodu vysokého znečištění z polské průmyslové aglomerace. V minulých týdnech jsem
navštívil oba kraje a se zástupci krajských úřadů,
obcí, průmyslových podniků a dalších institucí
jsme problematiku zlepšení ovzduší intenzivně
diskutovali. Pro zlepšení kvality ovzduší se snaţíme jiţ nyní dělat mnohé. Od tlaku na průmyslové podniky a sniţování jejich negativního vlivu
na stav ovzduší, přes tzv. kotlíkové dotace
(společný dotační program MŢP a krajů na
výměnu kotlů v domácnostech) aţ po eliminaci
negativních vlivů dopravy (zavádění nízkoemisních zón, podpora alternativních paliv – např.
autobusů na stlačený zemní plyn). V nejbliţších
letech chceme ještě více podpořit cílené dotační
výzvy v obou krajích tak, aby lidé poznali oprav-

du citelné zlepšení kvality ovzduší.
Objevil se názor o střetu zájmů, a to ţe
ekologie a průmysl jsou proti sobě jako oheň
a voda a ţe Vy jste zastáncem průmyslové
lobby, coţ vychází z předchozího pracovního
zařazení. Můţete to vysvětlit a upřesnit?
Ano, byl jsem generálním ředitelem Lovochemie i členem představenstva Svazu chemického
průmyslu ČR. A proto také vím, ţe udrţitelný
rozvoj průmyslu je moţný a především
v podmínkách přísné evropské legislativy lze
prioritu výroby a zaměstnanosti s ochranou
ţivotního prostředí skloubit. Velký průmyslový
podnik je dnes pod podstatně přísnější kontrolou neţ např. lokální topeniště, která mnohdy
znečišťují ţivotní prostředí nebezpečnějšími
látkami neţ komíny fabriky. A pro někoho moţná paradoxně si myslím, ţe mě mé zkušenosti
z průmyslu na pozici ministra ţivotního prostředí vybavily dobře. Vţdyť pro ředitele chemičky
je dodrţování předpisů v oblasti ochrany ţivotního prostředí ţivotní nutností. A hodí se i manaţerské zkušenosti, zvláště v neradostném
stavu, ve kterém jsem ministerstvo a některé
jeho resortní organizace převzal. Navíc jsem si
na ministerstvo přivedl tým lidí, kteří jsou nejen
dobrými manaţery a lidmi s morálním kreditem,
ale také odborníky ve své oboru.
Jak hodláte spolupracovat s ekologickými
aktivitami, byť jsou některé radikálnější?
Jedná se např. o Děti Země, Arniku, Duhu a
také o liberálně-ekologickou stranu reprezentovanou M. Bursíkem či Stranu zelených.
S nevládními ekologickými organizacemi jsem
se sešel jiţ před svým nástupem na ministerstvo
a potkávám se s nimi pravidelně, např. i při
svých cestách do regionů.
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Rozhovor

Zkušenosti z Lovochemie se mi nyní hodí
Osobní ţivot – co to je? Práce ministra je víc
neţ na plný úvazek a je to ještě větší fofr, neţ
jsem čekal. O fungování Poslanecké sněmovny
jsem si iluze nedělal, ale přiznám se, ţe skutečnost v negativním slova smyslu předčila má
očekávání. Neúcta k řečníkům, dlouhé projevy o
ničem, nekonečné přestávky, obstrukce... Proto
se s kolegy z hnutí ANO snaţíme některé věci
změnit, i kdyţ jsme obviňováni z populismu.
Ale co je populistického třeba na tom neopíjet
se na pracovišti? Překvapující je síla odporu
mnohých ostřílených poslanců z tradičních
parlamentních stran, kterým evidentně zaběhlý
způsob vyhovoval.

Diskutujeme spolu řadu témat a váţím si lidí,
kteří jsou odborníky v daných oblastech a
přitom nejsou fanatičtí a dokáţí se domluvit na
kompromisu. Vrcholní představitelé Strany LES
či Strany zelených se vůči nám chovají spíš jako
političtí konkurenti, a odborná diskuze je s nimi
tedy sloţitější, zvláště pak v blízkosti televizních
kamer.
Pro Lovosice je mnoholetým problémem
dokončení dálnice D8. Jak se v tom hodláte
angaţovat? Budete na kolegu z ANO
z rezortu dopravy A. Prachaře „tlačit“?
S kolegou Prachařem uţ na rozdíl od našich
předchůdců, kteří si psali dopisy a zápisy
z porad, v této věci podnikáme konkrétní kroky.
Je neuvěřitelné, ţe za téměř 9 měsíců od mohutného sesuvu svahu na stavbu D8 u Dobkoviček se skoro vůbec nic neudělalo. Proto jsme
začali okamţitě jednat s Lesy ČR a uţ od
začátku března se intenzivně pracuje na kácení
stromů na sesuvném svahu tak, aby mohl být
následně proveden geologický průzkum, sesuv
odstraněn a zahájena sanace svahu a okolí.
Bohuţel dnes uţ je jasné, ţe slibovaný termín

dokončení výstavby dálnice v r. 2015 je nereálný
a hovoří se spíše o r. 2016. Spolu s ministrem
dopravy uděláme maximum moţného pro to,
aby tento termín uţ byl opravdu posledním
zdrţením v pohnuté historii této stavby.
Cena vody je v Ústeckém kraji nejvyšší v
republice a např. na Klatovsku je poloviční.
Je tato záleţitost v gesci MŢP? Pokud ano,
můţete říci řešení?
Tato záleţitost je především v gesci ministerstva zemědělství a částečně i ministerstva financí. Nicméně MŢP, byť se nás to týká jen okrajově, se momentálně intenzivně snaţí přesvědčit
ostatní resorty o tom, ţe cenovou regulaci vodného a stočného by měl provádět nezávislý
regulátor, např. na bázi Energetického regulačního úřadu.
Jak zasahuje „poslancování“ a nyní i
„ministrování“ do Vašeho osobního ţivota?
Jaký máte pocit z prvních jednání
v Poslanecké sněmovně, která má ve veřejnosti špatné renomé ve smyslu, ţe to je tzv.
ţvanírna?

Mohou Vás občané zastihnout s případnými
názory, náměty atd.? A úplně na konec
odlehčeněji: Jak jste si zvykl na přezdívku,
kterou zapříčinil prezident republiky při
jmenování vlády?
Lidé mne mohou zastihnout v mé poslanecké
kanceláři v Litoměřicích na Mírovém náměstí
č. 30 kaţdé pondělí od 14.00 do 17.00. Pokud
tam z pracovních důvodů nemohu být, určitě
tam najdou mého asistenta, případně mne mohou kontaktovat e-mailem či telefonicky
(spojení je na webu hnutí ANO). Momentálně to
mám časově dost napjaté, ale pokud je aspoň
chvíle času, snaţím se být ve „svém“ regionu co
nejčastěji.
A jestli myslíte přezdívku Brabenec, tak tu mi
uţ asi nikdo neodpáře. Ale mohlo to dopadnout
hůř a koneckonců k ministerstvu ţivotního
prostředí to docela sedí...
(Jiří Veleman, foto ANO, MŢP)

Pozn. autora: Tento rozhovor, resp. jeho zveřejnění, pro časovou zaneprázdněnost Richarda
Brabce byl plánován dříve neţ do tohoto čísla.
Chtěl jsem tímto uzavřít své působení
v Lovosickém dnešku, které jsem oznámil
v minulém čísle.

Skautské okénko – Zvláštnost českých skautů – podsadový stan
Nikde na světě
nenajdete skauty,
kteří by na táboře
spali
v
podsadových
stanech,
kromě
skautů
z České republiky.
Podsadové
stany
jsou
vynálezem
českých skautů, na
který mohou být pyšní. První
skautské oddíly tehdy pouţívaly k táboření nejčastěji
2 celty c. k. armády spojené
do jehlanu.
Při stavbě jednoho tábora
na vlhkém terénu dostali nápad vedoucí, aby děti neleţely
na zemi – zvedli celý
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jehlan
dřevěným
„podstavcem“
tak,
aby bylo moţno spát
na postelích a ve
stanu si ještě stoupnout. A vznikla podsada… (tedy dřevěný
podstavec pod látkový stan). Je to vynález, který nám závidí
snad všichni skauti, kteří podsadový stan viděli. Nepíši to
jen tak, ale je to fakt, o němţ
jsem se jiţ přesvědčil. Vţdy,
kdyţ jsem se setkal s někým,
kdo o podsadovém stanu uţ
slyšel, tak se mu myšlenka
podsadových stanů líbila. Je to
vynález jiţ z roku 1913 a jeho

cílem bylo, aby se na táboře
nemuselo spát na zemi, ale
jako na klasické posteli – ve
vzduchu. Přesto je i u skautů
postel o poznání oblíbenější
neţ podsadová postel. Postel
totiţ disponuje matrací, zatímco podsadová postel ne.
Pokud netušíte, co si pod
pojmem podsadový stan představit, mohu vám jej přiblíţit
snad jako jakýsi stan čtvercového půdorysu. Je sestaven
ze čtyř dřevěných desek po
obvodu, ţelezné tyčové konstrukce a přes ní přehozené
plachty a dvou postelí (bez
matrace). Viz obrázek.
Vojtěch Hák (Sesmál)
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích se uskutečnilo ve
čtvrtek 20. 3. 2014 druhé slavnostní vítání nových občánků Lovosic
s jejich rodiči a příbuznými.
Ze čtrnácti pozvaných novorozenců se dostavilo šest kluků a čtyři
holčičky. Občánky mezi nás
přivítal zastupitel Milan Šramota

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

a matrikářka Hana Beránková.
Mezi nimi byl i první občánek
Lovosic roku 2014 Jolana Dlouhá.
První občanka roku od Městského
úřadu obdrţela peněţní dar.
Svým
vystoupením
přivítaly
novorozence děti z mateřské
školky Sady pionýrů.
(Text a 3x foto: hv)

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu
odpoledne a odváţeny ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

16.

16. 4. – 17. 4.

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

17.

23. 4. – 24. 4.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

18.

30. 4. – 1. 5.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

19.

7. 5. – 8. 5.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – DUBEN 2014
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Sarah Abdessattar, Jolana Dlouhá (první občánek roku 2014) a Ladislav Šulc.

Ulice:

15. 4.
16. 4.

Husova, Osvoboditelů parkoviště před DSL
K. Maličkého, Sady pionýrů

22. 4.
23. 4.

Kostelní, Kostelní sídliště
Vodní, Dlouhá parkoviště

29. 4.
30. 4.

Palackého, Tovární
Krátká, Wolkerova

Prodej majetku města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky:
Prodej bude uskutečněn nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou
kupní cenu.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39
(třetí nadzemní podlaţí) v ulici Ţiţkova, 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 podlaţí) v ulici Ţiţkova, 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 podlaţí) v ulici Ţiţkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,74 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 450 000,- Kč.

Vít Kučera, Jáchym Šteg, Lucie Tirpáková a Václav René Jelínek.

Bytová jednotka č. 15 v domě čp. 113/3
(třetí nadzemní podlaţí) v ulici Prokopa Holého, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 77,65 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 570 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 887/2
(třetí nadzemní podlaţí) v ulici Mírová, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,33 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 430 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 13 v domě čp. 761/23
(druhé nadzemní podlaţí) v ulici Wolkerova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 52,37 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 440 000,- Kč.
Prohlídka bytů je možná po předchozí domluvě na tel.č. 416 571 197.
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor ţádost na odkoupení
prodávané jednotky.

Jana Ţigmundová, Patrik Rychtárek a Petr Hrnčíř.
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DALŠÍ INFORMACE: na tel. 416 571 197 – Nováková Renata - Městský
úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice, email:
renata.novakova@meulovo.cz.
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Úspěchy

Výborný zpěvák s komediálním talentem – Pepča Fečo
Znají ho nejen v Lovosicích.
Drobný chlapec s milým úsměvem prošel úspěšně Základní
školou Všehrdova v Lovosicích.
Od malička byl čiperný a stále
v akci, pravidelně vystupoval
na koncertech lovosické ZUŠ.
Oblíbená byla v jeho podání
Josefína nebo Mackie Messer.
Nyní je mu třináct let a navštěvuje primu lovosického gymnázia. Zanedlouho ho uvidíte
v televizním seriálu První republika a nejen v něm. Hoch má
široký akční rádius. Pepíka jsem
se zeptala, jak to všechno bylo…
Začal jsi zpívat uţ v základní
škole?
Ve školním sboru Školáček na
prvním stupni na ZŠ Všehrdova
jsem zpíval od 1. třídy a brzy jsem
začal navštěvovat i dramatický
krouţek pod vedením paní učitelky
Hájkové a paní ředitelky Zemanové. (Pepíkovou poslední rolí před
odchodem do gymnázia byl pan
řídící ve hře Kouzelný skřítek o
staré škole.)
Kdy jsi začal navštěvovat ZUŠ
Lovosice a kdo Tě tam učí?
Chodíš také do sboru?
Do ZUŠky jsem začal chodit v
šesti letech a to na klavír k Libuši
Vávrové a na sólový zpěv k Julii

Nepustilové. V současné době je
mým učitelem Jakub Koch, ke
kterému chodím i na sborový zpěv.
Zpívám ve sboru Happy Voices,
který často vystupuje na koncertech v Lovosicích i okolí.
Jakých ses zúčastnil soutěţí a
s jakými výsledky?
V roce 2012 jsem byl první na
pěvecké soutěţi Little Star v
Litoměřicích a následující rok jsem
prvenství obhájil. V mosteckém
Juniortalentu jsem získal dvakrát
druhé místo a na pěvecké soutěţi
s mezinárodní účastí – Česko zpívá
jsem vloni z cca 400 přihlášených
dětí obsadil osmé místo a také
získal cenu internetu.

Lovosice se v soutěţi ZUŠ neztratily
V pátek 21. února se v Základní
umělecké škole Litoměřice konalo okresní kolo Národní soutěţe
ţáků základních uměleckých
škol ve hře na klavír. Soutěţilo
celkem 38 ţáků ZUŠ z Litoměřic,
Lovosic, Roudnice nad Labem a
Libochovic.
Všechny lovosické soutěţící, a to
Kateřina Klaudyová (0. kat.) a Aneta Kimmerová (1. kat., obě I. Pospíšilová), Markéta Štětinová (1. kat.,
L. Vávrová), Sára Štěchová (2. kat.,
I. Pospíšilová), Alessandra Sophia
Fritsch (4. kat., O. Haufová) a Natálie Tichá (5. kat., M. Patráková)
obsadily svorně 3. místo.
Další okresní kolo Národní soutěţe ţáků ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR se konalo v ZUŠ Litoměřice 12. března; tentokrát proběhla
soutěţ ve hře na kytaru a smyčcové nástroje. Ve hře na kytaru
soutěţili ţáci ze ZUŠ v Lovosicích
a Litoměřicích. První místo získal
Martin Pém (I. kat., Ing. I. Bartošek)

Duben 2014

a hezká druhá místa Klára Hrdličková (kat. OB, P. Voborník), Matěj
Ullmann (I. kat., L. Březnovský)
a Ngo Duy Son (3. kat., L. Březnovský).
Soutěţ ve hře na smyčce byla
v tomto roce bohatá v zastoupení
nástrojů. Vedle houslí zazněla i
viola, violoncella a kontrabas.
Soutěţili ţáci ZUŠ Litoměřice,
Lovosice a Roudnice nad Labem.
Lovosičtí soutěţili pouze ve hře
na housle. První místa získaly
ţákyně Adéla Dragounová (1. kat.)
a Eliška Popelková (3. kat.) a
2. místo obsadila Melisa Mayerová
(3. kat.). Učitelkou všech tří houslistek je Alena Beckerová.
„Děkuji všem vyučujícím za přípravu ţáků a ţákyň na soutěţ,“
říká ředitel Základní umělecké
školy Lovosice MgA. Jiří Lhotský.
„Také všem ţákům děkuji za
píli a dobrou reprezentaci. Přejme
jim v dalších soutěţích hodně
štěstí a úspěchů,“ dodává ředitel.
(hz)

Jak ses dostal k natáčení seriálu
První republika a co tam máš za
roli? Jak probíhá natáčení?
V říjnu loňského roku jsem se
zúčastnil konkurzu na roli v seriálu
První republika a reţisérem Biserem Arichtevem jsem byl vybrán na
roli chlapce Štěpána Procházky.
Natáčení probíhalo například ve
vesničce Třebíz nebo v Bubovicích
u Berouna. Dále bych nechtěl nic
prozrazovat, počkejte si na 17. díl
s názvem Čarodějka.
To ale není Tvá poslední role,
chystáš se také do muzikálu.
Kam?
15. února jsem se zúčastnil konkurzu na roli Pugsleyho do muzi-

kálu Addamsova rodina, kde jsem
nakonec po několika výběrových
kolech uspěl. Bude se hrát v
Hudebním divadle Karlín v Praze
a premiéra je plánovaná na 6. listopadu 2014, od 30. října začínají
přístupné generální zkoušky. Dalšími účinkujícími bude např. Lucie
Bílá nebo Daniela Šinkorová v roli
Morticie nebo Jiří Korn a Jaromír
Dulava v roli Gomeze, takţe je na
co se těšit!
Přejeme hodně pěkných rolí,
úspěchy ve škole i na soutěţích.
Děláš Lovosicím radost!
(hz, foto: archiv)

• • Brigáda na Skalce • •
Členové o. s. Hrady Českého
středohoří se o své památky
pečlivě starají. Ať je horko nebo
zima, konají brigády, aby byly
hrady hezké. Poslední jarní
brigáda 15. března byla určena
vylepšení okolí Skalky.
„Krásné zákoutí pod východní
stěnou věţe vţdy
lákalo a jistě i láká
romantické duše či
skupinky touţící po
soukromí aţ na to,
ţe po sobě nikdo
neuklízí. Tak jsme
hned v úvodu nasbírali několik pytlů
odpadků, kusy lina,
autoplachtu, molitanové matrace a
další pobytovou výbavu,“ informoval brigádník Hauf. Následovala
práce na zámku – likvidace náletů
a násypů kolem výtahové šachty.
Vyřezání silných náletů motorovou
pilou na strmých stěnách bylo
moţné jen s lezeckou technikou –
zavěšením v sedáku a na laně. Pak

se pracovníci rozdělili
na dvě
party, aby se střídavě dosoušeli u
ohýnku s buřtíky a pivem, které
zajistili a dopravili spolupořádající
místní občané pod laskavou patronací Obecního úřadu Vlastislav.
Opět se udělal kus potřebné práce,
po akcích na Košťálově a Oparnu
byl letošní vegetační
klid vyuţit brigádníky
vrchovatě. Poděkování patří všem zúčastněným!
Kdo nebyl v poslední době na Skalce,
neváhejte – na zámku
jsou
nová
okna,
vstupní brána, téměř
nikde uţ nezatéká a přes léto bude
opět otevřená expozice hradů
Českého středohoří v 1. patře a
výstavka památek na slavného
rodáka kardinála Schönborna.
A v červenci bude v Lovosicích na
staré radnici výstava České středohoří – země hradů!
(hz, foto: archiv Hradů)
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Osobnosti

Rodačka z Lovosic se stala badatelkou v oboru egyptologie

V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok 2014
je uvedena lovosická rodačka
Ludmila Matiegková (* 8. 3.
1889 v Lovosicích, + 26. 8. 1960
v Praze), pedagoţka, spisovatelka a publicistka, egyptoloţka, od
jejíhoţ narození letos uplynulo
125 let.

Ludmila se narodila 9. března
1889 v Lovosicích. Její otec, světoznámý antropolog prof. MuDr.
Jindřich Matiegka, vykonával v
době narození svého jediného
dítěte ve městě a okolí soukromou
lékařskou praxi. Matka Marie, rozená Stránská, pocházela z úřednické
rodiny, její otec byl soudní úředník
a před penzionováním působil
delší dobu v Praze. Také Ludmila
se s rodiči uţ v roce 1892 přestěhovala z Lovosic do hlavního města království. Praha nabízela pracovní i společenské příleţitosti,
kterým nemohlo malé, převáţně
německé
město
konkurovat.
Oba rodiče mysleli i na malou
Ludmilu, její výchovu a vzdělání.
V roce 1901 vstoupila Ludmila
Matiegková do prvního dívčího
gymnázia Minerva. Její středoškolská studia proběhla úspěšně a
23. července 1908 sloţila maturitu.
Po absolvování střední školy se v

zimním semestru 1908/9 imatrikulovala na Filozofické fakultě české
Karlo – Ferdinandovy univerzity.
Posléze začala Ludmila objevovat
obor, který se na české univerzitě
tehdy nepřednášel. Jednalo se o
egyptologii. V roce 1914 sloţila
hlavní rigorózum z filozofie a vedlejší ze semitských jazyků a 8. října
1914 byla promována doktorkou
filozofie. Její disertační práce nesla
název Názory starých Egypťanů o
duši a tiskem vyšla ve Věstníku
České akademie věd a umění v
roce 1916.
Po studiu se Ludmila Matiegková
rozhodla věnovat pedagogické
práci na střední škole, zpočátku na
Minervě, později na dívčím lyceu
v Holešovicích. Ale ani jako středoškolská profesorka se nevzdala
svého studijního zájmu o egyptologii. Ve 20. letech 20. století podnikla tři studijní cesty do Egypta a
na Blízký východ. Po zřízení samo-

statného egyptologického semináře na Karlově univerzitě v roce
1925 se zde Matiegková zapojila
do vědecké činnosti. Současně
pomáhala otci při jeho antropologických výzkumech. Po smrti matky v roce 1929 a zároveň těsně
před rektorskou inaugurací Jindřicha Matiegky převzala Ludmila
péči o otce a zároveň pokračovala
ve vlastních výzkumech a cestách.
Napsala i několik knih pro mládeţ:
O staroegyptských bozích a hrdinech (1925), V objetí sfingy (1927),
O bílém oslíku (1930), Záhada
(1934) a vytvořila rozhlasové pásmo „Jak vzniklo písmo". Egyptologii se věnovala i po 2. světové
válce, kdy přispívala do Orientálního archivu. Zemřela v létě 1960 při
pobytu v Mariánských Lázních.
Ţivotopis L. Matiegkové zpracovala
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., v
knize Okouzlení Orientem (Praha
2005).
(hz, reprofoto: hv)

• • Letec RCAF Otto SULEK bojoval za rodnou zem • •

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává
KALENDÁRIUM REGIONÁLNÍCH
VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE.
Pro rok 2014 byl mezi osobnosti
Ústeckého kraje zařazen i lovo-

sický rodák Otto Sulek, palubní
střelec Kanadského královského
letectva RCAF.
Otto Sulek se narodil 1. 4. 1924
v Lovosicích jako třetí ze čtyř synů
manţelů
Franze
a
Růţeny
Sulkových v Lovosicích. Jeho
rodina zakusila trpce důsledky
„Mnichovské dohody“, musela se
odstěhovat z rodných Lovosic kvůli
nenávisti a chování místních
Němců ke svým ţidovským
spoluobčanům, mezi které patřila
i rodina Otto Sulka. Otec Franz
předvídavě rozhodl o odchodu
rodiny do Velké Británie uţ v roce
1938. Po vypuknutí války se rodina
odstěhovala do Kanady. V létě
1943 se Otto Sulek hlásil do sluţeb
kanadského letectva RCAF. Postupně byl školen v několika střediscích a výcvik dokončil k 11. 2.
1944. Následně odjel do Anglie,
kde byl přidělen k 22. OTU

Akademický malíř Jiří Novosad
Do Kalendária regionálních
výročí Ústeckého kraje byl pro
rok 2014 zařazen i akademický
malíř Jiří Novosad, čestný občan
města Lovosice.
Jiří Novosad se narodil 18. dubna
1949 v Ústí nad Labem a od roku
1955 ţil v Lovosicích. V Litoměřicích navštěvoval Lidovou školu
umění. Po studiu na gymnáziu a
„ţelezniční“ nástavbě následovala
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dvouletá vojenská sluţba a nedlouhé zaměstnání v propagačním
oddělení tehdejší SECHEZY. Oţenil
se, manţelka pracovala v mateřské
škole a narodily se jim dvě dcery,
Kamila a Bohdana. Na praţské
Akademii výtvarných umění byl
v letech 1972 – 78 ţákem profesora Jana Smetany. Po absolvování
školy se vrátil zpět do Lovosic,
přestoţe vystavoval v celé Evropě

v Gaydonu, aby se poté stal
příslušníkem 429. bombardovací
perutě Bison na základně Leeming.
Večer 12. ledna 1945 odstartoval
se svou posádkou z letiště Leemingu se strojem Halifax Mk. III (AL –
D, NR 173) k plnění úkolu kladení
min v prostoru Flensburského
fjordu. Stroj byl napaden německým nočním stíhačem Hptm.
Edmundem Schöderem letícím
s Junkersem Ju 88 G6 (D5 + AL)
a byl těţce poškozen. Osádka
opustila letoun na padácích. Sulek
přistál do sněhu nedaleko městečka Mommark na dánském ostrově
Als a jiţ druhý den byl zajat německými vojáky a po výslechu
převezen do zajateckého tábora
Dulag Luft ve Wetzlaru a dále pak
do tábora Stalag Luft X III D v
Norimberku a naposledy do Stalag
VIIA v Moosburgu. Dne 29. 4. 1945
byl tento tábor osvobozen americ-

kou armádou. Po celou dobu
pobytu před Němci úspěšně tajil
svůj ţidovský původ. Po skončení
války demobilizoval, ale uţ v roce
1946 byl znovu přijat do řad RCAF,
kde působil aţ do odchodu do
penze v roce 1974. V roce 1955 se
oţenil s Kanaďankou ze severního
Ontaria a měli spolu syna. Otto
Sulek zemřel v červenci 2007 ve
věku 86 let v městečku Peterborough v provincii Ontario.
V pátek 17. září mu byla v Dlouhé
ulici v Lovosicích odhalena na
podnět Tomáše Rotbauera pamětní deska. Tato deska byla odhalena
na budově restaurace Na Mandlu
za přítomnosti mnoha občanů,
mezi nimiţ byli i bývalí dobří známí
rodiny Sulků a zástupci armády.
Proti hitlerovcům bojovali i jeho
dva starší bratři, Walter a Franz.

(Holandsko, Německo, Francie aj.).
V Praze vystavoval Jiří Novosad
poprvé v roce 1980 v renomované
Galerii Vincence Kramáře, po
deseti letech (1990) se tu jeho
obrazy objevily podruhé. Významné místo mezi jeho mezinárodními
výstavami zaujímá jeho reprezentace českého umění na Mezinárodním festivalu malby v Cagnes
sur Mer ve Francii a zvláště účast
na Festivalu evropské současné
malby v Mouscronu v Belgii, kde

získal hlavní cenu a medaili za
malbu (1992). Mnichovská galerie
Cäsar Radetzki, se kterou delší
dobu spolupracoval, vydala jeho
monografii. Jeho obrazy mohli naši
občané zhlédnout v době oslav
v roce 2000 na Městském úřadě
v Lovosicích. Jiří Novosad zemřel
v pátek 29. září 2006 ve věku
57 let. Dne 4. srpna 2008 mu bylo
uděleno čestné občanství města
Lovosice in memoriam.
(hz)

(hz, reprofoto: hv)
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Školáci
Ţáci ZŠ Sady pionýrů vyjeli na lyţe

Nadprůměrné umístění gymnazistů v ICILS

V únoru a březnu jsme se postupně vydali s dětmi 1. stupně
a ţáky 7. – 9. tříd za lyţováním
do
okolí
obce
Mariánská
v Krušných horách. Někteří byli
jiţ zdatní lyţaři, ale našli se mezi
námi i ti, kteří se učili lyţovat
od základů. Postupně překonali
svůj strach a všichni se nakonec
odváţili sjíţdět prudší sjezdovku.
Poprvé jsme vyzkoušeli i letos
nově otevřený areál na Plešivci,
který nás svými sjezdovkami
nadchl a rádi se sem vrátíme.
Kvůli nedostatku sněhu jsme museli v březnu jezdit za lyţováním na
Neklid. Nakonec jsme zde byli
spokojeni, protoţe je tam pěkná
cvičná louka pro začátečníky a
zdatní lyţaři si na vedlejší
sjezdovce také přišli na své.
Během týdne děti zaţily i hledání
pokladu podle předem daných
indicií, které si ale kaţdé druţstvo

Lovosické gymnázium obdrţelo
dílčí hodnotící zprávu z mezinárodního (zapojeno bylo dvacet
států) šetření s názvem ICILS
2013 (International Computer
and Information Literacy Study),
v jehoţ rámci se testovala počítačová a informační gramotnost
v dovednostech ţáků osmých
tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Toto testování a sběr dat byly
realizovány v loňském roce, a to
prostřednictvím národního centra
České školní inspekce. Lovosické
gymnázium bylo přitom jednou ze

muselo nalézt ve vymezeném
prostoru v terénu okolí chaty.
Při přednáškách se ţáci dozvěděli,
jak správně mazat lyţe, od zástupce horské sluţby si vyslechli, jaká
jsou pravidla chování na sjezdovkách i mimo ně a o dalších činnostech, které souvisejí s prací u horské sluţby (zachraňování zraněných ve skalách nebo v lavině).
V průběhu týdne si nikdo rozhodně nemohl stěţovat, ţe se
nudil. V březnovém termínu se vše
neslo v duchu dětského symbolu
zimy, sněhuláka. Kaţdý ţák 1. stupně si sestavil sněhuláka z připravené skládačky a ještě mu slepil
dřevěný domeček. Vychovatelka
dětem přichystala večerní vědomostní kvízy. A týden utekl… Teď
uţ nezbývá neţ se těšit na další
zimu a přát si, ať máme více sněhu
neţ letos.
Hana Kracíková

• • Novinky ze ZŠ Antonína Baráka • •
Úspěch v celorepublikové
výtvarné soutěţi
Velkého úspěchu se podařilo
docílit naší
škole
v
celorepublikovém výtvarném projektu
„Mandala dětem“. Přestoţe byla
konkurence veliká a do soutěţe
bylo zasláno 1274 děl, ţákyně
2. třídy Tereza Dlouhá se probojovala se svoji mandalou mezi
6 nejhezčích. Její dílo bylo vybráno
jako jedno z 50, které bude součástí putovní prodejní výstavy a
kalendáře na rok 2015. Terezce
moc gratulujeme a všem zúčastněným ţákům děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Nerglová
koordinátorka projektu

Placená inzerce

170 zúčastněných českých škol,
testy v ČR prošlo celkem více neţ
3 000 ţáků. „Průměrná úspěšnost
gymnázií byla logicky obecně
vyšší, úspěšnost naší školy v celostátním i regionálním měřítku pak
nadprůměrná. A zároveň potěšil
fakt, ţe ze vzorku celkem třinácti
testovaných škol z Ústeckého kraje
dopadlo právě naše gymnázium
vůbec nejlépe,“ sdělil Marek Bušek,
ředitel gymnázia. Výsledky z mezinárodního porovnání by měly být
uveřejněny v závěru listopadu
2014. Více informací k projektu
najdete případně na jeho webu,
zde: www.icils.cz.

V letošním školním roce převzala
pasování po spisovatelce D. Krolupperové další osobnost v literatuře, a to I. Březinová. Slavnostní
atmosféru umocnilo její velmi
hezké vyprávění v prvních třídách
o tom, jak je čtení důleţité. Naše
školní knihovna je samozřejmě
obohacena o nové tituly s osobním věnováním. Také zástupci
školního parlamentu J. Günl a
J.
Heřmanovský
spisovatelku
vyzpovídali:
Odkud pocházíte?
Z Ústí nad Labem.
Kdy jste vydala první kníţku?
V roce 1996 pro děti s názvem
„Panáček paneláček“.

Litoměřická škola reprezentovala
Českou republiku

Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostního pasování prvňáčků
na čtenáře se stalo velmi oblíbenou tradicí na naší škole.

Co znamená zkratka IBBY, kde
jste členkou?
Je to Mezinárodní organizace
přátel dětských knih.

Společnost Microsoft podporuje oblast školství mnoha aktivitami, jednou z těch nejznámějších je program Partneři ve
vzdělávání, který v sobě zahrnuje podporu inovativních projektů, učitelů, vzdělávacích aplikací,
komunitních projektů a mnoho
dalšího.
Jednou z aktivit je i relativně nový
program Microsoft Expert Educator, do něhoţ se mohl minulý rok
přihlásit jakýkoliv učitel. Z přihlášek
pak porota na úrovni jednotlivých
států zpracovávala vytvořené projekty a hodnotila je a ti nejlepší
pak získali status Microsoft Expert
Educator. Za Českou republiku toto
ocenění loni získala trojice učitelů
Ivona Spurná, Miroslav Sláma a
především Karel Klatovský ze
Střední školy a Mateřské školy,

 O akci informovalo více jak 30
zástupců médií z celého světa.
 Global Forum také navštívilo a
vystavovalo zde přes 50 partnerů.
„Během následujících měsíců
chceme poskytnout tablety všem
našim učitelům tak, aby mohli
vyučovat
moderními
způsoby
s moţností pohybu po třídě a bez
omezení kabelů od klasického
počítače k dataprojektoru nebo
pro přístup na internet. Výuka je
pak pro ţáky mnohem zajímavější
a interaktivnější,“ informoval ředitel školy Ladislav Šrejbr.
Litoměřická škola totiţ zastupovala Českou republiku s projektem
začlenění
nových
technologií
Microsoft do běţné výuky. Jednalo
se zejména o vyuţití stovek zdarma
dostupných vzdělávacích aplikací

pro různé předměty, online dostupná data v prostředí internetu,
kdy učitelé nemusejí jiţ vyuţívat
zastaralé USB disky, a především
řešení zaloţené na produktu Windows MultiPoint Server, které
umoţňuje rozdělit výkon počítače
mezi více jednoduchých stanic,
starších počítačů nebo tabletů
napříč všemi platformami.
„Na Globálním Fóru bylo vidět, ţe
smysl inovativní výuky není
v mnoţství IT vybavení a financí na
jeho pořízení, ale především
v aktivitě a zapojení samotných
učitelů a ţáků. Jakmile učitel ví, jak
s tabletem pracovat, a sám pochopí, jaké výhody mu jeho vyuţití
přináší, teprve pak můţeme mluvit
o inovativní výuce,“ dodává Karel
Klatovský.
Škola Šrejbr, Litoměřice
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o.p.s. v Litoměřicích pod vedením
ředitele Ladislava Šrejbra. Kromě
tohoto ocenění se v minulých
měsících účastnili mnoha webinářů
a dalších vzdělávacích aktivit, za
coţ jim odměnou byla účast na
Globálním Foru Microsoft in Education, který se konal v termínu
11. 3. – 14. 3. 2014 v Barceloně.
Jedná se o roční vyvrcholení programu Partneři ve vzdělávání a
letošní ročník byl v mnohém jedinečný, však posuďte sami z těchto
čísel:
 Letošního ročníku se účastnilo
více jak 1100 učitelů, zástupců
škol a představitelů vlád z téměř
100 různých zemí (jednalo se o
doposud největší Global Forum).
 V rámci Microsoft Expert Educator zde bylo představeno a soutěţilo 260 projektů.
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Akce

4. Reprezentační ples
města Lovosice

Lovosičanům na plese zazpíval Václav Neckář (snímek nahoře), proběhla
i nezbytná tombola (snímek dole).

V Lovosicích proběhly první Česko
-německé evangelické bohosluţby
Česko-německé vztahy nebývaly v dobách minulých vţdycky
bez problémů. V současnosti
jsou oba státy členy Evropské
unie a Lovosice a Coswig jsou
partnerskými městy. Pracovní,
společenské i kulturní vztahy
nyní přesáhly i do oblasti církevní.
V neděli 2. března se v Mírovém
kostele v ulici Karla Maličkého
uskutečnily ve spolupráci partnerských měst Lovosice a Coswig
první Česko-německé evangelické
bohosluţby.
Mírový
kostel
(původním názvem Lutherische
Friedenskirche)
byl
postaven
v roce 1905 a v neděli 17. prosince
1905 se v tehdy novém kostele
konala v 15 hodin první bohosluţba. Nyní kostel patří Církvi československé husitské. Kaţdou neděli
v 10:15 zde vykonává bohosluţby

Českobratrská církev evangelická.
První dvojjazyčné bohosluţby vedli
faráři Filip Ţenatý a za německou
stranu (Evangelisch-Lutherischen
Peter-Pauls-Kirchgemeinde
Coswig) Matthias Quentin. Německou delegaci přivezla z Coswigu
mluvčí radnice Ulrike Tranberg,
Oba faráři přečetli z Bible úryvek
z Evangelia sv. Marka o nedorozumění mezi Jeţíšem a Petrem.
Kázání bylo opět česky i německy.
Tématem byl půst, a to podle proroka Izaiáše. Společný zpěv doprovázel Pozounový sbor z Coswigu.
Zněly písně známé oběma stranám, jako Pane, dej, ať nás nic uţ
nerozdvojí (Komm, Herr, segne
uns) a další písně. Pro přítomné
byly připraveny fotografie z historie kostela a pohoštění. Celé bohosluţby se nesly ve velice přátelské
atmosféře.
(hz, 2x foto: hv)

2x foto: archiv MěÚ

Secesní radnice je otevřena veřejnosti
Po neoficiálním, adventním,
i oficiálním (s partnery z Coswigu) otevření zrekonstruované
secesní radnice byla tato zpřístupněna i veřejnosti.
V první den otevření dorazilo
několik občanů, které úvodním
slovem přivítala starostka města
Lenka Lízlová. Poté budovu v

historickém sále vysvětil lovosický
farář Roman Depa a přítomné
návštěvníky potěšily svým vystoupením i děti z pěveckého sboru
Happy Voices či divadelní soubor
Klíček s pohádkou O koblíţkovi.
(tuc, foto: archiv MěÚ)

Příští číslo Lovosického dneška najdete ve svých
schránkách v pátek 9. května.
Pokud máte problémy s dodávkou novin do své schránky,
obraťte se na distributora - Českou poštu, tel.: 954 390 601
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Lovosické hudební skupiny se představují: NESTEL POSTEL
V prosinci roku 1998 se začali
scházet ve sklepě starého domu
čtyři kamarádi a začali si plnit
svůj velký hudební sen. Do sklepa se však nastěhovala i nepříjemná fanynka – plíseň. Nástroje
se stěhovaly do loţnice po
babičce, kde vznikl název Nestel
Postel.
Jak to bylo dál, uvádí Nestelák
Ondřej: Na podzim roku 2003 jsme
v Mělníku nahráli první placku
s deseti songy. „Bůklet“ nám namalovaly děti z mateřské školy
Srdíčko. Díky nim světlo světa
spatřil i náš panáček Nesteláček
(pro někoho pták či motýl), který
se stal naším stálým členem. Po
narušení statiky domu jsme zázemí
našli v Lovosicích, město nám pronajalo parádní sklepní prostory
hnedle pod starou radniční věţí ve
Školní ulici, kde zkoušíme dodnes.

V létě roku 2004 jsme vyrazili na
turné s kapelou CHINASKI, neskutečný záţitek. Rok na to následovalo turné k 20 letům skupiny Tři
sestry a koncerty se skupinami
Doctor P.P., Zvlášňý škola a E!E.

Naši hudbu začal postupně obohacovat svým beatboxem a různými
lumpárnami Wéna. V létě roku
2008 jsme v Praze natočili druhou
placku s šesti skladbami. V září
roku 2010 se nám splnil veliký sen,
zahráli jsme si na hlavním podiu
litoměřického vinobraní, coţ bychom někdy rádi zwopákli.
Během toho všeho přišla zaměstnání a rodiny a s nimi nové povinnosti. Času na naši milenku trochu
ubylo, o to více si váţíme kaţdých
společných chvil strávených ve
zkušebně a na pódiích klubů a
festivalů. Veliké díky patří našim
skvělým manţelkám, které naši
milenku tolerují. Naše banda funguje díky kamarádství v původním
sloţení jiţ téměř 15 let. Za tu dobu
jsme prošmejdili mnoho stylů,
abychom našli ten svůj, dle nás
tzv. push pop – jemně nátlakový

způsob poprocku s prvky ska, punku a dalších hudebních ţánrů.
Nejčastěji hrajeme v Lovosicích,
Litoměřicích a okolí. Skupina hraje
v současnosti ve sloţení: Petr
Dráha Drašnar – buben, vojz, Tom
Blekouš Černý – bass, vojz,
Ondřej Andrew Kubišta – klapky,
kejtra, vojz, Radek Kurt Fišar –
kejtra, trubka, vojz a Wéna – beatbox. A kdyţ uţ né my, tak aspoň
ten pták by měl dospět, Nestelák
jeden...
Nejbliţší koncert, na kterém
určitě vystoupíme, se koná 17. 5.
v Terezíně na cvičáku dobrovolných hasičů u Panny na Benefici
Černých koní. Informace o nás
získáte také na facebooku a
www.bandzone.cz/nestelpostel,
kde si zájemci mohou poslechnout
a stáhnout veškeré naše nahrané
skladby.
Vaši Nesteláci

Lehká francouzská komedie plná Milešovský den ţen se velice líbil
Ve středu 12 března proběhl na
hubek atd.
omylů MAFIE... A CITY!
Kulturní středisko Lovoš uvedlo
ve čtvrtek 27. února úspěšnou
francouzskou komedii ze současnosti autora Luca Chaumara.
Hra má zajímavou zápletku –
sdělit svému nejlepšímu příteli, ţe
jste milencem jeho dcery, je jistě
velice delikátní záleţitost. Je-li váš
přítel ještě navíc obávaný kmotr
mafie Carlos Baldini, extrémně
citlivý na vše, co se týká rodinné
cti, pak je to pro vás opravdu těţký
úkol. Čtyřicetiletý právník Etienne
má totiţ poměr s Baldiniho o dvacet let mladší dcerou Stephanií a
bojí se, ţe ho mafián nechá zlikvidovat. Vzájemný dialog Baldiniho
a Etienna, kdy kaţdý mluví o něčem jiném, je opravdu lahůdka.
Do situace se zaplete ještě soused
Etienna Viktor, vyznavač buddhismu, který očekává pojišťováka
kvůli náhradě vyplavené koupelny.

Duben 2014

Baldini si ho splete s policistou,
kterého chce uplatit, a dá mu
kufřík se 100 tisíci euro. Omylů je
celá řada a mafián na souseda –
buddhistu vystřelí, domnívaje se,
ţe je to milenec jeho dcery. Naštěstí jen slepými náboji. Hra má
překvapivý závěr, mafiána zavřou a
Etienne a Stefanie mohou ve své
lásce pokračovat.
Komedie s milostnou zápletkou
okořeněnou praktikami sicilské
mafie nebude asi patřit do zlatého
fondu divadla, ale má celkem překvapivé zvraty a některé dialogy,
kdy jeden mluví o voze a druhý o
koze, vybízejí diváky k hurónskému
smíchu. A kdyţ k tomu přičteme
půvabnou a rozvernou Veroniku
Novou jako Stefanii a vynikajícího
Ivana Vyskočila v roli mafiána Baldiniho, nedivme se, ţe byli diváci
spokojeni. (hz, foto: archiv Sophia Art)

zámku v Domově důchodců
Milešov 3. ročník soutěţe
„Milešovský den ţen“, kterého
se zúčastnil DD Bystřany, DD
Libochovice, DD Severní Terasa,
Domov U Trati Litoměřice a
PDSS Dubí – Teplice.
Soutěţilo se v 10 disciplínách, ve
kterých si přítomné ţeny mohly
připomenout činnosti, které dříve
jistě rády vykonávaly, např. věšení
záclon, vaření, párování ponoţek,
škrábání brambor, příprava jedno-

Pozvání přijaly děti z MŠ Milešov,
které svým pásmem písniček o jaru
vykouzlily úsměv na tvářích všech
přítomných ţen. Překvapení připravili uţivatelé z Domova U Trati
Litoměřice, kteří do svého týmu
obsadili muţe převlečeného do
ţenských šatů. Svým humorem a
závěrečným vystoupením sklidil
veliký úspěch. Den plný pohody,
který se všem líbil, si jistě všichni
rádi zopakují při dalších akcích.
(DD Milešov)

Nová knihomalovánka Anny Staré
Lovosické autorce Anně Staré
vyšla v lednu 2014 jiţ několikátá
práce pro děti, která v sobě slučuje příběh nebo verše a obrázky k omalování; nazvěme tento
nový roztomilý útvar třeba
„knihomalovánka“.
Poslední osmistránkové dílko
nazvala Jak Tonda z Lovosic
v Americe ke štěstí přišel. Tentokrát jde o pohádku na motivy
skutečného příběhu slavného fotografa, lovosického rodáka Antonína Kratochvíla. Broţurku vydala
Severočeská vědecká knihovna se
Severočeským klubem spisovatelů.
Tato „knihomalovánka“ je autorkou zároveň zamýšlena jako učební pomůcka pro hodiny literatury.
Ţáci se jednak něco dozvědí
o významné osobnosti Lovosic
(a Česka), ale zároveň si mohou
rozšiřovat slovní zásobu tím, ţe

nespisovná slova nahradí spisovnými. „Knihomalovánka“ vyšla
s laskavým přispěním města Lovosice, za sponzorskou podporu
děkuji,“ uvádí autorka Stará.
Dospělým autorům je určena
kniha rozhovorů s hudebníky litoměřického okresu Ţivoty hudbě
zasvěcené, Můj strýček maršál či
báseň Gavrilo Princip a básnická
baladická sbírka Meluzína. Knihy
„Meluzína“ i „Gavrilo Princip“ si
vyţádal Ústav pro jazyk český.
„Nevím, jestli jsou práce nějakým
obohacením jazyka, ale to uţ si
posoudí oni sami,“ uvádí autorka.
Anna Stará je také editorkou knihy
Z. Najmana a T. Rotbauera Českoslovenští letci v RAF.
Publikace je moţné si objednat
na emailu: annastara@seznam.cz
nebo na adrese Anna Stará, Krátká
987, 410 02 Lovosice.
(hz)
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Rybáři

• • • Rybářský rok 2013 • • •
Předseda Roţec se loučí
První akcí v roce 2013 bylo pořádání rybářského plesu, ten se konal
21. 2., opět byl velmi dobře připraven. Poděkování patří všem pořadatelům i sponzorům. Účast byla
ale nízká – 150 lidí. Další akcí bylo
pořádání „Májových oslav“, konaných 1. 5. 2013 v areálu ,,Osmička“,
tuto akci finančně zajišťuje Městský úřad Lovosice (KS Lovoš),
MS ČRS zajišťuje zábavné hry a
soutěţe pro mládeţ. Vedoucí
mládeţe Miroslav Kučera tuto akci
velmi dobře připravil a účast dětí
byla tradičně rovněţ velmi dobrá.
Rybářské závody „Lovosický úhoř“
se uskutečnily 25. 5. 2013
v prostoru rybářských chatek, účast
42 závodníků z 12 MO ČRS.
Z lovosické MO se zúčastnilo
17 závodníků. Chytli se pouze
3 úhoři. Nejmladší závodník byl
Roman Krištófy MO Ţatec (ročník
2003). Největšího úhoře chytil
Martin Kapoun MO Děčín – 49 cm.
„Termín 25. 5. 2013 byl vlastně
poslední moţný, neboť následující
týden propršel a voda šla nahoru a
pak uţ jsme bojovali s povodněmi,“ zmiňuje se předseda MS
Roţec.
Hospodářská a brigádnická činnost lovosické MS obsahuje zajištění prací na rybníku Oparno,
v areálu chat, zabezpečení sportovních a kulturních akcí. Jde
o vyčištění rybníka po zimě,
odstranění rákosu a obnovení
hlavní strouhy a vlásečnic. Během
roku je nutné několikrát posekat
břeh rybníku, čistit vodní plochu
od řasy, kontrolovat přítok a odtok. 3. 5. 2013 byla provedena
výměna odtokové roury (stávající
litinová roura byla prasklá a voda
tekla po cestě). Výlov rybníka se
konal 19. 10. 2013, bylo sloveno
1 480 ks pstruhů duhových dobré
kondice, část vysazena do potoka
u rybníka a do dalších částí potoka
směrem k Velemínu. Za práci
v roce 2013 je třeba poděkovat
hospodáři Jiřímu Kadeřávkovi a
dalším členům MS. Co se týče další
brigádnické činnosti, tak je to
údrţba chat (má na starosti Valenta), zde během roku sekání trávy,
prořez stromů, čištění okapů.
Co se týče provozu nebo vyuţití,
jsou to rybářské závody, krouţky,
soustředění mládeţe nebo kulturní
akce, kde se ve spolupráci s MÚ

Lovosice nebo kulturním střediskem vyuţívá areál chatek (Májové
oslavy, Hašmar Country, Václavská
pouť, ŢAFEST atd…). Stále se řeší
rybolov v Karaši, v březnu 2013 byl
osloven senátor Mezián. Zatím
není nic nového, pan senátor se od
té doby neozval.
Samotnou a nepříjemnou kapitolou byly povodně v červnu 2013.
„Uţ s tím máme zkušenosti z let
2002 a 2006. Informace jsme měli
včas díky MÚ Lovosice, spolupráce
s Ing. Dlouhým byla výborná,“
zmiňuje se Roţec. V určenou hodinu se sešlo kolem 15 členů MS
(včetně mládeţníků a důchodců,
které zajistil vedoucí mládeţe Kučera). O veškeré činnosti, o průběhu prací a jednání byl veden deník
a samozřejmě byla pořízena fotodokumentace. MS poděkovala za
spolupráci MěÚ Lovosice i firmám

Bosta a Perfect. V měsíci
srpnu chaty jiţ slouţily
svému účelu při pořádání kulturních akcí MÚ
nebo činnosti mládeţe.
V srpnu jsem navštívil
schůzku
důchodců
v chatě mládeţe. Poděkoval jsem jim, ţe se
zúčastnili evakuace a
úklidu areálu a chaty
mládeţe po povodni,
i kdyţ nemuseli,“ doplňuje Roţec.
Na
výroční
schůzi
1. března 2014 oznámil
předseda Roţec, ţe se
rozhodl nekandidovat do
nového
výboru.
„Potřebuji trochu víc
času pro sebe a rodinu.
Pracoval jsem v různých funkcích
více jak 25 let (poprvé jsem vykonával funkci předsedy před rokem
1990), myslím, ţe přišel čas na
změnu pro mne i MS. Chtěl bych
moc poděkovat členům výboru a
členům MS, kteří se mnou spolupracovali. Poděkovat musím i MěÚ
Lovosice, který dlouhodobě spolupracuje s MS ČRS Lovosice,“ doplnil svou demisi odstupující předseda. Výbor MS se bude snaţit i
nadále všechny informovat o činnosti MS v naší vývěsní skříňce na
budově Městské policie, popřípadě
v rybářské
prodejně. „Jako kaţdý rok chci pozvat členskou základnu ke spolupráci v roce 2014 a
přeji mnoho krásných chvil strávených u vody. Petru zdar!“ končí
shrnutí rybářského roku 2013 Stanislav Roţec, předseda MS ČRS
Lovosice.

Rybářský potěr v roce 2013
Krouţky mladých rybářů pracovaly pod vedením Miroslava Kučery
a s pomocí Stanislava Kroupy a
Jiřího Ševely v Lovosicích a Domova Na Svobodě v Číţkovicích.
V krouţcích pracovalo celkem
23 dětí ve věku do 18 let. Děti se
po dobu celého roku připravovaly
ve znalostech rybářského řádu,
poznávání ryb, rostlin a ţivočichů.
Příprava v praktickém rybolovu
probíhala na řece Labi – bohuţel je
zde pro rybolov mládeţe stále
méně místa. Všichni vedoucí se
v červnu při povodních aktivně
podíleli na likvidaci následků.
Z tohoto důvodu mohla také teoretická část začít s výukou jiţ
v čistě upravené chatce na podzim
roku 2013. Děti z krouţků se podílely na oslavách 1. máje pro děti
z Lovosic a okolí. Na začátku června, těsně před povodní, se děti
účastnily jiţ tradičního závodu
v praktickém rybolovu Malé ceně
Lovosic, která se koná kaţdým
rokem.
„Na závěr bych chtěl poděkovat
za pomoc starším chlapcům, příkladnému přístupu výboru MS ČRS
Lovosice, DDM ELKO Lovosice,
MěÚ v Lovosicích a vedoucímu
mládeţe při MO ČRS Litoměřice
Zdeňkovi Novákovi,“ končí svou
zprávu o roce 2013 vedoucí mládeţe při MS ČRS Lovosice Miroslav
Kučera.
Na první schůzi nového výboru
zvolen předsedou Jakub Matoušek
Dne 13. 3. 2014 byl na první
schůzi výboru MS ČRS zvolen na
návrh Ivany Šulcové předsedou
Jakub Matoušek. Do výboru byli na
výroční schůzi zvoleni Matoušek,
Durček (jednatel), Bušek (RS),
Kadeřávek (hospodář), Šulcová
(lov ryb na udici), Kučera (mládeţ),
Valenta (správce chat), Brejcha
(čistota vody) a Car (bez funkce).
Kromě dalších úkolů je připravována kulturní akce „Májové oslavy“
1. 5. na „Osmičce“, organizačně
zajišťuje St. Roţec a vedoucí mládeţe M. Kučera. Pan Roţec bude i
nadále svými zkušenostmi přispívat
MS ČRS Lovosice a s rybáři, Labem
a rybami se neloučí. Všichni mu
přejeme trochu více volného času
pro rodinu.
(hz, foto: hv)
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NEJLEPŠÍ TRAFIKA V ČR JE Z LOVOSIC!

TEREZÍNSKÁ 143/19, 410 02 LOVOSICE
TEL.: 732 414 440

AKCE POKRAČUJÍ
Při zakoupení 1 páru multifokálních
brýlových čoček od firmy Essilor
dostanete druhý pár za 1 000,- Kč
(můžete ušetřit až 15 000,- Kč).
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• provádím

Při zakoupení 1 páru jednoohniskových
výrobních čoček od firmy Essilor
dostanete druhý pár za 500,- Kč.

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

Dále máme v nabídce zabarvovací
plastové brýlové čočky Transitions VII
s antireflexem jen za 950,- Kč za kus.

druhého dne

E
APLIKUJEčoM
čky
• kontaktní

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

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

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

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

Stále máme v nabídce zabarvené plastové
čočky s antireflexem v ceně 395,- Kč
za kus, které zhotovíme do druhého dne.
Na podrobnosti se přIjďte zeptat, rádi vám
vše vysvětlíme a s výběrem poradíme.
Děkujeme za vaši přízeň. OPTIK PRUDKÝ

Prodej náhradních dílů na motorová vozidla

AKCE

DUBE

ŘP sk. B mohou nově řídit skútry do 125 ccm

Velké
N
sle
od 1 vy skútrů
7.990
Kč

í
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Skútry

MP Ko
rado

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

inzerce.dnesek@email.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ
V AREÁLU AUTOLAKOVNY LOVOSICE

Nyní akce
autobaterie
ory
a elektromot

13 Kč

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Kč
0
0
0
3
0
0
8
1
k
Dáre

uto
za Vašezdaarm
a)
(doprava ná
mož

Lovosice
Sv. Čecha 1163/2
areál autolakovny

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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Duben 2014

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)
Přijímáme i dětí mladší než tři roky, které nemusejí mít trvalý pobyt
v Litoměřicích.

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

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 26. 4.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 25. 4.
od 15.30 hodin v sídle firmy

Zahájení jarních kurzů
na motocykly
i na automobily
s automatickou převodovkou

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.

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz
Prodej slepiček

Lovosice, Tovární 2 - již 5 let jsme tu pro vás!

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 našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
Ve čtvrtek 17. dubna 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 hodin
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Inzerujte s Lovosickým dneškem
vaše reklama se dostane
do 4 000 lovosických domácností.
Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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