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Aktuality
Lovosice podpoří
píšťanskou pískovnu
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Aktuality
Ve městě přibývají
bezbariérová místa
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Děti
Gymnazista vyhrává
jednu soutěž za druhou
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Centrum zůstane bez dopravních změn
Nové zelené náměstí v centru
Lovosic nakonec nepřinese žádné dopravní změny. Pro motoristy zůstane vše při starém,
lidem pohodlnější cestu zajistí
nové schody.
O dopravních změnách lovosická
radnice uvažovala v souvislosti s
přeměnou centrálního prostoru ve
městě. Teď je nové náměstí z větší
části hotové a dopravní změny
začaly být aktuální.
Uzavírat se ale nakonec nebude
ulice Přívozní, jak bylo plánováno.
Uzavírka měla být realizována v
souvislosti se vznikem nových
parkovacích míst. Místní šetření
však nakonec ukázalo, že tento
návrh nebyl z technických důvodů
pro realizaci vhodný.
„Vše jsme uvážili a nakonec jsme
se rozhodli od původních záměrů
ustoupit. Změny se nedotknou
motoristů, ale pouze pěších. Těm
vyjdeme vstříc a připravíme jim

V tomto místě má vyšlapanou cestu nahradit nové schodiště.
variantu, která zlepší schůdnost a
bezpečnost," vysvětluje lovosická
starostka Lenka Lízlová. Vybudovány totiž budou nové schody ze
Zámecké ulice, které lidem zlepší

přístup na zdejší poštu.
„Našim hlavním záměrem bylo
přeměnit starou podobu centra
města na důstojnější místo pro
oddech.
Pokračování na str. 3 >>>

• K zápisům přišlo rekordních 137 dětí •
Letos k zápisům do mateřských
škol zamířily silné ročníky dětí
narozených před třemi lety,
takový zájem o místa ve školkách v Lovosicích už dlouho
nebyl. K zápisům, které se konaly 25. – 26. března, přišlo neuvěřitelných 137 dětí.
Do MŠ Terezínská bylo zatím
zapsáno 25, do MŠ Resslova 33
a do MŠ Sady pionýrů 21 dětí.
Všechny děti však přijaty být nemohly. O přijetí rozhoduje ředitelka MŠ, která do 1 měsíce musí
vydat
rozhodnutí
o
přijetí
(nepřijetí). MŠ jednají s radnicí o
navýšení kapacity.
„Mezi nepřijatými jsou děti mladší
3 let, s trvalým pobytem mimo
Lovosice či děti, které dovrší 3 let
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do konce roku 2014,“ informuje
Alena Zelenková z ekonomického
odboru. Kapacity MŠ v Lovosicích
nestačí. Ředitelky MŠ při zápisech
postupují podle stanovených kritérií dle státem daných pravidel.
Rozhodující je věk, přičemž mají
přednost předškoláci, a také trvalé
bydliště.
Dříve byly v Lovosicích ještě dvě
firemní školky, firemní školka
Lovochemie byla ale k 30. 6. 2013
zrušena, skončila dotace. Firemní
školku, jejíž provoz byl zahájen
v dubnu 2012, provozuje firma
Raeder&Falge s.r.o. Školku zřídila
s pomocí dotací z Evropského
dotačního fondu v rámci projektu
Slaďování rodiny a kariéry a rovné
příležitosti ve společensky odpo-

vědné firmě, a to společně
s druhou firmou a ve spolupráci
s městem Lovosice. Kapacita školky je 15 dětí a jsou zde 3 vychovatelky. Děti jsou přijímány od 2 do 6
let. Provozní doba školky je od
7 do 17 hodin a lze ji přizpůsobit
pracovní době rodičů. Školné
se neplatí, je to forma zaměstnaneckého benefitu. Firemní školky
by mohly založit i další lovosické
firmy, určitě by byly přínosem.
V Česku by už od září mohly začít
fungovat takzvané dětské skupiny,
tedy alternativa mateřských školek
s nižšími požadavky na vzdělání
personálu i na provoz. Zákon
je projednáván v Poslanecké
sněmovně
Parlamentu
České
republiky.
(hz)

Sport
Lovosičtí házenkáři
mají jistou medaili
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
na konci dubna jsem
se zúčastnila prezentace studentů lovosického
gymnázia.
Studenti Aleš Kubíček,
Nikola Karlíková a Vojtěch Pail
vytvořili v rámci celorepublikové
soutěže strategický plán našeho
města, do kterého promítli své
vize, jak by měly Lovosice vypadat
v roce 2020. Bylo inspirující seznámit se s pohledem mladé generace
na rozvoj Lovosic. Myslím, že jejich
pohled se moc neliší od představ
většiny občanů. Chtějí město bezpečné a čisté. Chtějí zde dostatek
volných pracovních míst, kulturní
vyžití, fungující sportoviště. Prosazují větší angažovanost firem, které
zde podnikají, a hlubší spolupráci
škol a velkých zaměstnavatelů.
Některé z jejich požadavků lze
realizovat v krátkém čase, některé
si vyžadují mnoho úsilí a delší
dobu.
Co však bylo z mého pohledu
nejpodstatnější, byla jejich ochota
věnovat se tomuto tématu. Udělat
si čas a kromě budoucnosti své se
zamyslet i nad budoucností místa,
ve kterém žijí. Nebyli pasivní,
nekritizovali, ale sami věnovali svůj
čas a energii a přišli s novými
pohledy a nápady. Se svou prací
uspěli v celorepublikové konkurenci a já měla tu čest jim v závěru
této prezentace předat ocenění.
Pomyslné ocenění pak patří každému, kdo udělá to samé. Věnuje
trochu času a své energie pro to,
aby se v Lovosicích žilo lépe.
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality
Klub starostů byl tentokrát v Lovosicích
V pátek 18. dubna proběhl
další Klub starostů, který se koná jednou měsíčně. Ten svolala
tentokrát do Lovosic starostka
Lenka Lízlová. Za město se
jej zúčastnila i místostarostka
Vladimíra Nováková.
Své čelní zástupce měly v opravené secesní radnici Bohušovice nad
Ohří (Ivo Hynl), Budyně nad Ohří
(Petr Medáček), Roudnice nad
Labem (Vladimír Urban), Mšenélázně (Josef Bíža), Hoštka (Ivo
Perna) a Litoměřice (místostarosta
Karel Krejza).
Starostové pohovořili o součas-

Ocenění úspěšným sportovcům

ných problematikách nejen ze
svých obcí, místostarostka Nováková zahájila debatu o plánovaném zákazu podomního prodeje
v Lovosicích. Za město prezentoval
současný stav na stále nedostavěné dálnici D8 vedoucí stavebního
úřadu Petr Soldon, o dotacích a
spolupráci s partnerským městem
Coswig pohovořila dotační referentka městského úřadu Věra Nechybová. O chystaných kulturních
akcích a možné spolupráci v této
sféře pak na závěr pohovořil ředitel KS Lovoš Martin Kohl.
(Text a foto: tuc)

Rada města Lovosice předala na
svém jednání 9. dubna z rukou
starostky Lenky Lízlové věcný dar
s poděkováním úspěšným lovo-

V Lovosicích nechyběli místostarosta Litoměřic Karel Krejza (vlevo)
a starosta obce Mšené-lázně Josef Bíža.

Sázení keřů

V rámci projektu proběhla s partnery z Coswigu
výsadba nové zeleně v ulici Kostelní
Dne 13. dubna zde bylo vysazeno 200 kusů brslenů. Samotná
výsadba byla realizována na
doporučení odboru životního
prostředí a odboru regionálního
rozvoje města.
Cílem akce bylo připomenout
důležitost a význam nové zeleně a
zažít výjimečný pocit participace
na rozvoji města. Společná setkání
partnerských měst by neměla pro-

2

bíhat pouze pasivně formou
workshopů a přednášek, ale i aktivním zapojením se do společenského života. Zástupci partnerského města pomohli keře nejen zasadit, ale provedli i první zálivku
vodou dovezenou z potoka Lockwitzbach, který teče přes jezero
Spitzgrundteich.

sickým sportovcům – házenkáři
Jiřímu Motlovi a atletce Michaele
Červínové.
(tuc, foto: archiv MěÚ)

Výměna praktických zkušeností
pracovníků samosprávních celků 2
Ve dnech 11. – 12. dubna
proběhlo setkání zastupitelů
města Lovosice a partnerského
města Coswig v rámci projektu
„Výměna praktických zkušeností
pracovníků samosprávních celků
2“ podpořeného z Fondu malých
projektů Euroregionu Elbe/Labe,
Programu Cíle 3, na podporu
přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.
Workshop proběhl v nově zrekonstruovaném sále staré secesní
radnice v Lovosicích. Cílem bylo
zastupitelům partnerského města
ukázat způsoby a metody strategického plánování, komunitního
plánování a krizového řízení ve

městě Lovosice.
V rámci přednášky o krizovém
řízení na téma povodně jsme německé partnery vzali na zdymadla,
kde měli možnost projít řeku Labe
pod hladinou. Na druhém břehu je
zaujaly rybí přechody a píšťanská
vodní elektrárna. Cílem projektu
bylo prohloubení přeshraničního
partnerství vzájemnou formou
spolupráce, vytváření a posilňování
kontaktů mezi zástupci obou měst,
a proto jsme na závěr celého
workshopu společně navštívili
státní zámek v Libochovicích.
(Oba články: Jiřina Beránková,
kancelář dotací MěÚ Lovosice)
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Aktuality
Radnice podpoří píšťanské koupání
Vedení města aktuálně zvažuje,
že
podpoří
provozovatele
Píšťanského jezera. Cílem je,
aby lovosická veřejnost měla
letos co nejlepší podmínky pro
koupání.
Píšťanské jezero bude totiž tento
rok jedinou větší vodní plochou,
kterou budou v létě lidé na Lovosicku využívat.
„V minulosti jsme provozovateli
přispěli na modrou skalici, která
zamezuje výskytu sinic ve vodě.
Letos chceme, aby naše podpora
byla ještě větší jako kompenzace
za městské koupaliště," vysvětluje
místostarostka Lovosic Vladimíra
Nováková.
Lovosické koupaliště letos zůstane mimo provoz. Poničily ho loň-

ské povodně a jeho obnova teprve
začne. „Nyní se připravuje studie a
kroky, které vedou k revitalizaci
celé lokality. Letos ale dokončeny
nebudou a koupaliště i přes sezonu zůstane uzavřeno," dodává
Nováková.
O obnově lovosického koupaliště
zdejší radnice uvažovala už před
ničivými povodněmi, neboť to
vyžadoval jeho technický stav.
V plánu je přeměna areálu na
moderní místo pro sport a odpočinek. Vedení města přitom stále
uvažuje o vhodném dotačním
titulu, který by pomohl nákladnou
přestavbu financovat. Koupaliště v
Lovosicích má totiž dlouhou historii a nejen podle radnice tu má své
místo.
(Text a foto: tuc)

Město získalo finance
na sociálně-právní ochranu dětí
Město Lovosice získalo finanční
prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu
Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR na projekt
„Podpora standardizace orgánu
sociálně právní ochrany dětí
Městského úřadu Lovosice“ (reg.
číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00041).
Cílem projektu je navýšení institucionální kapacity žadatele jako
orgánu veřejné správy pověřeného
výkonem sociálně-právní ochrany
dle § 4 zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí ve
znění pozdějších předpisů a zvyšování odborné úrovně jeho zaměstnanců, což je nezbytné pro kvalitní
a profesionální výkon státní správy

ve svěřeném úseku. K zajištění
kvalitního a profesionálního výkonu sociálně-právní ochrany je nezbytné
dostatečné
personální
obsazení orgánu sociálně-právní
ochrany a zvyšování odborné
úrovně jeho zaměstnanců.
Město Lovosice chce prostřednictvím realizace projektu dosáhnout
naplnění vybraných standardů
kvality sociálně-právní ochrany,
kterými jsou orgány ochrany povinny se nejpozději od 1. ledna
2015 při výkonu své činnosti řídit.
Jednotlivé aktivity projektu jsou
zaměřeny tak, aby bylo dosaženo
naplnění jeho cíle. Projekt je realizován od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.
Věra Nechybová
kancelář dotací MěÚ Lovosice

Lovosice pomáhají seniorům
i handicapovaným

Od soboty 19. dubna je opět v provozu lovosický přívoz, kterým je to
z města na píšťanskou pískovnu nejblíže. Převozník Vlastimil Walter vás
na druhý břeh přemístí za několik minut.
Provozní doba: Pondělí – neděle od 8 do 20 hodin.
Ceník: dospělí 20, senioři 15 korun, děti 6 až 15 let 10 korun a děti
do 6 let mají cestu zdarma.

Centrum zůstane bez dopravních změn
>>> Dokončení ze strany 1
Obnova se týká lovosického náměstí a přilehlého parku," připomíná Lízlová.
Náměstí bude v rámci Ústeckého

kraje architektonickou zajímavostí.
V centru města vzniká moderní
zelená plocha s lavičkami, vodní
plochou, ale třeba i amfiteátrem
pro kulturní akce.
(Text a foto: tuc)

Radnice v Lovosicích: Matky v akci
Vcelku kuriózní situace nastala
na lovosické radnici. Jak známo,
čerstvými maminkami se staly
hned po sobě starostka i místostarostka města. Jejich situace
je teď velmi podobná.
Po městě je potkáte nejenom při
úředních záležitostech, ale také s
kočárkem. Liší se od sebe jen v
jednom – starostka Lenka Lízlová
má doma chlapečka Kristiánka,
místostarostka Vladimíra Nováko-
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vá zase holčičku Kačenku.
„Je to moje první dítě a musím
uznat, že se mé představy od
reality trošku lišily," říká s úsměvem místostarostka Nováková.
„Rodičovské i pracovní povinnosti
zatím ale celkem zvládám, i když
funguji s velkou podporou mé
rodiny," dodává.
A podobné to má i starostka
Lenka Lízlová. „Klidné jsme neměly
ani těhotenství. Město tehdy

Ve městě vznikly celkem čtyři
bezbariérové vstupy. Radnice se
tak snaží ulehčit situaci zdravotně postiženým i seniorům.
Bezbariérový přístup je nyní
v Kulturním středisku Lovoš,
v opravené staré radnici, v tzv.
lékařském domě a ve Pfannschmidtově vile. Zde všude byly
nově vybudovány výtahy, které
mají lidem umožnit pohyb po
objektech. „Byl to náš dlouhodobý
cíl. Bezbariérové přístupy jsou dnes
samozřejmostí u všech nově stavěných objektů. My jsme je ale také
zakomponovali i do starších staveb, které nyní prošly rekonstrukcí
a které v případě našeho města
slouží právě veřejnosti,“ vysvětluje
starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Tyto změny vítají i lidé, kterých se
větší zpřístupnění týká. Podle členů
lovosického svazu tělesně postižených ale je stále na čem pracovat.

„Bezbariérové vstupy včetně výtahů jsou dobrým počinem a my je
velmi vítáme. Od našich handicapovaných spoluobčanů ale zaznívají názory na drobné úpravy.
Například výtahy jsou výbornou
věcí, ale vozíčkář si je musí být
schopen obsloužit sám,“ dodává
předseda Svazu tělesně postižených v Lovosicích Václav Betka.
„Výtahy zajišťují bezprostřední
pohyb po budovách. Z ulice pak
vedou například plošiny pro vozíčkáře, které jsou také k dispozici.
Další postřehy budou samozřejmě
předmětem našich příštích jednání.
Určitě se budeme snažit vyjít těmto lidem vstříc,“ doplnila starostka.
Bezbariérový vstup je zajištěn také
v budově městského úřadu a například upravené nájezdy na chodníky jsou součástí rekonstrukce
centrálního prostoru ve městě.

zasáhly povodně, kdy jsme byly
24 hodin denně v pohotovosti.
Jednaly jsme s krizovým štábem,
chodily na hlídky, myslím, že
průpravu máme poměrně dobrou."
Jak starostka, tak místostarostka
dnes pracují na úřadě, ale i z domova. Ani jedna nemá pevnou
pracovní dobu, takže se jejich program plánuje dle aktuálních událostí a věcí, které lze vyřídit i mimo
budovu městského úřadu.

Místostarostku Vladimíru Novákovou je možné zastihnout v úřadě
každý den, starostku Lenku Lízlovou vždy v pondělí, ve středu a v
pátek od 12 hodin. Dopoledne má
většinou plánována jednání mimo
kancelář. Pro veřejnost také stále
platí dny otevřených dveří, které se
konají vždy první pondělí v měsíci.
A schůzku si lidé mohou domluvit
i individuálně, a to u asistentky
v sekretariátu města.
(tuc)

(tuc)
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Sdružení

Novinky z Mozaiky
Mozaika nadále nabízí poradenské služby a semináře pro rodiny
s dětmi
Nezisková organizace Mozaika
o.s. provozující v Lovosicích rodinné centrum získala pro rok 2014
dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti podpory
rodiny a ochrany práv dětí.
„Díky této dotaci můžeme nadále
našim klientům nabízet zdarma
poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické, psychomotorického vývoje dětí, speciálně
pedagogické, rodinných financí a
laktační. Bude uspořádán také
cyklus seminářů pro rodiče (Kurz
zdravého rodičovství) a pokračujeme v realizaci aktivizačních činností
pro děti předškolního věku a jejich
rodiče,“ sdělila Alena Ptáčková,
předsedkyně organizace.
Semináře pro rodiče se budou
konat v průběhu celého roku, témata seminářů byla konzultována
se samotnými rodiči a budou zahrnovat:
Psychomotorický
vývoj
dítěte, První pomoc u dětí a bezpečnost dětí, Školní zralost a nástup do školy, Hyperaktivita a poruchy učení, Výživa dětí a kojení,
Kyberšikana a další skrytá nebezpečí.
Součástí projektu jsou dále aktivi-

sekách, aby společně přivítali příchod jara. Tradičními činnostmi,
spojenými se začátkem teplých
jarních dní a blížících se Velikonoc,
tak navázali na předchozí setkání
v Ekosadu, který s pomocí řady
podporovatelů a příznivců již druhým rokem postupně budují.
Se zvelebováním a rostoucí nabídkou vybavení a zajímavostí, které
sad nabízí, roste také zájem především rodin s dětmi o jeho návštěvy,
nabídku jeho akcí, ale také o jeho
péči.
Při vítání jara se tak rodiče
s dětmi mohli zabavit setím osení,
výrobou zajíčka, ale také pletením
pomlázek z vrbového proutí různými technikami, opékáním buřtů,
pozorováním života vodních živočichů, hmyzu apod. Děti se nejvíce
těšily na vynášení Morany ze sadu,
jejíž figurínu nejprve spálily a poté
utopily a nechaly odplavat potokem pryč. Za odměnu si pak ozdobily upletené pomlázky barevnými

pentlemi od místního vodníka
Hlavouna a jako symbol jara si
domů odnesly tzv. „Líto“.
„Cílem a snahou Mozaiky je, aby
se Ekosad stal nejen místem poznávání a vzdělávání, ale také nabízel především rodinám s dětmi
celoroční nabídku zábavy a možnosti pobytu v přirozeném venkovském a přírodním prostředí,“ řekla
Klára Pospíšilová. „Tomu také přizpůsobujeme nabídku akcí, které
máme připravené pro každý měsíc
v roce,“ dodala Markéta Veselá.
„Je úžasné, že od loňského roku
v sadu přibyla další herní místa,
pískoviště a vrbové stavby pro
děti,“ uvedla s radostí v hlase Jana
Nedorostová.
„Při hrách v sadu děti tentokrát
objevily jarní květiny typické pro
lužní lesy, kosí hnízdo s modrými
vajíčky a žabí vajíčka v tůňce,
kde také nakrmily ryby,“ doplnila
Markéta Lišková.

V Lovosicích lidé dbají o své zdraví

Hydrogelové náplasti na hojení a
osvěžení přivezla firma Viacell.
Ta rovněž přijala pozvání na víkendový seminář, kde
předvede ukázku parafínového zábalu
na ruce. Přednášky byly zajímavé a
na stanovišti u stolku byl prostor
na další otázky přítomných.
Před závěrem pozvala Líba Žamberská přítomné občanky a občany (převážně byly na akci ženy)
na výlet lodí – plavba po Vltavě
s herečkou a zpěvačkou Hanou
Křížkovou do Prahy se uskutečnila
26. dubna. Pochod pro zdraví se
bude konat 5. června v lesoparku
Osmička v Lovosicích a na 4. červen je připravován i zájezd do
divadla v Praze. První letošní Den
zdraví byl opět úspěšný a návštěvníci se dozvěděli mnoho nového
pro zlepšení svého zdraví a fyzické
kondice.
(hz)

ty pro rodiny s dětmi s postižením.
Rodiny budou moci navštěvovat
pravidelnou aktivitu „Přátelská
setkání jiných světů“ a kurz Terapie pomáhá. Jedná se o činnosti
relaxační (koncept bazální stimulace, masáže dětí a kojenců, aromaterapie), tvůrčí (ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie), pohybové
(aktivity v přírodě, cvičení na míčích, jóga pro děti).
„Dále v rámci projektu pokračujeme v činnosti Individuální práce
s dětmi se specifickou potřebou,
jejichž náplní je rozvoj a podpora
jednotlivých oblastí důležitých
zejména pro vstup do základní
školy,“ doplnila Ptáčková.
Příznivci Mozaiky přivítali jaro
Na padesát příznivců a přátel
Mozaiky o.s. se sešlo v neděli 6.
dubna v Ekosadu v Malých Žerno-

(Text a foto: Mozaika o.s.)

Velikonoční tvoření
v Žižkovce
Sobota 19. dubna patřila v panelovém domě v Žižkově ulici
914 již tradičnímu velikonočnímu
zdobení kraslic a vyrábění jarních
dekorací.
Kdo přišel, neodešel s prázdnou –
k dispozici byly kraslice, zápichy do
květináče, ovečky do oken i na stůl.
Navíc se maminky, babičky, ale i
někteří tatínkové blýskli typickými
velikonočními dobrotami, mezi
které patřily například boží milosti
neboli řezané koblihy, velikonoční
věnec, vykrajovaná sladká vajíčka,
zajíčci nebo kuřátka.
Petra Hájková
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V roce 1950 byl 7. dubna vyhlášen Světový den zdraví, který
je připomínkou, že bychom si
měli neustále budovat a zlepšovat
svou
kvalitu
života.
V posledních letech jsou pořádány místní Dny zdraví i v českých
městech. Letošní Den zdraví
v Lovosicích byl uspořádán
24. dubna ve spolupráci Kulturního střediska Lovoš a spolku
Úsměv pro zdraví – přišlo na něj
na 100 lidí.
Program
konferovala
Laďka
Lásková, pozdravila hosty a přednášející, kteří přišli prezentovat
své výrobky. Z firmy Viacell to byla
Dana Kotrsová, ze Zdravotnických
potřeb paní Švarcová. Tom Kužela
přivezl na ukázku invalidní vozíky
a kloubové chodítko, Michaela

Vlčková předvedla čaje a tinktury,
paní Procházková léčivé oleje, z
Fin klubu se zúčastnil spolupracovník Úsměvu Jaroslav Horák. Bylo
předvedeno samovyšetření prsu
na modelu, léčivé svíčky, léčivé
kameny a model páteře s ukázkou
vyhřezlé ploténky a mnoho dalších
ukázek, co pro své zdraví můžeme
udělat.
„Senátor Hassan Mezian nám
přišel poděkovat za spolupráci při
pletení obvazů pro malomocné a
s paní Lexovou předali pro deset
našich členek dárky. Nabídl i osobní konzultace. Další spolupráce je
domluvena,“ informovala Líba
Žamberská, předsedkyně Úsměvu.
Ladislava
Matějíčková z OHS
Litoměřice zajistila měření krevního cukru, další bylo měření tlaku.
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Akce

Jarního putování okolím Lovoše se zúčastnilo 395 turistů
V sobotu 26. dubna 2014 pořádal Klub českých turistů Lovosice
již 35. ročník Jarního putování
okolím Lovoše. Pořadatelé byli
trochu smutní z předčasného
příchodu jara, protože turisty na
rozdíl od minulých ročníků vítalo
pomalu již odkvetlé České středohoří.
Ani víkendová předpověď počasí
do přírody příliš nelákala. Svatý
Petr ale vyslyšel prosebné oči pořadatelů a po osmé hodině ranní
již nad Lovosicemi zářilo sluníčko.
Autobusy dopravily zájemce o
pohyb v přírodě od prezentace do
Sutomi. Odtud se vydali přes

Košťálov na vybrané trasy. Výjimkou byla nejkratší trasa 4 km, která
vedla pochodníky do cíle na vrcholu Lovoše z Režného Újezda, a
nejdelší 50 km, která zavedla šest
dálkoplazů z Lovosic do cíle přes
Hradišťany a Milešovku.
Při uzavírání startovní listiny
v deset hodin mohli pořadatelé
ohlásit, že se na trasy od 4 do 50
km vydalo celkem 395 pochodníků, psy nepočítaje. Prvenství
v oblibě si již dlouhá léta drží
15 km (122 účastníků). Trasy 4 km
a 10 km letos také lákaly (100,
resp. 116 účastníků). Celkových jen
40 zájemců o etapy 24 a 31 km
dokládá déle trvající pokles zájmu
o delší pochody. Dvou nabídnutých cyklotras (35 a 70 km) se zúčastnilo 11 cykloturistů.
Přetrvává fakt, že do přírody chodí více žen (56 %) než mužů. Pouze
ve věkových kategoriích nad 60 let
muži překonali ženy. Pořadatele
potěšila účast 83 mladších 15 let.
Nejstaršímu turistovi panu Prokopiusovi bylo 90 let, byl přihlášen na
25 km. Z nejbližšího okolí (do 11
km) přišlo celkem 208 účastníků,
nejvzdálenější
pak
byl
až
z Hustopeče.

Pořadatelé si váží přízně téměř
čtyř stovek přátel pohybu v přírodě, kteří svou účastí potvrdili, že
energie členů KČT Lovosice na
přípravu 35. ročníku „Jarního putování okolím Lovoše“ nebyla vynaložena zbytečně. Věří, že největší
odměnou všem v cíli nebyl pamětní list a sladkost, ale příjemná cesta
malebným Středohořím.
Výbor KČT Lovosice děkuje dvěma desítkám členů klubu KČT, kteří
se zasloužili o zdar akce – jak u
startu, tak v cíli na vrcholu Lovoše.
Ing. Miloš Vodička

Čarodějnice z DDM Elko opět shořela na Osmičce
Každým rokem se v Domě dětí a
mládeže Elko tvoří symbol Filipojakubské noci – čarodějnice.
Šikovné prsty pracovnic DDM vytvoří
z papírové hmoty hlavu zlé osoby
(obr. 1), přidají vlasy a obličej řádně
omalují. Oblečená babizna je posazena
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do křesla v kanceláři (obr. 2) a tráví tam
několik dní – návštěvníci si ji udiveně
prohlížejí.
30. dubna je pak dopravena do lesoparku Osmička a na vatře vystavena
zlým pohledům davu, který se těší na
její konec.
(hz, foto: archiv DDM Elko)
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Servis

V Husově ulici se bude opravovat
Majetkový správce vodohospodářských zařízení, Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., budou v termínu květen až červenec 2014 provádět v ulici Husova rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu.
Stavební práce budou probíhat
ve třech etapách za částečné a
úplné uzavírky místní komunikace. Provoz na stávajících chodnících nebude pro občany města
přerušen. Zhotovitelská firma zajistí bezpečný přístup do všech obyt-

ných domů a přemístění nádob na
komunální odpad k jejich svozu po
dobu provádění prací. Investorem
stavby je Severočeská vodárenská
společnost a.s. Teplice a dodavatelem díla firma Viamont DSP, a.s.
Ústí nad Labem.
V letošním roce SVS a.s. plánuje
ještě opravit kanalizaci a vodovod
v ulici 28. října a Karla Maličkého.
Podrobnosti k těmto opravám
přineseme později.
Jan Rössler
investiční technik MěÚ Lovosice

Farní charita zve na charitní sbírku
Farní charita Lovosice touto
cestou prosí a žádá širokou veřejnost o účast na charitní sbírce, která proběhne 15. května
od 9 do 17 hodin v hypermarketu GLOBUS Trmice.
Pracovníci farní charity budou od
dárců vybírat nejen potraviny, ale
pokud bude někdo ochoten přispět, tak i drogerii či pomůcky pro
děti, jako jsou pastelky, bloky,
papíry, modelíny, štětce, atd.

V tento den budeme na stejném
místě a ve stejném čase od občanů
vybírat použité nádobí, příbory,
ložní prádlo, hračky, knížky, oblečení pro malé děti, obuv. Prosíme
pouze v dobrém stavu. Děkujeme.
Kde váš dar může pomoci? Sbírka
je zaměřena na pomoc pro děti a
potřebné.
Případné dotazy na tel. 731 129
742, Alena Maternová, vedoucí
azylového domu.

Noc kostelů 23. 5. – program
1) Noc kostelů v Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého v Lovosicích
proběhne už popáté, kontaktní osoba Libuše Mikušková,
duchovní CČSH v Litoměřicích a Lovosicích
17.00 hodin • Koncert Dany Krausové za doprovodu Ester Godovské
(duchovní árie od baroka po současnost, spirituály aj.)
18.00 – 18.05 • Zvonění na kostelní zvon
19.30 hodin • Koncert country skupiny Sebranci
21.00 hodin • Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia
In flagranti
2) Noc kostelů – Kostel sv. Václava
(počtvrté), kontaktní osoba P. Roman Depa
17.20 hodin • Vyzvánění zvonů
17.30 hodin • Divadlo – vystoupení dětí ze zařízení Amicus
18.00 hodin • Koncert – sbor Školáček (ZŠ Všehrdova)
18.30 hodin • Koncert – sbor Koťata (ZŠ Sady pionýrů)
19.30 hodin • Koncert – sbor Bell canto
21.00 hodin • Komentovaná prohlídka kostela
21.30 hodin • Sólisté – hudba a zpěv
22.00 hodin • Modlitba při svíčkách
Od 17.45 hodin začne přepisování Bible, bude zahájena výstavka
dětských kreseb na téma „Biblické příběhy“.
Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, které se
budou číst během modlitby při svíčkách od 22.00 hod.
3) Program Bratrské jednoty baptistů na Noc kostelů, sborová
budova, Dlouhá 84, kontaktní osoba Mgr. Václav Chumchal (poprvé)
18.00 hodin • Otevření místních prostor (prohlídka sborové budovy)
18.30 hodin • Sborové chvály (mládežnická skupina, pěvecký sbor)
19.00 hodin • Biblické vyučování (Přehled SZ knih, 2. Samuelova)
20.00 hodin • Prohlídka sborové budovy (prohlídka baptisteria)
21.00 hodin • Křesťanské písně v podání rodiny Grindlerových
Během celého večera je možné si vybrat z velkého množství křesťanské
literatury, či pohovořit s místním kazatelem.
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Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu
odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

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

20.

14. 5. – 15. 5.

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

21.

21. 5. – 22. 5.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

22.

28. 5. – 29. 5.

U nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

23.

4. 6. – 5. 6.

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

Datum:

Ulice:

13. 5.
14. 5.

Terezínská, Nádražní
Okružní, Resslova

20. 5.
21. 5.

Příčná, Labská, Hluboká
U Výtopny, Vančurova, Zahradní

27. 5.
28. 5.

V. Nejedlého, J. Ježka
Zvonařova, L. Janáčka

Přímý přenos vysílání bohoslužby z Lovosic
V neděli 11. května se bude na stanici Český rozhlas 2 vysílat přímý přenos bohoslužby ze Sboru Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích. Začátek
přenosu je v 9 hodin. Kázáním provede Václav Chumchal. Zpívat bude
hudební skupina mládeže.
(hz)

Záměry prodeje majetku města Lovosice
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 62,91 m 2, minimální kupní cena je 470 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 115/35
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Žižkova, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,74 m 2, minimální kupní cena je 450 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 887/2
(třetí nadzemní podlaží) v ulici Mírová, Lovosice
plocha včetně sklepa činí 61,33 m 2, minimální kupní cena je 430 000,- Kč.
DALŠÍ INFORMACE: na tel. 416 571 197 – Nováková Renata – MěÚ Lovosice, Odbor
majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice, email: renata.novakova@meulovo.cz.

4) Program kostela Nejsvětější trojice v Sulejovicích (podruhé)
17.30 hodin • Uvítání „O noci kostelů“
17.35 hodin • Adorace Nejsvětější svátosti s Májovou Pobožností
18.00 hodin • Otázky na pana faráře – prohlídka kostela
19.00 hodin • Koncert žesťového kvintetu Severka
trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny –
Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš
19.30 hodin • Historie kostela - Martin Brůža
20.00 hodin • Zpěvy z Taizé – Pěvecký sbor In flagranti pod vedením
Pavly Linkové
20.30 hodin • Koncert křesťanských písní
zpěv – Eva Fertálová, kytara a zpěv – Martin Burian,
housle – Milan Gábor
21.00 hodin • „Ticho jako v kostele“ – ztišení při svíčkách
21.30 hodin • Ukončení – poděkování v modlitbě
V průběhu celého večera – Vyhlídka z kostelní věže, Výstava dětských
kreseb s biblickým tématem.
Pošta do Nebe – prosby a poděkování Pánu Bohu, Malé občerstvení.
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Lovosicko

Kaple sv. Františka Serafínského se bude opravovat i letos
Stará polabská obec Prosmyky
stála na levém břehu řeky
nad Lovosicemi. Po třicetileté
válce ji zakoupilo město Litoměřice, které zde nechalo Octavia
Broggia vystavět poplužní dvůr
(1717). Pozdně barokní kaple
nahradila zřejmě starší stavbu
až v letech 1761 – 62. Kaple
sv.
Františka
Serafínského
v Prosmykách je objekt, který je
zapsaný v Ústředním seznamu
kulturních památek v České
republice. Obec byla v 70. letech
zrušena kvůli překladišti uhlí.
Výroba nového kříže
V současné době je již kaple i po
všech nešťastných peripetiích opět
téměř v pořádku. Byla po několikaleté etapizaci již kompletně opravena. Začínalo se v roce 2001
přípravou a jednáním k záměru její
kompletní rekonstrukce, kterou se
podařilo skutečně zahájit v roce
2002 opravou střechy a statickým
zajištěním trhlin obvodových zdí.
V roce 2003 bylo velmi důležitou
součástí opravy osazení nového
kříže na věži kaple. Původní kříž byl
proveden z nekvalitního materiálu
v jednoduchém provedení z pásové oceli. Dodavatel stavebních
prací byl vyzván, aby zajistil výrobu
nového kříže v ručně kovářském
provedení. S osazením kříže byla
vrácena na věž i opravená makovice (koule pod křížem), kam byly
vloženy do dvou měděných
schránek nové dokumenty, které
mluví o významných skutečnostech
současnosti v Lovosicích, součástí
kterých dnes Prosmyky jsou.
Do jednoho pouzdra byly dány
písemné materiály, z nichž jeden je
věnován historii a opravě vlastní
kaple. Do druhé schránky byly
vloženy
současné
tiskoviny
(i Lovosický dnešek) a současně
platné kovové mince. Následně
pokračovalo restaurování hlavního
oltáře a nástěnné výmalby. Práce
byly zakončeny v roce 2005 instalováním elektronického zabezpečovacího systému.
Udržovací práce
Od této doby jsou na opraveném
objektu kaple prováděny v rámci
finančních možností
nezbytné
udržovací práce, mezi které patří
například odstranění následků po
zasažení kaple kulovým bleskem
18. ledna 2007, jenž poničil střešní
krytinu ve formě otvoru cca 1 x 1
m, roztříštil některé části prvků
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krovu na drobné třísky a samozřejmě vyřadil kompletní elektroinstalaci včetně elektronického zabezpečovacího systému, ze kterého
zůstaly v rozvodné krabici jen
seškvařené
neidentifikovatelné
části.
Škody po povodni
Obdobná údržba je připravována
i letos, a to v souvislosti
s odstraněním škod napáchaných
povodněmi
v
červnu
2013.
Předmětem
těchto
prací
je
zejména restaurátorská oprava
poničené soklové části hlavního
oltáře z umělého mramoru, oprava
vnitřních i vnějších dřevěných
dveří, oprava kamenného soklu a
dlažby a samozřejmě uzavřením
opravy vnitřní výmalby do výše cca
2 až 3 metrů. Věřme, že záplava
v roce 2013 byla už posledním
útokem přírody na překrásnou
barokní památku. Předpokládané
náklady na tuto opravu se budou
pohybovat ve výši cca 230 000 Kč.

Strašidla v Prosmykách
Ke Kapli sv. Františka Serafínského, respektive k místu,
kde byla postavena, se váže
stará pověst.
Když prý kopali dělníci v
18. století základy k budoucí
kapli sv. Františka, nalezli
v zemi devět mužských koster. U jedné z nich ležel středověký meč. Vesničané si
vzpomněli, že za dávných
časů zde stával domek,
o kterém se vyprávělo, že je
sídlem loupežníků, kteří přepadávali kupce a zabíjeli je.
Loupežníci buď byli chyceni
a potrestáni, nebo dům opustili sami, to už si nikdo nepamatoval. Domek byl dlouhá
léta opuštěný a chátral. Lidé
se ale stále báli chodit kolem,
v pustém obydlí prý strašilo.
Každý večer prý vycházelo
z barabizny devět mužů ve
starodávných oděvech, jeden
po druhém domek obešli

a zase se mlčky ztratili ve
dveřích. Kdo je zahlédl, tak
prý ho potkalo nějaké neštěstí. Nakonec raději barabiznu
zbourali.
Kaple byla zbudována v roce
1762 na náklady mlynáře
lodního
mlýna
Františka
Fügnera. Dle historika Tesaře
i v tomto ohledu existuje
pověst. Mlynář prý viděl,
že pruský důstojník ukradl
válečnou pokladnu a ukryl ji
v Labi. Ještě téže noci ji vylovil a ukryl na jiném místě
v řece. Kdy přesně se to mělo
stát, nikdo neví – zřejmě ale
v letech 1756 – 7. Když Prusové odtáhli, nechal za část
peněz z nálezu postavit kapli
a zbytek věnoval fondu
pro opravy kaple. Možná,
že mlynář znal z vyprávění
pověst původní a chtěl,
aby duše obětí loupežníků
našly klid. To už se nikdo
nedozví...

Cenné poselství
„Přesto, že není lepší důvod
o stavbu alespoň v nezbytné míře
pečovat, pokud je občas využívána,
či navštěvována, což zde bylo
v počátcích její záchrany samozřejmě uvažováno formou každoročních prohlídek s výkladem o historii kaple i bývalé obce Prosmyky
vybraným ročníkům lovosických
škol, pořádáním menších koncertů,
zejména školní mládeže ve výtvarně i akusticky kvalitním prostředí
a samozřejmě i pořádáním různých
výstavek, zatím se tak nestane.
Vzhledem ke stále se zhoršujícím
finančním možnostem, časové
náročnosti na stavební i úklidovou
údržbu a zejména pak na odlehlost
předmětného objektu od vlastního
centra města Lovosic, je tento
záměr však stále více a více
vzdálený,“ uvádí referent památkové péče Městského úřadu v Lovosicích Robert Paťcha.
„Věřím ale, že pokud se bude
dařit tento téměř jediný viditelný
důkaz o existenci běžného života
(který měl být srovnán se zemí)
a osídlení předmětné lokality
po necitlivých zásazích minulých
dob alespoň udržovat, bude i to
cenným poselstvím pro budoucí
generace, které si těchto míst
budou třeba již více vážit a třeba
jim jednou vdechnou i nový život,“
dodává s nadějí.
(hz, foto: archiv R. Paťchy)
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Osobnosti

Jiří Pancíř přibližuje svým dílem historii volyňských Čechů

V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok 2014
je uveden Jiří Pancíř (pseud.
Jindřich Šíma), odborný publicista, historik, činný v Lovosicích,
od jehož narození na Volyni
letos uplynulo 85 let.
Češi odcházeli na Volyni v několika vlnách od roku 1890. Po vstupu
téměř 12 tisíc mužů a žen do
východního vojska vedeného Ludvíkem Svobodou jim bylo přislíbeno, že po válce, za tuto vysokou
daň, dostanou všichni Češi žijící na
Ukrajině (hlavně z Volyně) možnost
přesídlení do Československa.

Rozvoj Lovosic očima
mladé generace
Ve spolupráci s městem Lovosice se ve středu 30. dubna uskutečnila v prostorách staré secesní
radnice prezentace vítězné práce
v rámci projektu Municipalita II.,
který zpracovali studenti lovosického gymnázia Nikola Karlíková,
Aleš Kubíček a Vojtěch Pail.
Vítězný projekt
je zaměřen
zejména na regionální rozvoj,
přičemž práce uvedených studentů se zaobírá strategickým
rozvojem města Lovosice v
letech 2014 – 2020.
Prezentace se uskutečnila za
účasti místních zastupitelů, starostky Lenky Lízlové, místostarostky
Vladimíry Novákové, ředitele gymnázia Marka Buška či odbornice na
danou tematiku Nikoly Krejčové
z odboru koncepce regionálního
rozvoje (Fakulta sociálně ekonomická, UJEP Ústí nad Labem). Přítomni byli ve velké míře také studenti III. ročníku gymnázia. Organizátorem akce bylo sdružení ProCivics (více na www.municipalita.cz)
za podpory města Lovosice.
Pokračování na str. 9 >>>
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K přesídlení se tehdy přihlásilo
okolo 40 tisíc osob. Mezi potomky
volyňských Čechů žijících na Ukrajině je o návrat do České republiky
stále zájem i dnes.
Jiří Pancíř se narodil 24. dubna
1929 v Rohožnu, okr. Kozin, SSSR –
Ukrajina, na ukrajinské Volyni. Po
II. světové válce reemigroval s
rodiči do Československa. Jiří Pancíř se dostal do reemigračního
střediska pro volyňské Čechy v
Jablonci nad Nisou koncem března
1947 ve věku 18 let a později přešel do střediska v Žatci. Vlastní
přechod hranic do Československa
proběhl 26. března a to datum
nikdy nezapomene. Jeho bratr už v
té době bydlel na Lounsku ve vesnici Malnice a Jiří se přistěhoval k
němu. Učil se tři roky soustružníkem a absolvoval prezenční vojenskou službu. Poté pracoval v STS
Louny a oženil se.
S manželkou se v roce 1955 odstěhovali do Lovosic, kde začali
pracovat v Severočeských chemických závodech a měli dvě děti. Jiří
zde prošel několika pracovními
pozicemi, pracoval ve strojních
dílnách, tlakové prádelně, přádelně
hedvábí a nakonec v oddělení
spřádací lázeň. V Závodním klubu

ROH působil jako vedoucí kroužku
a také organizoval zájezdy pro
kroužek filumenistů a jeho německé družební partnery ve Wittenbergu a Coswigu (např. výlet po berlínských jezerech, Bítov a Slovácko).
V 90. letech začal Jiří Pancíř psát
knihy o životě volyňských Čechů.
Jeho prvotinou vydanou v roce
1999 byl Návrat. Kniha pojednává
o reemigraci a usídlování volyňských Čechů v letech 1946 – 1947
(články redaktorů a dopisovatelů
časopisu Věrná stráž před a těsně
po reemigraci z týdeníku volyňských Čechů vybral Jiří Pancíř,
Lovosice. Vytiskla Severografia
Most 1999). Dalším dílem je kniha
Osudy českého vystěhovalce autora Jindřicha Šímy, což je pseudonym Jiřího Pancíře. V této druhé
knize je na pozadí života volyňských Čechů vylíčen osud chlapce
Jindřicha od dětství po reemigraci
v roce 1947 do tehdejšího Československa. Publikaci vytiskla Severografia a.s. Most v roce 2003.
Poslední publikaci Hrst vzpomínek
na Český Volkov a české osídlení v
nejbližších okolních vesnicích a
osadách na ukrajinské Volyni sebral, upravil, sepsal a vydal Jiří

Pancíř (Jindřich Šíma) v roce 2005.
Na internetu najdete tyto vzpomínky v plném znění.
V 90. letech využil Pancíř své
zkušenosti z pořádání zájezdů a
uspořádal několik zájezdů do ukrajinské Volyně. První v roce 1995
směřoval do Volkova a tragicky
zničené vypálené vesnice Český
Malín. Další zájezd se konal v roce
1997, kdy jely dokonce 2 autobusy
– návštěvníci spali ve známých
rodinách. Poslední zájezdy se konaly v letech 2000 a 2002. Zásluhou těchto zájezdů bylo vzorné
vyčištění českého hřbitova ve Volkově. Tehdy se o tomto velkém
zájezdu velice rozepisovaly i oblastní ukrajinské noviny.
Jako v jiných regionech, tak i na
Litoměřicku existuje Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, jehož
vedoucím je Josef Kozák. Volyňáci
se na Litoměřicku scházejí dvakrát
do roka, a to na jaře, na výroční
členské schůzi, a na podzimním
posvícenském setkání. Nemalý
úkol, který si sdružení vytyčilo, je
získávání nových členů, především
z řad mladých lidí, aby tradice
volyňských Čechů pokračovaly i
nadále. V to doufá i Jiří Pancíř.
(hz, reprofoto: hv)

Osobnosti Ústeckého kraje
Architekt Jan (také Hanuš) Mayer
(* 16. 5. 1889 v Lovosicích
† 17. 7. 1959 v Kolíně)
Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává už
řadu let KALENDÁRIUM REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO
KRAJE. Pro rok 2014 byl do něho zařazen i architekt a středoškolský pedagog Jan (také
Hanuš) Mayer, od jehož narození v Lovosicích uplynulo v roce
2014 už 125 let.
Budoucí architekt se narodil
16. května 1889 v Lovosicích.
Pocházel z početné rodiny, jeho
starším bratrem byl malíř Daniel
Mayer – Zajíc (24. 4. 1885
v Lovosicích – 14. 11. 1914
v Barceloně). Duchovní osou rodiny byla matka Johanna, hudebně
nadaná a velmi talentovaná žena,
děti vedla k lásce ke kráse a dobru.
Dědečkem chlapců a kmotrem
obou byl libochovický kupec
Daniel Mayer, který zachránil
pozůstalost
Jana
Evangelisty
Purkyně pro naši kulturní historii.
Uměleckoprůmyslovou školu v
Praze absolvoval Jan Mayer v

letech 1907 – 1910 u profesora
Jana Kotěry. Jeho prvním známějším dílem byla ve spolupráci
s architektem Františkem Jandou
vila Amálka v Poděbradech.
V letech 1912 – 1915 pracoval
v projekční kanceláři v Budapešti
a poté podnikl cestu do Německa
a Itálie. Po 1. světové válce se stal
profesorem na zemědělské průmyslové škole ve Volyni a v Kolíně.
V letech 1923 – 1932 byl vedoucím
architektem v ateliéru Aloise Dryáka. Spolupracoval ve 20. letech při
rozšíření a přístavbě nového severního křídla Nemocnice Milosrdných bratří Na Františku s Ing.
arch. Vilémem Kvasničkou, rovněž
Kotěrovým žákem. Na výstavbu
nové části nemocnice tehdy
přispěli banky, pojišťovny i soukromníci, např. T. G. Masaryk,
Edvard Beneš či papež Pius XI.
Nová přístavba z roku 1927 patřila
v té době k nejmodernějším v
Praze. Nová třípatrová budova
měla 180 místností, operační sály,
lůžkový výtah. S architektem Kvasničkou také postavil kolínské gym-

názium v klasicizujícím stylu v roce
1924. Mayer je rovněž spoluautor
soutěžního návrhu na divadlo a
lázeňské budovy a úpravu lázeňského areálu v Poděbradech. Projektoval i řadu nájemních domů v
Praze.
Zúčastnil se v roce 1928 výstavy
Československé výtvarné umění
1918 – 1928 v Brně a výstavy České a slovenské výtvarné umělkyně
v galerii Československý spisovatel
v Praze v roce 1950. V té době
nastoupil rovněž do Studijního a
typizačního ústavu v Praze, kde
pracoval až do důchodu. Jan
Mayer zemřel 17. července 1959
v Kolíně.
V roce 1999 o něm vyšla kniha
Malý průvodce Kolíňáka po velké
Praze, v roce 2006 vyšla knížka
jako příležitostný tisk znovu.
O jeho díle jsou zmínky v knize
100 let kolínské architektury (1900
– 1999). Je uveden také v publikaci
Encyklopedie architektů, stavitelů,
zedníků a kameníků v Čechách.
Vyd. 1. Praha: Academia, 2004,
s. 415, autorem je Pavel Vlček. (hz)
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Lovosické hudební skupiny se představují:
Kapela Petra Band hraje pro radost
Naše kapela vznikla společným
zájmem o hraní. Nejdříve kluci
začínali na společných dovolených, v přírodě. Vašek je muzikant od malička. Pak se scházeli
na různých rodinných oslavách.
Náhoda přivedla do kapely
zpěvačku, chyběl však muzikant
na basovou kytaru, tak se hráči
rozhodli, že se na basovou
kytaru zkusí naučit zpěvačka.
Slovo dalo slovo a vznikla kapela
v tomto složení.
„Začali jsme dostávat pozvání na
setkání místních kapel a různé
soukromé oslavy. Neměli jsme
název kapely, a jelikož se všichni
ptali na název, tak jsme vymysleli
provizorní název Petra Band, po
jediné ženě v kapele. Tento název
nám zůstal,“ uvádí sama Petra.
Členové kapely se představují –
kapelník Míra Novotný, Lovosice,
nástroj pětistrunné banjo – Vašek

Hess, Úpohlavy, sólová kytara,
foukací harmonika, vokály – Míra
Seifert, Podsedice, kytara, zpěv a
Petra Dianová, Lovosice, zpěv,
basová kytara (dlouholetá členka
pěveckého sboru Bell canto profesora Jíši a ráda si zazpívá se

Rozvoj Lovosic očima mladé generace
>>> Dokončení ze strany 8
Na základě dotazníkového šetření
(respondenty tvořili obyvatelé
Lovosic a okolí) uvedené trio zpracovávalo projekt (včetně SWOT
analýzy, globálních vizí, cílů či
východisek a doporučení), který
byl v této fázi jako jeden z pouhých dvou doporučen organizátorem k dalšímu rozvoji a diskuzi.
Partner projektu (Česká debatní
společnost – http://c-d-s.cz/) nyní
studenty v průpravě připraví na
argumentaci a obhajobu své práce.
V plánu je totiž mj. i debata nad
prací se zástupci městského zastupitelstva přímo v Lovosicích.
Tak jen věřme, že radní a zastupitelé vyhodnotí závěry jako užitečné a některé návrhy se dočkají
třeba i finální realizace. Studenti
poté postupně prezentovali jednotlivé cíle svého projektu, který
vycházel z dotazníkového šetření
mezi občany Lovosic,
celkem bylo
nasbíráno
78 dotazníků. Nejvíce
bodů získaly parky a
zeleň – 49
% a kino –
24 %. Město by mělo
být přede-
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vším bezpečné – 43 % a kulturněspolečenské centrum – 31 %.
Globální cíl studentského strategického plánu: V roce 2020 budou
Lovosice městem, kde je kladen
velký důraz na bezpečnost občanů.
Lovosice se stanou opravdovým
průmyslovým centrem národního
významu. Budou podporovat možnosti kulturního a sportovního
vyžití občanů, reagovat na potřeby
v oblasti bydlení i trhu práce a
udržovat dopravní a technickou
infrastrukturu.
Poté
reagovali
hodnotitelé.
„Práce byla výborná, studenti byli
schopni vystihnout podstatné rysy
potřeb obyvatelstva,“ uvedla Nikola Krejčová z odboru koncepce
regionálního rozvoje. K projektu se
kladně vyjádřila i starostka Lenka
Lízlová, i když podotkla, že na
všechno nebudou finanční prostředky.
(hz, foto: archiv MěÚ)

sborem Karla Tesaříka). „V tomto
obsazení hrajeme sedm let. První
naše společné vystoupení bylo na
Hašmarovské hospodě. Máme
svou vlastní zkušebnu, kde zkoušíme přes zimu, v létě pak rádi
v přírodě, naše oblíbené místo je

v Opárně, v penzionu Oráč nebo
u přívozu,“ dohodli se hráči. Kapela
hraje bluegrass a country, dosud
pouze převzaté písničky. „Do
budoucna se chceme pokusit
o nějakou vlastní tvorbu a také
nahrávku. Často hráváme na setkání kapel v Opárně v Oráči,
v Loděnici, Pod Palubou, na
poutích a různých oslavách.
Každoročně se účastníme festivalů
Hašmar country, Podsedická facka
či Country show. V naší kapele
je pohoda, vzájemná úcta, porozumění, touha jít dopředu. Hrajeme
především pro radost,“ říkají muzikanti.
Všechny naše příznivce zveme
5. června do lesoparku Osmička
na Hašmarovskou hospodu a
28. června na hudební festival
Podsedická facka IV. Těšíme se na
Vás.
Petra Band

Setkání s Jakubem Vágnerem
Dne 10. dubna navštívil Lovosice známý rybář a cestovatel
Jakub Vágner. V odpoledních
hodinách přednášel v KS Lovoš.
O jeho přednášku byl velký zájem, zúčastnilo se jí celkem 134
dětí z rybářských kroužků, které
doprovázelo 57 dospělých.
Atmosféra v sále byla velice
přátelská, děti byly z Jakubova
pestrého vyprávění nadšené. Přednáška byla doplněna promítáním
diapozitivů, které na svých cestách
Jakub pořídil. Během přednášky se
obracel na dětské posluchače,
zapojoval je do diskuze a děti
samy hovořily o svých dosavadních
rybářských zkušenostech. Poutavé
vyprávění, trpělivé focení a pode-

pisování Jakuba Vágnera, který byl
k dispozici komukoli, kdo o to měl
zájem, bylo hezkou tečkou za příjemným odpolednem.
Setkání bylo velmi spontánní a
děti na něj budou určitě rády
vzpomínat. Je třeba dodat, že
Jakub Vágner přijel na toto setkání
bez nároku na honorář, což je
v dnešní době chvályhodné. Také
touto cestou mu ještě jednou
děkuji. Dále bych chtěla poděkovat
Městskému úřadu v Lovosicích za
bezplatný pronájem sálu, Kulturnímu středisku Lovoš za spolupráci
při přípravě akce a Lindě Žídkové,
že pomohla s pozváním Jakuba
Vágnera. (Text a foto: Ivana Šulcová)
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Děti

Fenomén Preiss zůstává
(konverzační soutěž FJ)
 Čtvrtek – postup do republikového kola (týmy chemický
Chemquest)
 Pátek – 1. místo v okresním kole
(chemická olympiáda)
 Sobota – účast v přespolním
Běhu na Boreč (seriál Král Středohoří)
 Neděle – přihláška do krajského
kola (týmová Prezentiáda)

Zcela ojedinělým způsobem se
dlouhodobě svou prací a úspěchy prezentuje student lovosického gymnázia Jan Preiss z víceleté kvarty. Šíře jeho záběru v
rámci studijních povinností i
veškerých nadrámcových aktivit
totiž značně přesahuje jakkoli
obvyklý rámec (nejen) jeho vrstevníků. A to nejen v měřítku
školy, okresu a regionu.
Jen pro info přikládáme Honzův
„časový snímek“ uplynulých čtrnácti dnů ohledně jeho reprezentací a účastí ve znalostních a vědomostních soutěžích či olympiádách:
 Pondělí – 1. místo v krajském
kole (matematická olympiáda)
 Úterý – postup do krajského kola
(týmový zeměpisný Eurorebus)
 Středa – 1. místo v krajském kole

V
dalším
týdnu
následoval víkendový postup do republikového finále (zeměpisný Eurorebus) a další stříbro a postup do
kraje, tentokrát v okresní biologii.
Tento prozatím dílčí (další krajská
a jiná finále uvedeného studenta v
dalších dnech a týdnech ještě čekají) výčet uzavírá „pro změnu“
další první místo, tentokrát v
okresní fyzice – znovu s postupem
do krajského finále. „Snažíme se
připravovat všem nadaným studentům takové podmínky a klima,
aby tito žáci mohli v různých oblastech i předmětech znalosti prohlubovat, ovšem také je případně i
předvést," konstatoval v této souvislosti ředitel Marek Bušek. Podle
jeho slov je v případě studenta
Preisse navíc potěšitelným faktem, že zachoval důvěru své nynější škole. Rozhodl se totiž i po kvartě (a absolvování povinné docházky) i nadále pokračovat ve studiu
právě na Gymnáziu v Lovosicích.

Připomínka Mezinárodního dne
Romů ve Farní charitě Lovosice
Dne 8. dubna si od roku 1971
připomínáme Mezinárodní den
Romů. Tomuto dni bylo věnováno i setkání v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež (NZDM) Amicus v Lovo-
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sicích, kterého se zúčastnilo 160
návštěvníků, převážně obyvatel
městské ubytovny a jejich rodinných příslušníků.
Přítomné přivítal ředitel farní
charity Roman Striženec a celému

Lovosičtí zpěváci byli velmi úspěšní
v soutěži Česko zpívá 2014
Soutěž Česko zpívá vznikla v
roce 2007 pod názvem Podhorský čtyřlístek, letos se konal už
její 8. ročník, do něhož se přihlásilo 451 začínajících zpěváků.
Kromě hlavní soutěže existuje
ještě rozhlasová kategorie a
Cena internetu.
Výběrová kola se letos konala
19. února v Praze. Do semifinále se
prozpívalo 99 soutěžících, z toho
v kategorii Sólisté 9 – 14 let
41 zpěváků a v kategorii Sólisté
15 – 26 let 58 zpěváků. Ze zpěváků

V hlavní soutěži v kategorii 9 – 12
let dobyl lovosický Josef Fečo
stříbrnou příčku zásluhou písně
Mackie Messer a bramborovou
medaili získala opět Nela Kailová.
Pěkné 14. místo obsadila Lucie
Hajná z Milešova s písní Štěstí a
20. místo Natálie Procházková
(píseň Všichni tancovat jdou).
24. místo patřilo lovosické Lucii
Pacltové. Všichni lovosičtí zpěváci
skončili do 25. místa, což je velký
úspěch zdejší pěvecké výuky.
Ve starší kategorii 15 – 26 let se

ZUŠ Lovosice postoupili tři žáci
Julie Nepustilové, a to Lucie Hajná,
Lucie Pacltová a Rudolf Zuziak.
Z žáků Jakuba Kocha uspěli Josef
Fečo, Nela Kailová a Natálie
Procházková. Ve dnech 11. a 12.
dubna 2014 pak proběhla ve Společenském centru UFFO v Trutnově
semifinálová a finálová kola
8. ročníku. Cenu Českého rozhlasu
2014, natočení vlastního CD a
možnost vystupovat na rozhlasových akcích získala s písní Tak jako
slunečnice každým dnem Nela
Kailová.

umístil na výborném 7. místě
Rudolf Zuziak, který předvedl slavnou píseň Copacabana.
Úspěšní účastníci mohli získat
mimo jiné originální kovanou
sošku z dílny uměleckého kováře,
atraktivní věcné ceny, profesionální
fotografie, studiovou nahrávku a
možnost veřejně prezentovat svůj
talent, mimo jiné ve vysílání Českého rozhlasu.
Všem účastníkům blahopřejeme a
přejeme jim úspěchy i v dalších
pěveckých soutěžích.

setkání požehnal otec Roman
z lovosické farnosti. Setkání
pozdravila také lovosická zastupitelka Jana Vernerová, která přítomným vyřídila pozdravy od starostky
města. Setkání se zúčastnil i Pavel
Vodseďálek, člen výboru pro
národnostní menšiny Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
O zdárný průběh odpoledne se
postarali pracovníci NZDM, kteří
připravili ochutnávku specialit
romské kuchyně a zajistili zábavný
program. Při přípravě pokrmů nám
velmi pomohla paní Svrčková, naše
klientka z městské ubytovny. Bylo

vidět, že ochutnávka se setkala
s uznáním, protože z halušek a tzv.
„golubků“ nezbylo takřka nic.
V rámci programu vystoupili se
svými ukázkami dětské taneční
soubory z Ústí nad Labem,
Duchcova, Teplic, Předlic a domácí
soubor Lačho Amicus. Závěr odpoledne patřil soutěžím a vědomostním kvízům, které pro děti připravil
pracovník zařízení Petr Jílek.
Věřím, že toto přátelské setkání
se přítomným líbilo a rádi přijdou i
příště.
Roman Striženec

(hz, foto: archiv Jakuba Kocha)

ředitel FCH Lovosice
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Hody, hody, doprovody, aneb
tradiční výstava v Lovoši
Ve velkém sále Kulturního střediska Lovoš se ve dnech 7. – 9.
dubna konala tradiční Velikonoční výstava.
Denně v Lovoši členky Šance i
další umělkyně předváděly zájemcům zdobení kraslic, velikonočních
perníčků a vizovického pečiva,
k vidění byla i výroba figurek z
kukuřičného šustí a dalších velikonočních ozdob. Figurky z šustí
představovaly hezkou jarní vesnickou krajinu s domky, pasáčky hus i
ovečkami, každým rokem se vesnička rozšiřuje. Vystaveny byly
stovky kraslic od nejmenších kře-

pelčích po veliká vejce pštrosí;
vajíčka jsou zdobena tou nejrůznější technikou, i třeba cibulákem.
K výzdobě domácností inspirovaly
i velikonoční věnce z buxusu a
vajíček.
Opět na výstavě nechyběly ukázky maďarského folklóru. „O kulturní program se postaral pěvecký
sbor Koťata z 1. ZŠ, děti z DS
Klíček
předvedly
Perníkovou
chaloupku a zazpíval také sbor
Šance na druhou,“ informovala
Božena Plicková, předsedkyně
spolku Šance.
(hz, foto: hv)

V Mírovém kostele se uskutečnil křest
Na Květnou neděli 13. dubna
se konala v Mírovém kostele
v Lovosicích slavnostní bohoslužba se svátostí křtu Církve
Československé husitské. Bohoslužbu sloužili pražský biskup
David Tonzar, Vladimír Volráb,
vikář ústecký a Libuše Mikušková, duchovní Náboženské obce
Litoměřice a Lovosice Církve
československé husitské.
Bohoslužebným oděvem husitských kněží je černý talár
s červeným kalichem na prsou a
bílá štóla, pokrývkou hlavy pak
biret. Odznakem biskupa je zlatý
řetěz. Bohoslužba začala zpěvem
písně „Krásná je modrá obloha“,
hrou na harmonium doprovázel
Jaroslav Pulda. Biskup Tonzar poté
pronesl kázání podle Matouše.
Následně proběhl křest asi ročního
chlapečka, batolátko bylo neobyčejně hodné. Pokřtěno bylo jménem Samuel.

Křest je svátost první duchovní
obrody, v níž Duch svatý přivtěluje
křtěnce jednou provždy k Boží
církvi a osvojuje mu milost Kristova
křtu, kříže a vzkříšení. Zevním úkonem křtu je lití vody na temeno
hlavy a výrok: „Křtím tě ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého.“ Při
křtu nemluvňat a dětí jsou přítomni rodiče, kteří se stávají subjek
tem předcházející i následovné
pastýřské péče. Křest zavazuje
církev, rodiče a kmotry ke svědomité křesťanské péči o víru a život
pokřtěného.
Alespoň
jeden
z rodičů má být proto členem
Církve československé husitské a
kmotři mají být praktikujícími křesťany.
K přijímání poté přistoupilo více
než 20 věřících a na závěr bohoslužeb si biskup Tonzar vyprosil požehnání pro všechny přítomné.
Závěrem zazněla píseň „Král věčný
nás požehnej“.
(hz, foto: hv)

Velikonoční koncert slovenského
houslisty Milana Paly
V sobotu 19. dubna se uskutečnil v sále Sboru Bratrské jednoty
baptistů v Lovosicích Velikonoční koncert slovenského houslisty
Milana Paly. Ten již dnes patří
do kategorie špičkových světových umělců.
Studoval pod vedením Petra
Strenáčika na Konzervatoři Jána
Levoslava Bellu v Banské Bystrici
(1996 – 2000). Po absolvování
konzervatoře
pokračoval
na
vídeňské Universität für Musik
und darstellende Kunst. Vysokoškolské studium zakončil na Janáčkově akademii muzických umění
v Brně u Františka Novotného.
Umělecky Milana Palu vyprofilovala především klasická vídeňská
škola, úzká spolupráce s varhaníkem a skladatelem Jeanem Guillou
a ruská tradice v osobě Vladimíra

Spivakova a Oistrachova žáka
Semjona Jaroševiče.
V programu umělce v Lovosicích
zazněla Suita č. 5 d-moll Johanna
Paula
Westhoffa
(Německo,
18. stol.), Suita č. 6 a-moll, op. 31
Waltra Courvoisiera (Švýcarsko,
1922), Sonáta č. 2 a-moll Benjamina Godarda (Francie, 19. stol.),
TRANAM Petera Machajdíka a
Sonára č. 5 d-dur op. 27 Eugene
Ysaye (Belgie, 19. – 20. stol.).
Jeho ojedinělý koncert v Lovosicích
byl nevšedním zážitkem a zhlédlo
ho ke stovce posluchačů.
O přestávce přiblížil kazatel
Václav
Chumchal
přítomným
historii Velikonoc, vznik ze židovských svátků Pasca (Pesach) a
vzpomínku na prožití Velikonoc
v Jeruzalémě.
(hz)

Příští číslo Lovosického dneška najdete ve svých schránkách v pátek 6. června.
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Gymnazisté vybojovali pátou příčku v republikové házené
Po letošních předešlých postupových výhrách ve sdruženém
okresním přeboru Ústeckého
kraje a v kvalifikačním českém národním kole se házenkářský tým lovosických gymnazistů vrátil z nedávného celorepublikového
středoškolského
finále (pořádá a organizuje
Asociace školních sportovních
klubů České republiky) s konečným pátým místem.
Závěrečný turnaj, který na počátku dubna hostila Ledeč nad Sáza-

vou a kterého se zúčastnila jedenáctka nejlepších chlapeckých i
dívčích týmů házené z celé ČR,
se stal oslavou tohoto tradičního
českého sportu. Město házenou
žilo – výborné zajištění, servis,
propagaci i organizaci si pochvalovali všichni, pořadatelský tým odvedl opravdu velmi kvalitní práci. A lovosičtí házenkáři si bohužel v průběhu tří dnů zápolení
vybrali jistou dávku sportovní
smůly, protože k postupu do semifinále a bojům o medaile

jim nakonec chyběl jeden jediný
gól, a to v utkání základní skupiny
proti SŠTE Brno (19:20). Poté předvedli mladí Severočeši již velmi
solidní výkon v parádním zápase proti pozdějším vítězům (SŠIEŘ
Rožnov pod Radhoštěm) s výsledkem 20:28. Vítězný tým si zajistil
postup do evropského finále
v Turecku. A v souboji o konečné umístění Lovosičtí zdolali Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad
Sázavou (22:15), čímž získali pátou
příčku.

Tým lovosického gymnázia nastupoval v tomto složení: Vít Lichtenberg,
Filip
Motejl,
Ondřej
Poráč, Peter Paul Fischer, Jakub
Dvořák (všichni 1.A), Radek Provinský, Jan Paleček, Patrik Dojčinovič
(všichni sexta), Pavel Pěkný (3.B)
a Jan Špatenka (3.A), na postu
trenéra vystupoval Matěj Baičev,
šéfem výpravy byl ředitel školy
Marek Bušek, který po turnaji všem
studentům poděkoval za vzornou
reprezentaci školy.
Gymnázium Lovosice

Tanečníci DMC Revolution potvrzují formu
Ve čtvrtek 17. dubna se litoměřicko – lovosická taneční a pohybová škola DMC Revolution o.s.
účastnila již 9. ročníku Dance
Děčín, který byl letos doslova
nabitý konkurencí, tanečními
školami a skupinami z celé České
republoky. V konkurenci 13
choreografií v kategorii děti
se podařilo DMC postoupit do
finále hned se dvěma choreografiemi.
Taneční složka Brooklyn Dance si
po půldenním maratónu vytančila
stříbro a jejich o několik let mladší
kolegové s choreografií Ninja Hop
(méně zkušená parta, věkový průměr 9 let) zabojovali a domů si
odvezli krásné 5. místo a uznání
dalších tanečních skupin za odvedené
výkony.
Právě
tento
„týmeček“ mladých tanečníků bude
reprezentovat město Litoměřice na
květnovém MČR v České Lípě, kam
postoupili z druhého místa z regio-

nálního kola.
Ani parta Brooklyn Dance neusíná
na vavřínech. Tito tanečníci mají
před sebou letos nelehký úkol –
obhájit potřetí za sebou titul mis-

trů ČR ve street dance a hip hopu.
Poctivě se připravují a o své dobré
formě přesvědčili již na regionálním kole Taneční skupiny roku
2014 v Mostě, kde zvítězili na plné

čáře podle hodnocení poroty a
také na regionálním kole Dance
Live Tour 2014, kde letos startují
dokonce v extralize, tedy mezi
nejlepšími v ČR. I zde tančili na
výbornou, a zajistili si tak postup
na Mistrovství Čech u obou organizací z prvních míst.
DMC Revolution mělo na Dance
Děčín zastoupení také v juniorské
kategorii a i zde se podařil postup
do TOP 9 choreografií. Startovala
zde taneční složka mírně pokročilých s choreografií Red Attack.
Tato kategorie byla tou „nejvíce
našláplou“ s počtem 20 choreografií, dle slov trenérů Lenky Janečkové a Ondřeje Bohaty. „Mně i
Ondrovi udělali všichni tanečníci
z DMC ohromnou radost. Nejen
svými výkony, ale také atmosférou,
podporou ze strany rodičů a
celkovým nadšením všech pro to,
co děláme,“ uvedla trenérka Janečková.
DMC Revolution

Házenkáři letos získají medaili

Lovosičtí házenkáři mají letošní
extraligovou
medaili
jistou.
Nebude se tak opakovat případ
z loňské sezony, kdy cenný kov
unikl o jediný bod. Stále je ale
otázkou, jakou medaile bude mít

hodnotu.
V době uzávěrky tohoto čísla
zbývala do konce letošního ročníku
extraligy pouhá čtyři kola a před
Lovci bylo velmi důležité utkání s
vedoucí Plzní. Právě zápas s lídrem
tabulky mohl definitivně rozhodnout o letošním vítězi. Západočeši
totiž nad druhými Lovosicemi měli
náskok šesti bodů. „Plzeň je nyní
rozjetá, takže když se reálně podíváme na ten odstup, tak šance na
zisk zlata je vážně jen v teoretické
rovině. Nikdy se ale nesmí házet
flinta do žita a nic není nemožné,
takže pokud ta šance stále je, musíme věřit a sami udělat maximum.

Nesmíme se spokojit s tím, že
budeme mít medaili, stále musíme
bojovat o to, aby měla co největší
cenu,“ připomněl jeden z tahounů
týmu HK .A.S.A. Město Lovosice Jiří
Motl.
V extraligové nadstavbě Lovci
odehráli šestici utkání. Na úvod
zvítězili s Frýdkem, následně prohráli v Plzni a pak přišly dvě výhry s
Duklou a Jičínem. Cestu za zlatem
pak zkomplikovala prohra v Hranicích, ale o definitivním zisku cenného kovu rozhodlo vítězství ve
Frýdku-Místku. Na Plzeň Lovci
ztrácí šest bodů a pouhé dva body
za nimi jsou Hranice. Čtvrtý Jičín už

za Severočechy zaostává o devět
bodů. Na programu jsou už jen
duely s Plzní, na Dukle, v Jičíně a
závěrečný doma s Hranicemi, který
Lovosice odehrají v neděli 25. května od 10.30 hodin.
(pp)
Výsledky Lovosic
v nadstavbové části:
1. Lovosice – Frýdek-Místek 23:21
2. Plzeň – Lovosice 30:28
3. Lovosice – Dukla 26:20
4. Lovosice – Jičín 28:23
5. Hranice – Lovosice 29:27
6. Frýdek-Místek – Lovosice 25:28

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).
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VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ
V AREÁLU AUTOLAKOVNY LOVOSICE
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13 Kč

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
000 Kč
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Lovosice
Sv. Čecha 1163/2
areál autolakovny

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

AKCE POKRAČUJE
DO KONCE ČERVNA!
Při koupi páru multifokálních brýlových
čoček (čoček na všechny vzdálenosti)
od firmy Essilor, druhý pár za 1000,- Kč.
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VĚTŠINU BRÝLÍ
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Pondělí
- Pátek
8:30-12:00
13:00-17:00

E-mail: optik.prudky@iol.cz
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Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

Dobré ceny, krátké termíny.
Sportujete?

• kontaktní čo

Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Léto začalo letos dřív, nepodceňujte
sluneční paprsky a pořiďte si kvalitní
sluneční brýle.
Můžeme zhotovit sluneční brýle
i s dioptriemi.

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

Doporučujeme kontaktní čočky.
Kontaktní čočky na zkoušku na 1 měsíc
včetně vyšetření, zácviku, pouzdra
a roztoku jen za 650,- Kč.
Přijďte se informovat, rádi Vám poradíme.
OPTIK PRUDKÝ

inzerce.dnesek@email.cz

Už se těšíte...?
Restaurace U Kašpara
Terezínská 150
tel.: 416 533 406, mob.: 734 445 657

www.ukaspara.com

AK

AUTODÍLY MOJŽÍŠ, Terezínská 1154,
tel.: 416 533 166, 602 280 746
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Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant –
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: ve středu 14. května a 11. června 2014, Lovosice – u Billy od 13.30 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Případné bližší info: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
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Kulturní středisko Lovoš
Pátek 9. května – MÁJOVÁ VESELICE
Hraje hudební skupina BLUE CAFE,
malé občerstvení zajištěno.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstup volný.
Čtvrtek 15. května – 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.

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

Pátek 16. května
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.
Úterý 20. května – SWINGOVÝ KONCERT
Hraje JAZZ BAND pod vedením Tomáše Kopáčka
z Roudnice nad Labem.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 100 Kč.

Čtvrtek 22. května – 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.
Sobota 24. května
4. ROČNÍK FOLKLÓRNÍHO FESTIVALU
Pořádá KS Lovoš ve spolupráci se Svazem Maďarů
v Českých zemích, pobočka Lovosice. Vystoupí
tanečníci a zpěváci české, maďarské, slovenské a
polské národnosti. Součástí bude i prodej maďarských specialit a ochutnávka vína.
Václavské náměstí, vstup volný.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
VODÁCKÝ ČTYŘBOJ „PORTA BOHEMICA“
Závod pořádá Klub vodáků Lovosice.
Termíny domácích utkání v házené – Květen
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 24. května od 10:30 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Cement Hranice
Turnaj minižáků 6+1
• Sobota 17. května od 9:00 hodin

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání
Květen
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 10. 5. od 10:15 h Štětí
Sobota 24. 5. od 10:15 h Žatec
Muži B tým – I. B třída
Neděle 18. 5. od 17:00 h Oldřichov

Sobota 24. 5. 2014
1) sjezd s vloženou střelbou:
start sjezdu na 8 km začíná v 10.30 před
vodáckou loděnicí v Lovosicích, střelba
proběhne v prostorách firmy Holcim (levý
břeh), posádky projíždí přes Žernosecké
jezero a pokračují do cíle v Litochovicích
2) plavání:
štafetové plavání se uskuteční v městském
bazénu v Lovosicích od 18.00
Neděle 25. 5. 2014
3) sprint:
začíná na Labi před vodáckou loděnicí v 9.00
4) Slavnostní vyhlášení posádek:
můžete zhlédnout ve 12.00 před vodáckou
loděnicí v Lovosicích.

Dorost – I. A třída krajské soutěže
Neděle 11. 5. od 10:00 h Dubí
Sobota 24. 5. od 11:00 h Proboštov
Starší žáci – I. A třída krajské soutěže
Neděle 18. 5. od 10:30 h Novosedlice
Neděle 25. 5. od 10:30 h Modrá
Mladší přípravka
Sobota 31. 5. od 10.00 h Turnaj

Sobota 17. května
Turnaj v šipkách
od 18 hodin,
ceny do 8. místa

VÍKENDOVÝ POBYT DOKSY HOTEL KAMÝK
9. – 11. 5. 2014
Plná penze, začínáme obědem, přednášky,
hudební večer, sportovní hry, cvičení s lany SPS
systém, cena 1 200,- Kč.
Přihlášky: Žamberská: 603 230 513
ERGOTERAPIE 14. 5. 2014
RELAXAČNÍ SEMINÁŘ
17. 5. 2014 od 9 hodin v DDM Elko
Práce s dechem, minimální účast 5 osob,
cena 60,- Kč.
Přihlášky: Lásková: 720 206 398
DEN DĚTÍ
30. 5. 2014 od 15 hodin v Lesoparku Osmička
v Lovosicích
Onkoklub Victoria Litoměřice a Úsměv pro
zdraví pořádá:
OBLASTNÍ TURNAJ V MINIGOLFU
6. 5. 2014 od 15 hodin v S-Centru DĚČÍN
Vítěz postupuje do celorepublikové soutěže v
O2 Aréně Praha.
Odjezd z Lovosic v 11.56 vlakové nádraží.
Info: Žamberská, tel.: 603 230 513

Pátek 23. května od 19.00 hodin – CHEMICAL WARFARE vol. I
DYSANGELIUM > death metal / Pardubice
PERVERSITY > death metal / Slovensko
WE ALL GONNA DIE > metalcore-deathcore / LTM
MEAN MESSIAH > industrial death-thrash metal/Praha-LTM

