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Horkovod na Holoubkově čeká oprava,
cena za teplo nezdraží
Město na Holoubkově provede
rekonstrukci teplovodních rozvodů a předávacích stanic.
Holoubkov je jednou ze tří lokalit, kde jsou dosud rozvody staré, za hranicí životnosti. Dochází
na nich k opakovaným poruchám a vyžadují také vysoké
provozní náklady na dodávku
teplé užitkové vody. Rozvody
jsou v těchto lokalitách čtyřtrubkové a ztráty v nich činí až 30 %
dodávky tepla.
„Rekonstrukci rozvodů tepla provedeme v předstihu před plánovanou obnovou zdejších komunikací.
Stavební zásahy si pochopitelně
vyžádají rozkopání komunikací,
proto je výměnu rozvodů nutné
provést tak, aby se později nenaru-

šovaly nově udělané povrchy,"
vysvětluje místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
Nové předávací stanice umožní
zcela nový standard dodávky tepla.
Bude možné nastavit topné křivky
objektů a dodávku teplé užitkové
vody upravit dle požadavků a
potřeb jednotlivých odběratelů.
Jedná se například i o dodávku
teplé vody v noci.
Celková investice výrazně sníží
náklady na teplou užitkovou vodu.
Podle technické dokumentace
ztráty tepla v rozvodech výrazně
sníží předizolované potrubí nových
rozvodů. Ušetří se i provozní
náklady na odběr elektřiny díky
nově osazeným čerpadlům s frekvenčními měniči.

„Veškeré úpravy nebudou mít pro
obyvatele Lovosic žádný vliv na
konečnou cenu tepla. Ta je usměrňována vyhláškou Energetického
regulačního úřadu a investiční
náklady se v ní neuplatňují," dodává místostarostka Vladimíra Nováková.
Stabilní zdroj tepla v Lovosicích
zajišťuje po rekonstrukci sítě
Centrální zdroj tepla napojený
na Lovochemii. CZT je napojen
od roku 2006, kdy byly současně
vybaveny 2/3 zásobovacích objektů novými předávacími stanicemi.
Nerekonstruované rozvody se
v této chvíli nacházejí ve třech
oblastech – v lokalitách Sady pionýrů u školy, v ulici Dlouhá – Vodní
a právě na Holoubkově.
(tuc)

Oprava Pfannschmidtovy vily finišuje
Pfannschmidtova vila se pozvolna probouzí k životu. Náročná a nákladná rekonstrukce
spěje ke svému konci. Práce
skončí na konci září. Zastupitelé
města si průběh stavby prohlédli
před mimořádným zasedáním
a s kvalitou provedených prací
vyjádřili spokojenost.
V průběhu revitalizace se však
objevilo několik nečekaných komplikací, například se střešní krytinou, fasádou či dřevomorkou.
Zastupitelé kvůli zmíněným problémům
odhlasovali
navýšení
úvěru ještě o 5 milionů korun.
V době, kdy byla pro opravy připravována projektová dokumentace, byla dle tehdejších zákonů
dostatečná. „K vydání stavebního
povolení stačila.
Pokračování na straně 6 >>>
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Sport
Lovosické karate
slaví 15. výročí
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou další
vydání
Lovosického
dneška. Část je tentokrát věnována přehledu významných investičních akcí, které se
nám v minulých čtyřech letech
podařilo realizovat.
Zcela otevřeně chci říci, že ne
všechny akce, které zde jsou prezentovány, probíhaly hladce a bez
komplikací. Myslím, že každý, kdo
má zkušenosti např. se stavbou
rodinného domu, ví, jaké komplikace se během samotné výstavby
mohou objevit. Proto přiznávám, že
problémy byly a jsou. Vždy se je
snažíme řešit v zájmu města a
občanů. Z toho důvodu například
došlo k průtahům při dokončení
revitalizace náměstí. Prostě ve chvíli,
kdy se nám výsledek prací nezdál,
jsme uplatňovali reklamace a žádali
sjednání nápravy.
Léto je v plném proudu a já často
slýchávám kritiku kvůli uzavřenému
koupališti. Je pravda, že jsme ho
mohli opravit z pojistky a mohlo
fungovat
tak,
jako
doposud.
S nízkou návštěvností, vysokými
náklady na provoz, bez sociálního
zázemí a volnočasových aktivit.
Zkušenosti z okolních měst však
ukazují, že životaschopné areály
musejí nabídnout občanům více.
Proto jsme se rozhodli koupaliště
změnit a zatraktivnit. Do této změny
jsme zapojili studenty i širokou
veřejnost. Věřím, že vznikne kvalitní,
konkurenceschopný
volnočasový
areál. A taková věc vyžaduje bohužel více času. Ostatně například ve
Štětí, kde koupaliště rekonstruovali
před nedávnem, tomu nebylo jinak
a koupaliště bylo dvě sezony mimo
provoz. V souvislosti s uzavřením
koupaliště jsme se rozhodli finančně
podpořit lovosický přívoz a přispět
na posyp jezera v Píšťanech proti
sinicím. Přívozem se tak mohou
občanem letos svézt levněji, než
tomu bylo v předchozích letech.
Přeji Vám všem příjemné letní dny
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Investice

• • • Přehled významných investic v Lovosicích • • •
Probíhá poslední rok volebního období 2010 – 2014. V následujících dvou vydáních Lovosického dneška vás postupně seznámíme s nejdůležitějšími realizovanými akcemi z hlediska rozvoje města. Nyní se zaměříme zejména na období 2010 – 2013, v příštím čísle najdete akce dokončené v roce 2014.
Revitalizace lokality Sady pionýrů
Započato bylo v létě a dokončeno na podzim 2013. Cena díla činila 13,1 milionu korun, z toho město získalo dotaci od MFČR ve výši 8 milionu korun.
Opraveny byly komunikace včetně odvodnění, chodníky, veřejné osvětlení a byly vybudovány parkovací plochy.

Před

Po

Po

Po

Dětská hřiště
V Lovosicích byla postavena nová dětská hřiště v lokalitách U Nadjezdu, Terezínská, Sady pionýrů (foto vlevo), Prokopa Holého a v Novém Klapý v ulici
Svatopluka Čecha (foto vpravo). Ve všech případech byly pořízeny nové herní prvky a oplocení hřiště.
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Výměna oken u 1. ZŠ a 3. ZŠ
Akce probíhaly o prázdninách roku 2012. Vyměněna byla původní dřevěná okna za okna plastová. Hlavním cílem akce bylo snížení tepelných úniků
okny a tím úspora na vytápění v celé budově školy. Základní školy tak díky tomu nyní výrazně ušetří za dodávku tepla.

Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kmochova
Na podzim roku 2012 byla dokončena I. etapa přípravy území pro výstavbu 4 rodinných domů. Byla vybudována technická infrastruktura na hranice
pozemků (vodovod, kanalizace, telefon, plyn a elektřina). Po dokončení výstavby RD bude ještě dobudována komunikace, chodníky, bude propojen
rozvod plynu na stávající plynovod a bude osazena čerpací stanice odpadních vod do stávající kanalizace. Důvodem rozložení realizace je to, aby při
stavbách jednotlivých rodinných domků nedošlo k poškození komunikací těžkou technikou. Parcely jsou již prodány a město připravuje infrastrukturu
pro výstavbu dalších 33 parcel.

Před

Po

Stavební úpravy zdravotnického střediska, Školní 3, Lovosice
Realizace díla: 2. 5. – 31. 8. 2012. Jednalo se o celkovou rekonstrukci budovy. Proběhla výměna oken, úprava podlahových krytin, výmalba společných
prostor, vybudováno nové sociální zařízení, objekt dostal novou fasádu. Díky novému výtahu a plošině je dům nyní plně bezbariérový.
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Stavební úpravy objektu Přívozní 1036 (ZUŠ)
V rámci oprav došlo ke změně dispozičního řešení – nové hudební učebny nyní akusticky vyhovují normám. Nově bylo vybudováno kryté závětří a šatny, proběhla výměna plastových oken na celém objektu, tedy i v prostorách záchranné služby a RC Mozaika, dveří vnitřních i venkovních, oprava fasády
a poničených aletických panelů. Akce byla dokončena v srpnu roku 2012. Základní umělecká škola do té doby působila na více místech, nyní jsou mladí
umělci již pohromadě.

Před

Po

Cyklostezka
Nový úsek cyklostezky začínající u zámečku byl postaven v roce 2013. Cyklisté jedoucí směrem od Ústí nad Labem se tak nyní při průjezdu Lovosicemi
plynule dostanou až k silu.

Před

Po

Dětské hřiště s dopravním zaměřením v ulici Prokopa Holého
Vlastní stavba byla dokončena na podzim roku 2013. Vybudovány byly komunikace, oplocení a dopadové plochy dopravního hřiště. Později zde byly
osazeny herní prvky. Dopravní hřiště bude sloužit jak veřejnosti, tak žákům škol, kteří už nebudou muset dojíždět za dopravní výchovou do Litoměřic.

Před
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Parkovací automaty
V srpnu 2012 bylo v ulicích Osvoboditelů, Václavské náměstí a 8. května osazeno šest kusů
parkovacích automatů. Placené stání bylo zavedeno od září 2012. Návratnost investice činila
rok a čtvrt a velmi přispěla k možnosti zaparkovat v centru města, což před jejím zavedením
nebylo vždy možné. Řidiči nechávali svá vozidla v těchto místech běžně po celou svou pracovní dobu. Součástí instalace automatů bylo vybudování parkovacích míst pod Centrem.
Zde je možné parkovat bezplatně.
Oprava komunikace pod restaurací Kašpar v ulici Terezínská
V listopadu roku 2013 byla pod restaurací Kašpar dokončena oprava komunikace a její odvodnění. Po opravě této přístupové komunikace v ulici
Terezínská občané volali již několik let.

Před

Po

Oprava chodníku v ulici Dlouhá
V lokalitě byla opravena část chodníku a veřejného osvětlení v levé části ulice. Započata byla v říjnu a dokončena v listopadu 2011. Částka byla hrazena
z rozpočtu města a navázala na již hotovou zrekonstruovanou střední část. V roce 2014 bude v této ulici dokončena druhá část chodníku. Začátkem
října se dále budou moci občané projít po nových chodnících v ulici Resslova.

Před

Po

Všechny snímky: tuc a archiv MěÚ

Revitalizace ulice Okružní
Revitalizací prošla také ulice Okružní poblíž vlakového nádraží. Opravou zde prošly chodníky, komunikace, veřejné osvětlení a zeleň, lokalita byla rovněž
odvodněna.
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Servis
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Poplatek na rok 2014 činí 492,00 Kč/rok/fyzická osoba
Splatnost poplatku je do 30. 9. 2014
Připomínáme, že povinnost hradit tento poplatek má každá fyzická
osoba, která:
- má v obci trvalý pobyt (dle údajů v občanském průkazu), bez ohledu na
to, zda se na uvedené adrese zdržuje či nikoliv, zejména v případě
úředního trvalého pobytu na městském úřadě,
- nezletilé dítě již ode dne narození (jeho trvalý pobyt se odvíjí od TP
matky dítěte),
- cizinci přihlášení ve městě Lovosice k TP (dle údajů v cestovním
dokladu) opět včetně nezletilých dětí,
- má v obci nemovitost (byt nebo rodinný dům), ve které není hlášena
k TP žádná FO (výše poplatku je odpovídající za jednu FO).
Každá FO má možnost požádat o osvobození od tohoto poplatku na
základě splnění určených kritérií, uvedených v Obecně závazné vyhlášce
č. 5/2012 na základě ohlašovací povinnosti. V případě, že tak neučiní,
nebude na celkovou výši poplatku brán zřetel a bude plně exekučně
vymáhán.
Poplatek vzniká/zaniká dnem přihlášení/odhlášení k TP, kdy pro jeho
stanovení je rozhodný stav na konci měsíce. Vznik/zánik poplatku
po 15. 3. příslušného kalendářního roku je podmíněn splatností do
30 dnů od vzniku/zániku této povinnosti.
Všichni poplatníci (zejména cizinci hlášení trvale v obci) jsou povinni
splňovat ohlašovací povinnost správci poplatku, a to do 15 dnů od
provedení změny ohlášením veškerých změn v údajích, přihlášením se
povinnosti, která souvisí s poplatníkem a výší poplatku:
- ohlášení změny doručovací adresy, pokud se neshoduje s místem TP,
- ohlášení změny vzniku/zániku nároku na osvobození,
- ohlášení změny příjmení, adresy či stavu.
Neuhrazený poplatek po době splatnosti se navyšuje o 50 % z výše
ceny poplatku.
Apelujeme opět na občany města Lovosice, kteří dosud neuhradili výše
uvedený poplatek, např. z důvodu:
- neobdržení složenky,
- neznalosti potřebných údajů k platbě,

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

Týden:

Od – do:

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

33.

13. 8. – 14. 8.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

34.

20. 8. – 21. 8.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

35.

27. 8. – 28. 8.

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

36.

3. 9. – 4. 9.

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

Datum:

Ulice:

12. 8.
13. 8.

Purkyňova, Hálkova, Nerudova
Jiráskova, Jungmannova, Vrchlického

19. 8.
20. 8.

Vodní, Dlouhá parkoviště
Hluboká, Příčná, Labská

26. 8.
27. 8.

Sady pionýrů, Mírová
Komenského, Wolkerova

Oprava Pfannschmidtovy vily finišuje
>>> Dokončení ze strany 1
Projektová dokumentace bohužel
nebyla tak podrobná, abychom
byli připraveni na tolik nečekaných
komplikací,“ sdělil na zasedání
zastupitelů Martin Plotek ze stavební firmy Avers, která rekonstrukci provádí.

Zastupitelé se shodli, že by vše
nemělo hradit pouze město, ale
spolupodílet by se měl i autor
projektové dokumentace Vladimír
Novák. Starostka města byla pověřena, aby po architektovi právní
cestou finanční spoluúčast vymáhala.
(Text a foto: tuc)

aby se osobně dostavili do kanceláře č. 233 Městského úřadu
v Lovosicích a zkontrolovali si své daňové účty, kde Vám vše potřebné
rádi sdělíme.
UPOZORNĚNÍ
Není povinností správce poplatku:
- nutnost tisku a doručení složenek na adresu s uvedením data splatnosti, výše poplatku a období.
Povinností občana/poplatníka je:
- osobní zodpovědnost za kontrolu svých daňových povinností vůči
městu Lovosice,
- řádné označení poštovní schránky a zvonku na adrese trvalého pobytu
či doručovací,
- zajištění řádného doručování písemností do svých rukou.
V letošním roce 2014 byly složenky z informačních důvodů vytištěny
s celkovou výší poplatku včetně let minulých (od roku 2012) i navýšení.
V případě, že celková částka poplatku nebude zaplacena do data splatnosti 30. 9. 2014, bude docházet k jeho exekučnímu vymáhání.
U nezletilých rodinných příslušníků bude z rodiny zvolen jeden zákonný
zástupce (pracovně činný), na kterého bude uvalena exekuce. V případě
neúspěchu vymožení u zákonných zástupců, bude tato pohledávka vedena na jejich daňovém účtu až do jejich zletilosti včetně navýšení, jelikož
doba vymáhání je 20 let.
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Akce

Oslavy 1000 let obce Brockwitz
V měsíci červnu se konaly slavnosti 1000 let od založení obce
Brockwitz. První zmínka o obci
je popsána již v roce 1013 v díle
s názvem „Codex diplomaticus
Saxoniae Regiae“. Oslavy se plánovaly přesně na tisícileté výročí,
ale z důvodu povodní v roce
2013 musely být o rok odloženy.
Velkolepé oslavy trvaly 11 dní a
zúčastnilo se jich zhruba 35 000
návštěvníků. Mezi hosty patřila i
delegace z Lovosic včetně starostky
Lenky Lízlové a města Ravensburg.
Součástí oslav byly koncerty klasické, rockové a country hudby, výstavy či přednášky o historii vesnice.
Pro děti byl rovněž připraven program loutkového divadla, skákací
hrad a také mohly hledat poklad.
O závěrečném víkendu bylo otevřeno 35 farem, kde byla k vidění
spousta zajímavostí – např. výstava

historických automobilů a motocyklů nebo ukázky starých řemesel.
Při oslavách měly tu čest vystoupit
děti Základní umělecké školy Lovosice – sbor Happy Voices a ansámbl
Enkláva na společném koncertě
v kostele spolu se žáky hudební
školy z Coswigu. Návštěvníci kostela mladým hudebníkům a zpěvákům poděkovali nadšeným potleskem.
Vyvrcholením oslav byl historický
průvod Brockwitzem. Dlouho před
zazněním prvních úderů bubnů od
ravensburských muzikantů sv. Floriána lemovaly tisíce diváků Drážďanskou ulici z jednoho konce na
druhý. Téměř 700 účastníků průvodu ukázalo divákům v 39 obrazech
průřez historií vesnice od jejího
založení do současnosti. Pro diváky
to byl neopakovatelný zážitek.
Erika Trefná

Společná mše v Mírovém kostele
Upálení Mistra Jana Husa, jehož
599. výročí smrti si letos připomínáme, bylo 6. července podnětem ke sváteční mši v Mírovém
kostele v Lovosicích. Sbor Českobratrské církve z Třebenic a
Lovosic si toto významné výročí
připomněl společnou mší spolu s
padesáti hosty z evangelickoluteránského kostela sv. Petra a
Pavla z Coswigu. Mezi hosty byl i
pěvecký kostelní sbor, pro jehož
členy byl tento výlet vyvrcholením celoroční činnosti.
Byla to již třetí dvojjazyčná mše po
návštěvě pozounového orchestru v
březnu letošního roku a po pracovní návštěvě faráře Filipa Ženatého v

Skautský rok vyvrcholil
tradičním táborem
Tak jako každý rok jsme i letos
vyrazili na louku ve Stvolínkách
u České lípy a strávili tam krásné
dva první týdny prázdnin. Rozdíl
mezi skautskými a komerčními
tábory je v tom, že naše tábory
si musíme každý rok postavit a
na konci zbourat. Nám každý
rok se stavbou i s bouráním
pomáhají rodiče našich členů.
Tímto jim všem mnohokrát děkujeme, protože bez jejich pomoci by stavební práce trvaly
mnohem déle.
Každý táborový program je zasazen do celotáborové hry na dané
téma. Letos byla táborová hra
věnována tématu alchymistů. Děti
byly rozděleny do skupin a jejich
cílem bylo za pomoci alchymistova
učně a alchymisty Jeana de Manolina uvařit zlato. Plány se jim snažil
zhatit zlovolný kapitán Samnerick.
Mimo celotáborovou hru si děti
užily například slaňování skály pod
vedením zkušeného instruktora,
lezení po lanech do výše stromů a
následné prolézání překážek ve
výšce, koupání v rybníku a mnohé
další zajímavé aktivity.
Kromě těchto aktivit je potřeba
na táboře i vařit. K tomu nám slouží jeden velký starý vojenský hangár a děti v něm pod dohledem
vedoucího kuchyně vaří. Směny
v kuchyni se střídají každý den.
Dalším rozdílem oproti komerčním
táborům jsou naše noční hlídky,

které je nutné udržovat každou
noc, a to z důvodu, že náš tábor
není ohrazen plotem a je nutné
náš majetek uhlídat před nenechavci. Letos jsme uspořádali přepad litoměřických skautů, při němž
jsme byli úspěšní a umístili naši
vyrobenou vlajku přímo do jejich
tábořiště. Nicméně i oni dokázali
náš tábor navštívit bez našeho
povšimnutí a naši vlajku nám vrátili. Na táboře rovněž pořádáme
táborové ohně, při nichž zpíváme
písničky u kytary, vyprávíme si
příběhy, hodnotíme uplynulý rok a
při zakončovacím ohni hodnotíme
i tábor a volíme jeho název a táborovou písničku. Letošní tábor jsme
nazvali Tábor alchymistů a táborovou písničkou se stala píseň Osm
trempů z Yukonu.
Letošní tábor sice skončil, nutno
říci, že se velmi vydařil, a to i počasím, ale nový skautský rok, který
začíná v září, je teprve před námi.
Rozhodně je na co se těšit. Opět
budou schůzky a výpravy do našeho blízkého, ale i vzdálenějšího
okolí. Na závěr bych vás rád pozval
na naše nové webové stránky
www.sipka-lovosice.4fan.cz, kde
můžete nalézt fotografie z našich
výprav i z letošního tábora. Lehce
tam naleznete kontakt na našeho
vůdce
oddílu,
informace
o
schůzkách a výpravách a také aktuality.
Vojtěch Hák (Sesmál)

Coswigu. Zazněly písně, které jsou
známé v obou jazycích, a spolu se
sborem mohli zpívat i účastníci
mše. Farář Filip Ženatý si připravil
na bohoslužbu působivý německý
překlad a citoval ve svém kázání i
Mistra Jana Husa: „Je lepší dobře
zemřít, než špatně žít. Kdo se bojí
smrti, ten ztrácí radost ze života.“
A také jeho slova „pravda vítězí“,
která jsou součástí vlajky českého
prezidenta.
Hosté se také zastavili ve staré
radnici, kde si prohlédli putovní
výstavu „České středohoří – země
hradů“, která bude po skončení v
Lovosicích prezentována i v partnerském Coswigu.

(Akce byly součástí projektu „Centrum pro cestovní ruch a partnerství“, číslo žádosti:
100115050 financovaného z Programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013)
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Děti

V červenci proběhly na Osmičce
první dva Hravé úterky
„Nový programový formát Hravé úterky se loni o prázdninách
osvědčil, a proto jsme ho pro děti
připravili znovu,“ sdělil Martin
Kohl, ředitel Kulturního střediska
Lovoš.
Hned
1.
července
proběhl
v lesoparku Osmička pořad Hurá na
prázdniny v režii D.A. Bezevšeho
z Postoloprt. Děti si společně
s herci zahrály populární pohádku
O třech prasátkách (nechyběl ani
vlk Richard), zacvičily si s mažoretkami a za zpěvu písničky Jede, jede
mašinka
vytvořily
oblíbeného
„hada“. Po vystoupení provazochodce Lupína byl učiněn pokus o
rekord ve stání na laně – zúčastnilo
se 83 malých i velkých. Kromě programu plného her a soutěží byl pro
děti připraven i skákací hrad.
Další Hravý úterek se uskutečnil
15. 7. – děti přijelo bavit Divadlo
Z bedny. Pan Pohoda si se svou

kamarádkou Soničkou pro děti
připravili pohádku O zlaté rybce,
která sice splnila tři přání, ale žížale.
Pan Pohoda si musel svá přání
splnit sám, musel pracovat – pěstovat ovoce a zeleninu. „Protože, milé
děti, bez práce nejsou koláče.“
Opět se konaly i soutěže, například
přeskakování provazu, přetahování
s provazem, podlézání provazu atd.
Nechyběl populární skákací hrad.
Na oba programy přišlo kolem
stovky návštěvníků.
V srpnu se děti mohou těšit 12. 8.
na show Vagabundus Colective a
26. 8. na Rozloučení s prázdninami
s Asterixem a Obelixem. Součástí
akcí bude opět skákací hrad. Všechny programy jsou zdarma. V případě nepříznivého počasí se program
přesouvá do Kulturního střediska
Lovoš. „Děti, přijďte se pobavit a
zasoutěžit si,“ zvou všechny organizátoři.
(hz, foto: hv)

Další HRAVÉ ÚTERKY proběhnou 12., 19. a 26. srpna
vždy od 16 do 18 hodin na zeleném náměstí.
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O příměstské tábory ELKA
byl enormní zájem
Pro rodiče, kteří musejí být v
letních měsících v práci a nemají
hlídání, znamenají příměstské
tábory vítanou pomoc. Aktivní
prožití prázdnin oceňují i děti.
V Lovosicích je o příměstské tábory již druhým rokem neobyčejný zájem, loni i letos byly tábory
zaplněny už koncem května.
O letošních prázdninách se jich
uskuteční pět: 14. 7. – 18. 7., 21. 7. –
25. 7., 28. 7. – 1. 8., 4. 8. – 8. 8. a 11.
8. – 15. 8. V této chvíli jsou za námi
již čtyři. Do turnusu může být zapsáno max. 20 dětí, poplatek je 50
Kč za den. Činnost je zajištěna denně od 7.30 do 15.30, je pestrá a
plně přizpůsobená počasí. Program
zahrnuje hry v ELKU a na hřišti,
oblíbený
geocaching,
koupání

v Litoměřicích, vycházky do Oparna,
celodenní výlety, hry v přírodě,
keramickou dílnu, sportovní hry…
Letos děti už navštívily Malé Žernoseky a svezly se dětskou lanovkou, hledaly „kešky“ při geocachingu v Libochovicích i Lovosicích a
výhledově byly v plánu výlety na
Větruši, Kalvárii, Radobýl a další
oblíbená místa. Protože přeje počasí, jezdí se často koupat do Litoměřic. „Příměstské tábory jsou tábory,
kde děti mohou zažít plno zážitků a
nenudit se samy doma u televize či
počítače,“ připomíná ředitelka DDM
ELKO Lovosice Venuše Krčmářová.
Děti si užijí letní dobrodružství,
naleznou nová přátelství a poznají
hezká místa blízkého i vzdálenějšího okolí. (hz, foto: archiv DDM ELKO)

Čadíkům letos počasí nepřálo,
i tak byl výtěžek solidní
Do Lovosic již tradičně zavítal
populární kinematograf bratří
Čadíků. Program ovšem tentokrát výrazně narušilo špatné počasí. V první den při promítání
filmu Revival muselo být kvůli
větru a bezpečnosti diváků promítání v polovině přerušeno,
druhý den pak byl Příběh kmotra
odvysílán celý i přes vytrvalý
déšť. „I přesto dorazily v každý
den zhruba tři stovky návštěvníků,“ uvedl Martin Kohl, ředitel KS
Lovoš a pořadatel akce.
Třetí den pršelo již před začátkem
filmu Kandidát. Film nebyl promítán
vůbec. V závěrečný, čtvrtý den promítání byla předpověď počasí rovněž špatná. Z toho důvodu byla
projekce operativně přesunuta do

KS Lovoš. „Pojali jsme to jako jakýsi
filmový maratón. Začali jsme již v
18 hodin a promítli postupně tři
filmy, které nám počasí narušilo.
Diváci zhlédli Revival, Kandidáta i
závěrečné Donšajny,“ upřesnil Kohl.
I přes nepřízeň počasí však Čadíci
odjížděli spokojeni s výtěžkem
akce. Vybralo se 12 tisíc korun.
Na charitativní účely poputuje zhruba 6 tisíc korun. Druhá polovina
vybrané částky je určena na obnovu
promítací technologie. V Lovosicích
se promítalo již digitálně.
„Promítači říkali, že Lovosice vždy
patřily, co se týče výtěžku ze vstupného, určitě k těm lepším městům,“
dodal Martin Kohl, jenž věří, že
příští rok bude počasí přát kinematografu více.
(tuc)
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Výlety

Středeční výlety organizované v rámci Klubu českých turistů
(tzv. středeční výlety seniorů)
Tradice středečních seniorských
výletů trvá již více než patnáct
let. V minulých letech se organizací středečních výletů zabývali
Rostislav Letoš, Stanislav Procházka, Jaroslav Rössler, Miroslav Radoň a Čestmír Janata.
Nyní se přípravou a organizací
zabývá kolektiv – Marie Zalabáková, Jarda Zalabák, Dana Jenčíková, Dana Turková a Jitka Staňková.
Turistické středeční výlety nejsou
žádnou výkonnostní turistikou, ani
odtučňovací kúrou nebo závody
„kdo s koho“. Snažíme se i nově
příchozím seniorům vštípit zásady,
že v tomto věku jde především o
to, abychom byli v příjemném
kolektivu, naučili se vnímat a obdivovat přírodu. Dokázali se v přírodě zastavit, obdivovat krásu lesa,
obdivovat louky, kopce, skály,
květiny a vše krásné, co nám ještě
v této zemi zbylo. Proto organizujeme výlety tak, aby každý senior
výlet zvládl, užil si kolektivu a načerpal v přírodě pozitivní energii.
Naše výlety jsou plánovány tak,
aby byly průměrně dlouhé asi 12 –
maximálně 15 km, při celodenním
výletu s odpočinkem nejlépe v
restauraci na trase. Rovněž razíme
zásadu, že jsme odpovědni každý
za každého a že v tomto věku je
nutno
užívat
každého
dne
k pohybu, dokud nám to zdraví
dovolí. Dokladem toho, že se tato
organizace líbí, je skutečnost, že
z průměrného počtu 12 účastníků
v minulých letech se nyní počet
účastníků pohybuje okolo 30 osob.
Je velmi potěšující, že senioři mají
o tyto akce zájem.
Turistická sezona seniorských

Výlet do Děčína
Ve čtvrtek 10. července vyrazil
plný autobus lovosických výletníků na zájezd do děčínského
zámku, Růžové zahrady a ZOO
Děčín. Výlet pořádal spolek
Úsměv pro zdraví Lovosice. Mezi
účastníky byly tentokrát díky
prázdninám také děti, neboť
některé babičky vzaly svá vnoučata.
Zámek Děčín leží na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice a patří mezi nejvýznamnější
historické památky severních Čech.
Během staletí sloužil jako opěrný
bod českých králů nebo sídlo vý-

Srpen 2014

středečních výletů se koná po celý
rok. Pravidelně se scházíme po
celou zimu – výlety organizujeme
prostřednictvím internetu. Od
března připravujeme výlety podle
stanoveného programu – ovšem
podle počasí jsou možné i úpravy.
Výlety jsou zaměřeny především
na České středohoří, ale i na Českolipsko, České Švýcarsko, Lounsko
a Krušné hory. Podnikáme však i
výlety v rámci Saského Švýcarska.
Již několik let organizujeme společný týdenní turistický pobyt.
Zdolávali jsme turistické trasy
v Českém ráji, Mariánských Lázních, Lužických horách a v Českém
Švýcarsku. Poznáváme však i pražznamných rodů, např. rodu ThunHohenstein. Rod Thunů udržoval
kontakty s mnoha předními vědci
či umělci. Zřejmě nejznámějším
návštěvníkem zámku byl hudební
skladatel Frédéric Chopin, který
zde pobýval v září roku 1835. Trvalou vzpomínkou na jeho pobyt
zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1,
zvaný Děčínský, který zde Chopin
poprvé uvedl a poté věnoval
komtese Josefině Thunové. Jeho
úryvek si účastníci prohlídky vyslechli.
V roce 1932 museli Thunové z
finančních důvodů prodat zámek
československému státu, který jej
nechal adaptovat na kasárna.

ské památky, muzea a zámky
v našem okolí i v příhraničním
Sasku.
Průměrně nachodíme cca 500 km
za rok. Středohoří jsme již prochodili křížem krážem. Objevujeme
však i některé nové cesty – například rozhlednu Sokolí vrch na Děčínsku, rozhlednu Chlum, rozhlednu na Jedlové, Náčkovickou rozhlednu, Bukovou horu nebo stolovou horu Lilienstein v sousedním
Sasku. Také krásný písecký les
plný bledulí byl pro nás neznámou
lokalitou. Velmi zdařilý byl výlet na
zámek Štiřín s prohlídkou zámku a
parku s velmi působivým výkladem
Václava Větvičky.

Postupně se v jeho zdech vystřídala československá, německá, znovu
československá a v letech 1968 –
1991 sovětská armáda. V roce
1991 získalo zámek do svého
majetku město Děčín a začala
postupná rekonstrukce zchátralého
objektu. Zámkem výletníky prováděla zkušená průvodkyně; prohlíd-

Chtěla bych poděkovat členům
Klubu českých turistů za ochotu
spolupracovat při organizaci výletů
– zvláště Erice Trefné a Tomáši
Trnkovi při organizaci výletů do
Německa. Rovněž velmi milá je
obrazová fotodokumentace a videa Vladimíra Lonského.
Vítáme mezi námi každého, kdo
má chuť se pohybovat a chce
respektovat odpovědnost kolektivu za každého účastníka výletu.
Jdeme na výlet jako kolektiv – ne
skupina osamocených jedinců
běžících krajinou. Jde nám o to,
aby se každý na výlet těšil a odnesl
si pozitivní zážitek.
Marie Zalabáková, KČT

ka trvala téměř dvě hodiny a byla
zakončena v zámecké kapli. Na
nádvoří i po pobytu všech armád
kupodivu zůstaly památný obrovský buk lesní střihanolistý i mohutný tis červený. Nádherné stromy.
Další program svatý Petr změnil.
Za deště stateční absolvovali pod
deštníky prohlídku Růžové zahrady
a k zármutku nejen dětí odpadla
návštěva ZOO. Vedoucí Úsměvu
Líba Žamberská zvolila náhradní
návštěvu minigolfu ve sportovním
středisku pod střechou. Příští poznávací výlet bude v září, a to do
zámeckého komplexu v Benešově
nad Ploučnicí.
(hz, foto: archiv sdružení)
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Hudba

„V hudbě život Čechů“ – Představují se lovosické sbory
Sbor Šance Na Druhou vznikl
v září 2013 na přání několika dospělých zpěváků, kteří kdysi coby
žáci někde zpívali a chtěli by ve
zpěvu pokračovat i v dospělosti.
„Jelikož se tato myšlenka šířila
velmi rychle a začalo se ptát stále
více lidí, rozhodl jsem se založit
nový pěvecký sbor.
Zázemí a prostory ke zkouškám
nám poskytlo Občanské sdružení
Šance. Ve sboru panuje přátelská
atmosféra a je to pro všechny takové odreagování od normálního
pracovního života,“ přibližuje nový
soubor sbormistr Koch. Název byl
vymyšlen předsedkyní Šance Lovosice Boženou Plickovou, poté se konalo hlasování o názvu členy sboru,
kde bylo vzneseno více návrhů, ale
vyhrál tento název – Šance Na Druhou, možná také proto, že Šance
Lovosice poskytuje sboru záštitu a
zázemí.
Sbor zkoušel pravidelně každé
pondělí od 17.15 do 18.30 v denním
stacionáři v ulici Karla Maličkého a
po prázdninách by v tom měl pokračovat. Na začátku září 2013 bylo
zpěváků asi 13, během prvních týdnů se ovšem začali hlásit další zájemci a v současné době je členů
sboru 20 (19 žen a 1 muž). Věk čle-

nů je opravdu pestrý, do sboru
chodí školáci, lidé středního věku,
ale i starší. Členové jsou většinou
z Lovosic nebo z okolí – Vchynic,
Terezína. „Doprovod zajišťuje sbormistr na klávesy a ve vánočním
vystoupení se objevily i triangl a
tamburína. Pokud se přihlásí člen,
který bude ovládat nějaký další
nástroj, určitě se nebráníme jakémukoli dalšímu doprovodu či zpestření. Druh hudby je opět různorodý,
stejně jako naše skupina,“ sděluje
jednatelka o.s. Šance a též členka

Ředitel Švehla vychoval v Lovosicích
mnoho talentovaných houslistů
Před 20 lety 1. srpna 1994
zemřel po dlouhé nemoci ve
věku pouhých 49 let vynikající pedagog, ředitel Základní umělecké školy v Lovosicích Petr Švehla, pod jehož vedením bylo ve škole
vychováno mnoho talentů,
zvláště z oblasti houslové
školy (například Jiří Novotný,
Alena
SazečkováBeckerová, Miloslav Roček, Zdeněk Starý, Martina Zuziaková,
Lucie Švehlová, Stanislav Lukš a
další).
Pan ředitel působil na hudební
škole 25 let, nejprve jako učitel,
později převzal funkci ředitele.
Zároveň vyučoval na Státní konzervatoři hudby v Teplicích a také
komponoval (Lovošská polka, Na
Labi v přístavu aj.). Svou hrou na
housle obohacoval svatební i smuteční obřady našeho města.
Petr Švehla se narodil 30. května
1945 v Praze. Po studiích se oženil
s pedagožkou Jitkou Lipertovou a
v dubnu 1979 se jim narodila dcera Lucie. Na tehdejší Lidovou školu
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umění v Lovosicích nastoupil v roce 1971 a v roce 1975
se zde stal ředitelem. Pod
jeho vedením měla škola
nejlepší výsledky v houslích
– řada žáků vystudovala
konzervatoř v Teplicích. Při
své náročné práci si našel
čas i na komponování, mnohé jeho skladby zaznívaly
v provedení Velkého dechového orchestru pod taktovkou
Josefa Turka. Lásku k hudbě i
k houslím po něm zdědila jeho
dcera Lucie, která ukončila konzervatoř v Praze ve školním roce
1998/99 absolventským koncertem
a je členkou Filharmoniků města
Prahy. Dlouhá léta působila také
jako 1. koncertní mistr Národního
divadla v Praze.
Ředitel Švehla měl nemocné
srdce, které ho 1. srpna 1994
zradilo. Odešel předčasně v plném
rozkvětu tvůrčích sil, od rozdělané
práce a nadějné dcery, která mu
dělala jen radost. Jeho žáci na něj
budou dlouhá léta s vděčností
vzpomínat.
(hz)

sboru Jana Nováková.
„Oblíbených písní máme několik nemůžu hovořit za ostatní, ale myslím, že nejlépe zatím vyzněly ty
z vánočních vystoupení – Dřív než
se vzbudíš, Třešničky a z našeho
letního repertoáru třeba Imagine,“
hodnotí repertoár sbormistr. Sbor
má za sebou několik vystoupení
v Kulturním středisku Lovoš společně s dramatickým souborem Klíček
(hra „Noc na betlémských pastvinách“), vystoupil také na vánočních
trzích (na náměstí a ve staré radnici)

a poslední letní vystoupení proběhlo na slavnosti Vchynický kvítek
v červnu. Dále zpěváci vystoupili pro
klienty pobytového zařízení Hezké
domy. Sbor se sejde zase až 1. září,
další vystoupení zatím nemá v plánu. „Čeká nás nacvičování nového
repertoáru a rádi bychom pozvali
všechny dobré lidi, kteří rádi zpívají
– mohou se k nám přijít podívat
a zpívat s námi a ty, kteří zpívat
nechtějí, zveme alespoň na naše
vystoupení,“ doplňuje sbormistr
Jakub Koch.
(hz, foto: archiv sboru)

Senioři v Lovosicích

(Už nám není dvacet pět, 2. část)
Průměrný věk lidí roste. V druhé polovině dvacátého století se
zvýšila průměrná délka života o
celých 20 let a předpokládá se,
že v roce 2030 bude celá třetina
obyvatel vyspělého světa starší
60 let.
Většina starších lidí se chce ale i
v pokročilejším věku věnovat svým
oblíbeným koníčkům – jedním z
nich je turistika. Už asi 15 let pořádá KČT pravidelné středeční výlety
pro turisty – seniory. O těchto
středečních akcích píše v samostatném článku jedna z organizátorek Marie Zalabáková.
Další možnost sportovního vyžití
nabízí spolek Úsměv pro zdraví.
Svým členům (a nejen jim) nabízí
rehabilitační cvičení, vycházky i
další sportovní aktivity, například
bowlingové turnaje, zájezdy za
minigolfem či cvičení s lany pro
zlepšení páteře. Spolek pořádá i
pravidelné taneční zábavy – tanec
je přece také druh zdravého pohybu. V pátek 3. října se bude konat
už 5. ročník Lovosické olympiády,

který proběhne od 14 hodin opět
v areálu Osmičky.
Členové Svazu tělesně postižených navštěvují zase lovosický
krytý bazén, do něhož bývají každoročně zakoupeny vstupenky se
slevou 10 korun na jednu vstupenku. Rovněž se pravidelně pořádaly
oblíbené výlety na nedělní taneční
odpoledne s Lounskou třináctkou
do Dobroměřic.
Pro udržení fyzické zdatnosti by
mohly výhledově lovosickým seniorům sloužit také posilovací prvky,
jako mají v „dědském“ parku
v nedalekých Malých Žernosekách
(v Lovosicích jsou zatím jen na
zahradě domu s pečovatelskou
službou). V budoucích letech má
být v Lovosicích rovněž hřiště na
pétanque. Tyto a další návrhy bude pravděpodobně obsahovat
nový Strategický plán města Lovosice na roky 2014 – 2020.
(hz)
(Příště pokračování: Senioři – 3. díl;
Poznávací výlety po Česku i do
zahraničí)
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V červenci v Lovosicích probíhala výstava
České středohoří – země hradů
Ve čtvrtek 3. července byla v
Lovosicích zahájena slavnostní
vernisáží výstava České středohoří – země hradů. Letní výstava
přibližovala veřejnosti poutavou
formou poslední stav poznání
naprosté většiny významných
hradních památek v rozsáhlé
oblasti mezi Budyní nad Ohří,
Třebívlicemi, Kostomlaty pod
Milešovkou, Ústím nad Labem a
Úštěkem.
Výstava byla instalována v prostorách staré secesní radnice a
trvala
až
do
31.
července. Pořadateli výstavy byly Hrady

Českého středohoří, o. s. a město
Lovosice za podpory Ústeckého
kraje a generálního partnera Lesy
České republiky, s. p.
Vernisáž zahájila starostka města
Lovosice Lenka Lízlová spolu s
hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Dále byli přítomni poslanec PS PČR Josef Šenfeld, radní města Lovosice a starostky a starostové z okolních měst
a obcí. Význam výstavy pro region
zdůraznil i zástupce pořadatele,
předseda o. s. Hrady Českého
středohoří Hynek Veselý. Sdružení
od okamžiku svého vzniku provádí

– zejména ve spolupráci s Ústavem
archeologické památkové péče
severozápadních Čech – systematické výzkumy hradů, které už
přinesly řadu pozoruhodných poznatků.
Návštěvníci zde zhlédli fotografie,
kresby a plány hradů Kalich, Kamýk, Kostomlaty, Košťálov, Litýš,
Oltářík, Oparno, Ostrý, Panna a
zámku Skalka. Některé z hradů
byly představeny formou virtuálních 3D animací, což by mohlo být
pro veřejnost obzvláště atraktivní.
K vidění byly repliky dobových
zbraní, např. hákovnice z 15. století

či řemdih a model současného
stavu hradu Hazmburk. Příchozí si
mohli zakoupit též pohlednice
vystavovaných hradů nebo hrnečky
s obrázkem některého z nich.
K dispozici byly též (zdarma) informační materiály o jednotlivých
hradech. V průběhu měsíce byly
k výstavě připraveny speciální
doprovodné besedy: 9. 7. České
středohoří – země hradů: památky
pro lidi a s lidmi, 16. 7. Hrady Českého středohoří ve světle posledních výzkumů, 23. 7. Hrad Kostomlaty žije! a 30. 7. Husité a hrady
Českého středohoří.
(hz, foto: hv)

V zámku Skalka byla zahájena výstava „Včelařství jako kulturní tradice“
Stálá výstava včelařů byla zahájena ve Vlastislavi v rámci Zámecké slavnosti k jubileu 830 let
od první písemné zmínky o vsi
Vlastislav. Jednatel lovosických
včelařů Alois Staněk přivítal
představitele obcí, kolegy ze
sousedních základních organizací včelařů a lovosické turisty
seniory. Poděkoval všem, kteří
se spolupodíleli na úhradě nákladů a vytvoření expozice.
Vyjádřil vděčnost přítomné paní
Moravcové, manželce Antonína
Moravce, který byl vždy tahounem
aktivit nejen včelařské organizace v
Lovosicích. Kronika, kterou založil a
pečlivě vedl,
výrazně pomohla
při zpracování panelů o historii
včelařství. Rovněž podtrhl podtitul výstavy „Od Slovanského úlu
pátera Zuklína z Bořislavi k polyuretanovým úlům z Jamného nad
Orlicí“, který člení části expozice od
historie k současnosti. Pro návštěvníky jsou k zhlédnutí i panely o
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společenství včel
rakouského
včelaře a fotografa Heinricha
Gritsche.
„Ve
včelstvu panuje
organizace
a
řád, který mu
umožnil přežít
již miliony let,“
zdůraznil přítel
Staněk.
Dále
upozornil
na
včelaře a řezbáře Josefa Macha z malé obce na
Strakonicku a jeho včelí království,
které je rovněž na panelech výstavy. Poté na zdar expozice připil medovinou předseda lovosických včelařů Jiří Vaněk. Závěrem
ještě jednatel Staněk požádal přítomné o pomoc získat další exponáty, aby byla výstava přitažlivá a
zajímavá pro děti i dospělé.
Na výstavě bylo promítáno video
o práci včelaře a životu včel ve

všech obdobích. Velký zájem dětí i
dospělých byl o pozorovací úlek s
živými včelami. Včelařky z Mozaiky
o. s. s paní Mourečkovou se věnovaly dětem. Za dobré znalosti o
včelách děti dostaly včelařské
pexeso Bez medu to nejde, Medovou abecedu a Medový rozvrh
hodin do penálu. První den si prohlédlo včelařskou expozici asi 150
návštěvníků. „Expozice je velmi
působivá, poučná a krásně prove-

dená. Průvodci expozicí jsou
ochotní, milí a znají dobře problematiku včelařství. Přejeme mnoho
úspěchů v další činnosti,“ píše v
knize návštěv jeden z rodičů. Město Lovosice reprezentoval radní
Josef Trefný. Okresní organizaci
ČSV v Litoměřicích zastupoval
Vladimír Andrš, zdravotní referent
OO, a litoměřické včelaře Vladimír
Šumera a Jiří Prudký. Oslavu 830.
výročí založení obce Vlastislav
navštívili hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček a poslanec PS
ČR Josef Šenfeld. Oba si prohlédli i
výstavu včelařů. Diskutována byla
možnost dalšího rozšíření expozice
ve spolupráci s orgány ústředí ČSV,
o. s. a státní správy. Zájemci mohou zámeckou expozici navštívit o
víkendu od 10 do 16 hodin, ve
všední dny od 10 do 15 hodin.
Parkovat lze přímo pod zámkem.
Na zámku je k dispozici turistická
známka Hrad Skalka.
(hz, foto: archiv lovosických včelařů)
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• Lovosické karate slaví 15 let existence •
Již do patnáctého roku činnosti
bude v letošním září vstupovat
lovosické
středisko
karate
Shotokan klub Rajchert SPORT
UNION. K takovému jubileu,
kterému ani známý lovosický
učitel tělocviku pan Wenig
nedával naději na úspěšné
trvání, je třeba udělat malou
rekapitulaci. Šéftrenérovi tohoto
bojového umění v Lovosicích
Josefu Rajchertovi jsme proto
položili několik otázek.
Již řadu let bydlíte v Ústí nad
Labem. Co Vás vedlo k založení
střediska karate v Lovosicích?
Jsem lovosickým rodákem a na
své město nedám dopustit. Sám
jsem za tímto bojovým sportem
dojížděl 4x týdně osm let do Ústí.
Pak jsem se rozhodl svou lásku
přiblížit Lovosičanům. Zpočátku
jsme nastupovali to tělocvičny
1. ZŠ Sady pionýrů se smíšenými
pocity, protože to před námi
s karate ve městě zkoušeli bez
úspěchu jiní. Pokud jsem ale o
něčem přesvědčen, dokážu věci
dotáhnout do úspěšného konce
(tomu mě naučilo karate).
Zpočátku jsme cvičení karate
v Lovosicích dotovali ze svých
zdrojů (jsou zde dražší pronájmy
než v Ústí), ale vyplatilo se. Po 15
letech máme výrazné úspěchy a
také své renomé na veřejnosti.
Víme, že „karate je pro všechny, ale

kumite),
dorostenka
Kateřina
Procházková, dorostenec Ondřej
Hrdlička, žákyně Laura Magdalena
Husáková a Eliška Krobová, mladší
žák Michal Vlček a další.
V Lovosicích také pořádáte soutěže. Jak tomu bylo letos?
Po uplynulých ročnících pořádání
Májového poháru nadějí (soutěž
pro cca 300 začínajících karatistů
ČR) jsme byli i pořadateli Mistrovství ČR seniorů a letos také Národního poháru ČR mládeže, kde se
utkalo na 300 kvalitních závodníků
celé republiky.

také není pro každého“. Po letitých
zkušenostech jeho výuku nabízíme
i těm, kteří v prvních okamžicích
nevypadají vůbec na bojovníky. Ti
nám pak zpravidla vydrží jako
svědomití cvičenci, schopní a
ochotní se učit a vyhrávat. A to
nejen fyzicky a na sportovním
tatami.
Naše členská základna se mění
podle náborů, závěrečných zkoušek a dospívání cvičenců. Řada
z nich časem volí i jiná sportovní
odvětví (víme, že existují i kolektivní sporty, které nabízejí odlišné
sportovní prostředí), řada pokračuje ve své cestě studiem nebo začíná žít podle toho, co jim život
postaví do cesty. Zůstávají ti zod-

povědní a nejodolnější. Někteří,
dnes již necvičící dospělí, nám již
vodí své děti. Pamatují si, co jim
karate dalo.
Jak byste rekapituloval uplynulá
léta lovosického karate?
Jsme poměrně úspěšní a v součinnosti s větší základnou v Ústí
nad Labem kvalitativně rosteme.
Vychovali jsme řadu úspěšných
závodníků, kteří se medailově
předvedli nejen na různých regionálních a republikových pohárech
či Mistrovstvích ČR, ale máme také
medailisty ze zahraničních soutěží, ME a MS. Mezi aktuálně nejúspěšnější závodníky patří zejména
junior Petr Marschall (Mistr Evropy

Co chystáte do budoucna?
Jedeme dál podle stanoveného
plánu. Tvrdý trénink, disciplína a
přiblížení tohoto bojového umění
veřejnosti. Nabízíme předškolní
přípravku pro děti do 6 let, kurzy
mládeže a soutěžní činnost.
Ve svém programu máme i ostatní
sportovní akce. Atletický den,
výjezdy za poznáním s pohybem
do zahraničí a další aktivity.
Chceme pomoci rodičům „vyhnat“
děti alespoň na čas od počítačů
a ukázat jim další možnosti,
jak poznávat činnosti mimo PC
a umět se vzájemně bavit. Naše
veškeré činnosti můžete sledovat,
včetně termínů akcí a náborů,
na www.karate-rajchert.cz. Letos
opět zahajujeme nábory 8. září.
(tuc, foto: archiv J. Rajcherta)

Veterán Smělý se zúčastnil dvou mistrovství
Z mistrovství v Zittau přivezl
4 medaile
O víkendu 28. – 29. června se
konalo Mistrovství Saska veteránů
v Zittau. Závodu se zúčastnilo více
než 300 veteránů ze zhruba stovky
oddílů. Jaroslav Smělý se v lednu
podrobil operaci ramene a letos se
zúčastnil teprve čtvrtých závodů.
„Jsem již třetím rokem registrován
v německém svazu a v oddíle SG
Weissig 1861. Byl jsem letos teprve
na druhých závodech, na kterých
jsem házel svou odhodovou pravou rukou. Po lednové operaci
ramene jsem mohl trénovat pouze
na 25 % a bylo to znát,“ podotknul
veterán Smělý.
Ale přesto měl velký úspěch.
V kategorii M40 získal jednu zlatou
a tři stříbrné medaile. „První místo
jsem získal v disku za 39,84 m,

druhá místa jsem vytěžil ve výšce
za 160 cm, v kouli za 11,70 m
(při kouli je velmi znát, že je rameno po operaci) a v kladivu za
28,54 m,“ dodává atlet. Byl to pro
něj dobrý test před mistrovstvím
Německa v Erfurtu. Závody v Zittau
měly v sobotu slunečné a v neděli
deštivé počasí, oba dny proběhly
ve velmi přátelském, ale důstojném
soupeření se skvělou organizací.
Medaile byla velmi blízko
i v Erfurtu
Od pátku 11. 7. do neděle 13. 7.
2014 se v Erfurtu konalo Mistrovství Německa veteránů v atletice,
kterého se opět zúčastnil i lovosický Jaroslav Smělý. Díky registraci v
německém atletickém svazu se
český atlet může regulérně účastnit
všech závodů vyhlašovaných ně-

Jaroslav Smělý (vlevo) s Andy
Dittmarem na mistrovství v Erfurtu.
(Foto: archiv J. Smělého)
meckým svazem. „Byl to můj letos
teprve třetí závod po operaci ramene. Dosáhl jsem letošních nejlepších výkonů,“ uvádí Smělý.
„Vzhledem k nízkému počtu tréninků, které jsem absolvoval před

mistrovstvím, by se dosažené
výsledky daly hodnotit jako velmi
dobré, ale stejně jsem zklamaný,
protože medaile visela na 42 metrech. Moci začít s tréninkem
o měsíc dříve, mohl jsem bojovat
o zlato,“ dodává smutně závodník.
V kouli skončil osmý, vrhl 12,31 m
a v disku obsadil 5. místo hodem
40,68 m. Vítězný Zimmermann
hodil 43,45 m, druhý Terzer 41,62
m a třetí Rohwer 41,51 m. Medaile
visely na dohled. Závody byly skvěle organizované, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře za slunečného počasí. „Je to parádní zúčastňovat se závodů v Německu.
Jak z mítinků, tak z různých mistrovství by si mělo vzít veteránské
vedení ČR příklad. Mistrovství České republiky je dosti nedůstojné,“
kritizuje Smělý.
(hz)
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Tradice české prodejny od roku 1993

Velký výběr kvalitních školních
potřeb za super ceny

Kvalitní české výrobky za vynikající ceny!
Pastelky Koh-i-noor
od 8 Kč
Lepidlo tyčinka
od 12 Kč
Zvýrazňovače /sada/
od 22 Kč
Vodovky Centropen
28 Kč
Modelína
17 Kč
Sada pravítek
33 Kč
Sada štětců
34 Kč
Voskovky Koh-i-noor
11 Kč
a další stovky výrobků na skladě, odborná obsluha

Při nákupu nad 500 Kč malý dárek ZDARMA
Při nákupu nad 200 Kč možnost platby kartou

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

Nové podzimní kolekce za super ceny

Léto ještě nekončí
Stále máme v nabídce zabarvené
dioptrické brýlové čočky
do + - 4.0 dioptrií za 395 Kč/ks,
které zhotovíme do druhého dne.
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Í
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MĚŘE
dý den
e kaž

• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

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
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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

Dále máme trvale sníženou cenu
zabarvovacích brýlových čoček
Transitions od firmy Essilor.

Na září opět chystáme AKCI
na multifokální brýlové čočky
(vidění na všechny vzdálenosti).
Přijďte se informovat, vše Vám
předvedeme a nasimulujeme
na novém přístroji.
Krásný zbytek prázdnin přejí optici
z firmy Optik Prudký

inzerce.dnesek@email.cz

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

Střední škola a Mateřská škola
nabízí volná místa:
Ę Dětem 2 až 6 let předškolní vzdělání v MŠ
i o prázdninách (včetně hlídání dětí)
Ę Žákům střední školy do všech nabízených oborů
vzdělávání s maturitní zkouškou
nebo výučním listem (změněné školné)
Ę Seniorům od 50 let Univerzitu 3. věku
(pod patronací UJEP Ústí nad Labem)
Ę Bližší informace na: www.stredni.eu

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Srpen 2014

Prodej slepiček
Zahájení kurzů

• V Lovosicích 11. 9.
od 16 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 12. 9.
od 15.30 hodin v sídle firmy

Zahájení kurzů na motocykly
i na automobily
s automatickou převodovkou

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 – 180,- Kč / ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v neděli 24. srpna 2014
v Lovosicích u Billy ve 13.30 hodin.
…………………………………………………………………………
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin,
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dneška činí 4 000 výtisků

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku
Telefon: 724 482 870, E-mail: inzerce.dnesek@email.cz

Srpen 2014

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Srpen 2014

Kulturní středisko Lovoš

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

Pátek 8. srpna a sobota 9. srpna
Lovosický ŽAFEST 2014

Úterý 12./19./26. srpna
HRAVÉ ÚTERKY
Pátek od 18.00 hodin – KOHOUT PLAŠÍ Divadlo, hudba a hry pro děti.
SMRT, BYL PES, TIMUDEJ, ČANKIŠOU, TING Zelené náměstí, vždy od 16 do 18 hodin.
Vstup volný.
Sobota od 13.00 hodin – DIVADLO 100
OPIC, TOKHI – bubenický workshop, RÍ RA,
Pondělí 25. srpna – PŘEDNÁŠKA
VÁCLAV KOUBEK, UŽ JSME DOMA, PLEXIS,
S PSYCHOTRONIKEM V. VÍTEM
SONIDO VEGETAL (ESP), EL GAUČO a
„Jak si zlepšíme sami své zdraví.“
afterparty v podání ELECTRO SWING
Na diagnostiku je nutné se nahlásit předem
ALLSTARS.
na tel.: 603 230 513.
Areál lesoparku Osmička,
Klubovna KS Lovoš od 13 do 15 hodin.
vstup: 1 den/200 Kč, dva dny/300 Kč.

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání
Srpen

Muži A tým – Česká divize B
Sobota 9. 8. od 10.15 h Motorlet
Praha
Sobota 23. 8. od 10.15 h Úvaly
Muži B tým – I. B třída
Sobota 30. 8. od 13.30 h Štětí B

Přívozní 1036/9
LOVOSICE
tel. 725 177 262

Pondělí

Dorost – I. A třída kraj. soutěže
Sobota 30. 8. od 10.00 h Štětí
Starší žáci – I. A třída kraj.
soutěže
Neděle 24. 8. od 10.00 h
Oldřichov

Středa
Čtvrtek

Začátek v 11 hodin
Dobové tržiště (stánky a ukázky řemesel)
Program od 13 do 18 hodin
Ve 13 hodin zahájí program dělostřelecká
skupina Darkness
Dětské hry – postupující děti budou pasovány na rytíře a zúčastní se vodní bitvy
Vystoupí:
Kejklíř Thomas Lupino, tanečnice Anjelina,
dětská vodní bitva, bitva o Lovosickou tvrz
V 18 hodin
Dělostřelecká skupina Darkness ukončí program společně s ohňovou show s Thomasem
Lupinem
Areál lesoparku Osmička, od 11.00 hodin.

CENTR UM MOZA IKA o.s . LOVOSICE
PO P RÁZDNINÁCH ZAČÍNÁME 1. 9. 2014
P ŘIH LÁŠ KY NA WWW.RCMOZ AIKA.CZ
99.30 – 10.00
měsíců)
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.30 – 12.00
9.00 – 12.00

9.30 – 10.00

- 12

15 - 20

Učím se pást koníčky (od 3 do 6

15.15 –
16.15 –
Líbí se mi na bříšku (od 6 do 9 měsíců) 16.00 –
Lezení je legrace (od 9 do 12 měsíců) 15.30 –
Brzy po svých (od 12 do 15 měsíců)
VOLNÁ HERNA
18:30 –

8.30 – 12.00 Miniškolička (aktivita bez účasti rodičů)

Úterý

Neděle 24. srpna
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI

16.00
17.00
17.45
18.00
20:00

Taneční gymnastika (od 4 do 7 let)
Předškoláček (od 4 do 7 let)
Poradenství speciálně pedagogické
Laktační poradna
Kondiční balet pro dospělé

9:30 – 10:00 Singing and dancing with Ann
(od 1,5 do 3 let)

14.00 – 15.00
16.30 – 17.15
17.30 – 18.15

Logopedická poradna (konzultace 3. úterý v měsíci)
Dancing and singing with Ann (od 4 do 7 let)
Zdravotní cvičení pro děti (od 4 do 7 let)

10.15 – 11.00 Tančíme a zpíváme s Aničkou
(od 1,5 do 3 let)
9.00 – 12.00 VOLNÁ HERNA

19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Jóga pro dospělé
Jóga pro dospělé

15.00 –
16.00 –
9.15 – 9.45 Tančíme a zpíváme s Petrou (od 1-3 let)
10.00 – 10.30 Tančíme a zpíváme s Petrou (od 1-3 let) 16.00 –
měsíci)
15.30 –
9.00 – 12.00 VOLNÁ HERNA
16.30 –
18.30 –
9.00 – 9.45 Cvičení pro těhotné
8.30 – 12.00 Miniškolička (aktivita bez účasti rodičů)
10.00 – 10.45 Malujeme a tvoříme (od 1,5 do 4 let)

18.00 Terapie pomáhá (1. středa v měsíci)
18.00 Přátelská setkání jiných světů na bowlingu (poslední středa)
18.00 Přátelská setkání jiných světů s tvořivou dílnou (2. středa v
18.00 Poradenství psychologické
17.30 Poradenství sociálně právní
20.30 Cvičení pro dospělé

16.30 – 17.15 Hodina zpěvu s Olinkou (od 4 do 8 let)
17.30 – 18.15 Zdravotní cvičení pro děti (od 5 do 7 let)
18.30 – 19.30 Zdravotní cvičení pro dospělé

9.00 – 12.00 VOLNÁ HERNA

Pátek

9.30 – 10.00 Muzicírování (od 1 do 4 let)
10.15 – 11.00 Fit na mateřské (pro maminky,
možnost hlídání dětí)
9.30 – 11.30 Finanční poradenství
9.00 – 12.00

VOLNÁ HERNA

PORADENSTVÍ a služby:√ Psychologické poradenství a terapie (partnerské
vztahy, výchova dětí) √ Laktační poradenství √ Finanční poradenství
√ Speciálně pedagogocké poradenství √ Logopedie √ Bazální stimulace √
Masáže dětí √ Šátkování √ Kreniosakrální terapie √ Hlídání dětí √ DĚTSKÉ
OSLAVY s/bez programu Poradenství probíhá v prostorách RC Mozaika nebo u
Vás doma!

