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Složenky za odpady letos ve schránce nenajdete,
plaťte převodem nebo na úřadě
V rámci úspor se vedení města
rozhodlo nedistribuovat letos
Lovosičanům do schránek složenky na platbu za svoz komunálního odpadu. Ty roznášeli
strážníci městské policie. Poplatek za odpad bude nyní možné
zaplatit třemi způsoby: na pokladně městského úřadu, poštovní poukázkou nebo nejjednodušeji přímo z domova bankovním převodem prostřednictvím
internetového bankovnictví.
„Jedním z důvodů je samozřejmě
zajímavá finanční úspora pro městskou pokladnu. Dalším důležitým
faktorem je, že již delší dobu usilujeme o vyvázání městské policie z
úkolu roznášení pošty. Přestože je
náplň její práce zcela v kompetenci
města, usoudili jsme, že prestiž
strážníků může být touto činností

znevážena,“ vysvětlil postoj vedení
města starosta Milan Dian.
„Poplatek jsou povinni všichni
poplatníci uhradit včas a v plné
výši bez vyměření, dle obecně
závazné vyhlášky města Lovosice
č. 5/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Bez vyměření znamená, že
obec není povinna rozesílat ani
složenky ani jiné upozornění na
termín splatnosti,“ uvedl tajemník
MěÚ Lovosice František Budský.
Možnosti výše úhrady poplatku
jsou dvě. Buďto zaplatíte do
31. března celou částku (492 Kč),
nebo rovněž do 31. března polovinu (246 Kč) a druhou polovinu
nejpozději do 30. září. Poplatek
posílejte
na
městský
účet

2034380207/0100 a nezapomeňte připojit svůj variabilní symbol.
Ten vám bude ochotně sdělen na
pokladně městského úřadu, na
základě e-mailového dotazu nebo
telefonicky paní Simonou Nekolovou, tel.: 416 571 120, e-mail:
simona.nekolova@meulovo.cz).
„Každý poplatník má svůj vlastní
variabilní symbol (VS), kterým jsou
platby propojovány účetním a
pohledávkovým systémem. Proto
věnujte pozornost všem platbám,
zvláště identickému VS každé
fyzické osoby. V případě hromadných plateb za více osob je nutné
doložit správci poplatku seznam
variabilních symbolů všech osob,
kterých se platba týká,“ vysvětlila
Dagmar Wágnerová, vedoucí ekonomického odboru MěÚ Lovosice.
Pokračování na str. 2 >>>

Nebezpečné topoly nahradí nová pestrá výsadba
Šestadvacet topolů bude muset
být již brzy pokáceno poblíž
rybářských chatek na „Osmičce“.
Jejich stav je totiž zdraví nebezpečný, což potvrdilo i několik
dendrologických posudků. Před
nedávnem zde na jednu ze
zahrad spadly suché větve
(viz foto předsedy rybářů Jakuba Matouška). Naštěstí v tu dobu na zahradě nikdo nebyl.
„Pokud se účastníci řízení vzdají
práva na odvolání, mělo by kácení
začít každým dnem. Náhradní
výsadba bude realizována nejpozději v následujícím vegetačním
období po provedení kácení,
nejzazší termín je 31. 5. 2016,“
sdělila Iva Šumová, referentka
odboru životního prostředí na
MěÚ Lovosice.
Na základě odborného posudku
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se jedná o stromy suché, s výraznými růstovými defekty a poškozeními. V korunách je velké množství

suchých větví a části korun některých stromů jsou odumřelé.
Pokračování na str. 2 >>>

Památky
V kostele sv. Václava
jsou opraveny varhany
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jistě se již všichni
těšíme na jaro, které
o sobě dalo vědět v
uplynulých týdnech.
Je to zdroj nové síly
a naděje. Proto se
mi nelehce konstatuje, že v některých lidských vztazích namísto
kooperace stále vládne zima a
chlad. Možná mi dáte za pravdu,
že měrou vrchovatou se na tom
podílí snahy našich médií a novinářů. Ti rádi pracují s nepodloženými
a polopravdivými informacemi,
neověřují zprávy z více (minimálně
tří) nezávislých zdrojů a vlastně ani
nechtějí objektivně informovat.
Útočí na nízké pudy čtenářů a
senzacechtivost, odhalují domnělé
nepravosti a pochybení, živí je
každá negace.
Všichni ovšem z historie i osobních zkušeností víme, že každá
myšlenka se dá překroutit a dobře
míněná věc „shodit“. Je velmi
jednoduché kritizovat věci, o kterých nic nevím, jako někteří novináři regionálního tisku, nebo napadat lidi prostřednictvím Facebooku
za skrytou identitou. Nehodlám
zde obhajovat všechny kroky a
uplynulá usnesení rady města.
Ti, kdo mají opravdový zájem a
dokážou jasně uvažovat, se k
pravdě doberou. My, co se neschováváme, nehledáme senzace a
nehodláme ubíjet čas malichernostmi, budeme dál pracovat.
Kdo chce pracovat s námi, pracuje.
Pokud někomu chybí dostatek
taktu, diplomacie nebo sebekontroly, je těžké s tím něco dělat.
Přeji všem vlnu jarního optimismu
a síly v boji s lidskou omezeností a
netolerancí.
Milan Dian – starosta

www.meulovo.cz

Aktuality

O olejnu mají údajně zájem dvě nadnárodní společnosti
Město Lovosice nadále podniká
kroky vedoucí k likvidaci chemického odpadu v areálu bývalé
Setuzy. „Nyní je zpracovávána
analýza rizik, která by měla
odpovědět na otázky ohledně
možné kontaminace podloží,
podzemní vody a demoličních
materiálů. Předpoklad předání
závěrů je duben 2015,“ uvedl
František Budský, tajemník města Lovosice.
Dne 18. února proběhlo na radnici v rámci zasedání rady města
jednání s Janem Bučkem, pověřeným zástupcem Bruna Beyneho,
majitele objektu (jedná se o člověka belgické národnosti a vzhledem
k jeho pracovnímu vytížení byl
přítomen pouze jeho zástupce).
Pan Bučko radě města popsal sou-

časnou situaci v areálu, vlastnické
poměry, probíhající práce, vlastnictví chemikálií a záměry vlastníka
do budoucna. „V této chvíli pan
Beyne zamýšlí ponechat si ve vlastnictví pouze rohovou budovu

25. února proběhla na popud Stavebního úřadu Lovosice kontrola
činností a stavu v areálu bývalé olejny. Té se zúčastnili zástupci
lovosického odboru životního prostředí, České inspekce životního
prostředí a Krajské hygienické správy. Výsledkem kontroly bylo
zjištění, že došlo k odstranění (bourání) bývalé vodárny, a to bez
předchozího povolení stavebního úřadu. Došlo tak k porušení
§ 128 stavebního zákona. Kromě toho jsou zřejmé započaté
demoliční práce na dalších objektech (např. trafostanice). Dochází
zde k demolicím několika objektů, na které v současné době není
vydáno stavební povolení. Majiteli i nájemci areálu byl předán protokol s výsledkem kontroly a nyní se čeká na jejich vyjádření, na jehož základě bude vyhodnocen další postup.

Za výběrové řízení na MHD město
ušetří desetitisíce
Město Lovosice chystá
vypsat výběrové řízení
na dopravce pro městskou hromadnou dopravu. Tímto úkolem
však nebude pověřena
žádná agentura, město
„výběrko“ vypíše vlastními silami.
„Rozhodli jsme se k tomuto kroku
z finančních důvodů. Dostali jsme
nabídku od dvou agentur, jedna
požadovala 50, druhá dokonce 120
tisíc korun,“ uvedl starosta města
Milan Dian.
Výběrové řízení připravuje vedení

(ulice 8. května a Tovární). Dále
probíhají jednání, za jakých podmínek odprodá kontaminované a
demolované
objekty.
Čekáme
zejména na vyhodnocení analýzy
rizik, kterou si město nechalo udě-

města ve spolupráci s
dotační kanceláří, a
nebude ho tedy stát ani
korunu. V minulých
dnech byl vybrán program na elektronické
zadávání veřejných zakázek, který bude město
používat v budoucnu.
Ten bude poprvé využit právě na
toto výběrové řízení.
„Pokud vše proběhne bez problémů, nový dopravce začne po Lovosicích jezdit od 1. července,“ dodala Věra Nechybová, dotační referentka, která řízení připravuje. (tuc)

lat. Z ní budeme dále vycházet,“
sdělil Jan Bučko.
Bruno Beyne je vlastníkem budov
a pozemků. V areálu je v nájmu
společnost WOWITRA s.r.o., která
je vlastníkem chemických látek.
Po vyhodnocení analýzy rizik bude
Janem Bučkem předán Brunovi
Beynemu výstup. Ten se poté
s vedením města sejde, což Jan
Bučko na jednání přislíbil.
Radní také zajímalo, zda je o
objekt „olejny“ nějaký zájem.
„Bylo nám sděleno, že dvě nadnárodní společnosti by areál údajně
odkoupily a měly by zájem zde
provozovat svou podnikatelskou
činnost. O které společnosti se
jedná, nám však odpovězeno nebylo,“ uvedl starosta města Milan
Dian.
(tuc)

Nebezpečné topoly nahradí nová
pestrá výsadba
>>> Dokončení ze strany 1
Jsou to stromy s výrazně zhoršenou nebo zbytkovou vitalitou,
které nejsou běžnými technologiemi stabilizovatelné, a ohrožují tak
zdraví a životy návštěvníků lesoparku. Hrozí jejich statické selhání,
čímž se rozumí vyvrácení stromu,
jeho zlom nebo rozlomení koruny
působením vnějších silových momentů, jako jsou větrné poryvy či
vichřice.
„Druh náhradní výsadby byl vybrán z důvodu zpestření a oživení
místní druhové skladby a změny
zaběhlého stereotypu výsadeb z

dřívějších let. Výsadba bude provedena u tenisových kurtů a v
ulicích Zámecká a Osvoboditelů.
K vidění zde bude pestrá směs
dřevin jako buky, platany, duby,
borovice, smrky, ale i zmarliky či
magnolie. Celkem půjde o 29 nových kusů,“ uvedl místostarosta
města Vladimír Šuma.
Topol kanadský je rychle rostoucí
dřevina, v našich podmínkách
nepůvodní druh, který byl hojně
vysazován v 50. a 60. letech 20.
století a postupně vytlačil původní
topol černý. Od jeho dalšího vysazování se již upustilo.
(tuc)

Složenky za odpady letos ve schránce nenajdete,
plaťte převodem nebo na úřadě
>>> Dokončení ze strany 1
POZOR! Neuhrazený poplatek po
době splatnosti se navyšuje o 50 %
z výše ceny poplatku (rozhodnutí
rady města ze dne 5. 12. 2012).
Veškeré zjištěné nejasnosti neprodleně hlaste v kanceláři číslo 233
Městského úřadu v Lovosicích
(2. patro, stará budova).

Složenky nedostanou
ani majitelé psů
Strážníci městské policie nebudou letos roznášet ani složenky
pro úhradu místního poplatku ze
psů. Majitelé svých čtyřnohých
miláčků uhradí částku podobným
způsobem jako poplatek za odpady.
Poplatek je splatný nejpozději do
31. 3. 2015 pro majitele psů, kteří

2

hradí 100 Kč/rok a ty poplatníky,
kteří hradí poplatek vyšší než 200
Kč/rok ve dvou splátkách (do 31. 3.
první splátka). Druhá splátka poplatku vyššího než 200 Kč/rok
je splatná do 30. 9. 2015.
Poplatek ze psů je možno zaplatit
buď v hotovosti do pokladny
města (podle příjmení a jména
poplatníka), nebo převodním příkazem na účet města Lovosice
číslo 19-724471/0100. Pro úhradu
pře-vodním příkazem je třeba
zadat variabilní symbol, který je
nutný pro správné přiřazení platby.
Ten je možno zjistit na ekonomickém odboru v 1. patře staré budovy, kancelář č. 140 paní Trestrová
(tel. 416 571 143).
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky zvýší správce poplatku
na trojnásobek.
(tuc)

Topoly, které čeká pokácení.

Foto: Radim Tuček
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Rozhovor

Hieke: Veškeré zakázky musejí být férově soutěženy
zek, která doufám povede nejen ke snížení
nákladů na jednotlivé akce, ale zvýší i informovanost široké veřejnosti o těchto záležitostech.
Výběrová řízení na údržbu majetku města a na
pořizování investic budeme průběžně zveřejňovat. Současně s tímto revidujeme směrnici o
zadávání zakázek malého rozsahu. Chceme, aby
veškeré zakázky byly férově soutěženy, aby se
město chovalo jako zákazník a přístup k zakázkám měli všichni dodavatelé, kteří jsou požadovanou zakázku schopni kvalitně zrealizovat.

Po rozhovorech se starostou a místostarostou města pokračuje Lovosický dnešek v
představování nového vedení Lovosic. Nyní
přicházejí na řadu další radní města. Prvním
z nich je Vladimír Hieke, jenž ve volbách
kandidoval za vítězné hnutí ANO 2011.
Jaké byly první měsíce ve funkci radního
města?
Byly plné nových informací, seznamování se
s aktuálními problémy města, poznávání klíčových úředníků a jejich náplní práce na jednotlivých odborech městského úřadu. Seznamovali
jsme se s kritizovanými kauzami a hospodařením města, zavedli jsme přechodná opatření
týkající se objednávek a případných smluv na
služby či dílo, kde kromě nutných a havarijních
případů je nyní prováděn vedením města kompletní proces schvalování a kontroly. Zpracovali
jsme zadání pro audit, který se v tuto chvíli
blíží ke konci a s jehož výsledky budeme veřejnost seznamovat v příštím vydání Lovosického
dnešku.
Začali jsme pracovat na rozpočtu pro rok 2015
a v průběhu února jsme zrealizovali výběrové
řízení na nástroj elektronického zadávání veřejných zakázek, který už v průběhu března začneme aktivně využívat pro veřejné zakázky. Toto
pokládám za zásadní změnu při zadávání zaká-

Zatím není úplně dané, jakým oblastem
se jednotliví radní budou věnovat. Máte
Vy osobně již představu, co Vám připadne?
Je už téměř rozhodnuto?
Dané to definitivně ještě není. Máme připravenou pracovní verzi, která se doladí, až uzavřeme
úvodní etapu naší činnosti na radnici. V březnu
začnou pracovat odborné komise, které budou
vedle práce finančního a kontrolního výboru
další podporou vedení města a přinesou další
přínosné podněty. Osobně bych se chtěl věnovat oblasti veřejných zakázek a kultuře.
Jaká témata jsou pro radu města v současné
době prioritní? Na co kladete největší důraz?
Z hlediska času je prioritní dokončit v termínu
rekultivaci skládky Travčice a připravit a schválit
rozpočet na letošní rok. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na dokončení rekonstrukce zimního stadionu po povodni a na důslednou technickou přípravu nových investičních akcí. Největší důraz budeme klást na odpovědné hospodaření a komunikaci s veřejností. Věřím, že pokud budou mít občané Lovosic dostatek informací o nakládání s prostředky města, nebude
důvod ke spekulacím a fámám.
Co podle Vás Lovosicím nejvíc chybí?
Co byste rád zlepšil?
V Lovosicích klesá trvale počet obyvatel navzdory tomu, že trvale roste počet pracovních
míst a Lovosice jsou městem s velmi silným
zastoupením průmyslu. Na prodej je průběžně
60 – 70 bytů, o které zatím není zájem. Dojezdová vzdálenost do zaměstnání je i pro dělnické
profese bezproblémová v okruhu 40 – 50 km.
Kdo chce stavět, musí jinde, protože v Lovosicích prozatím není kde. Líbí se mi projekt Nový

K zápisu přišlo letos 182 dětí
Ve dnech 4. a 5. února probíhaly ve všech lovosických základních školách zápisy do prvních
tříd pro školní rok 2015/2016.
Zápis byl určen pro děti narozené
v období od 1. 9. 2008 do 31. 8.
2009 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského
roku. Ve všech školách si rodiče
mohli na dnech otevřených dveří
prohlédnout školu, podívat se na
výuku a získat potřebné informace.
Počet dětí u zápisu v poslední
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době stoupá. Rok 2011 – k zápisu
přišlo 157 dětí z Lovosic a okolí,
2012 – 126 dětí, 2013 – 163,
2014 – 156 a letos 182 dětí. Všechny tři školy budou mít nejméně
po dvou prvních třídách, v ZŠ Sady
pionýrů možná i tři. „Dětí bylo
zapsáno 58, takže o tom uvažujeme. Vzhledem k prostorám a počtu učeben to rozhodneme až
podle počtu nových žáků do 6.
tříd,“ uvedla ředitelka školy Jarmila
Višňovcová. V ZŠ Antonína Baráka

Holoubkov, i když je v současné době kdekým
kritizovaný. Nevím, zda bude kdy v možnostech
města pohnout s lokalitou sadu pod Lovošem
a využít ji pro výstavbu rodinných domů. Je to
záležitost, která se táhne více než 15 let.
Kdy a proč jste se rozhodl aktivně zapojit do
politiky?
Na jaře 2013 mě a ostatní kolegy oslovil
Richard Brabec, který v té době zastával funkci
krajského manažera hnutí ANO 2011. ANO
mělo jasnou vizi, budovalo novou strukturu
založenou na odbornosti a transparentnosti,
dostavily se výsledky. V Lovosicích dopadly
komunální volby tak, že nemusíme politikařit a
dělat kompromisy. Je to velká odpovědnost,
ale také velká šance pro město.
Jste znám i jako hlavní pořadatel country
festivalu Hašmar. Budete v této aktivitě
nadále pokračovat, a jak vidíte budoucnost
tradičních lovosických festivalů jako Altros,
Žafest? Bude je město podporovat stejně
jako minulé vedení?
Věřím, že pokračovat budu, i když motivaci
a priority mám dnes už někde jinde. Těší mě
zájem lidí o festival, a pokud bude i nadále
trvat, rád se budu na akci podílet. Letos bude
jubilejní 20. ročník. Co se týče budoucnosti
kulturních akcí v Lovosicích, bude záležet především na ochotě lidí akce pořádat, schopnosti
sehnat na ně finanční prostředky, obětovat jim
čas a udělat je atraktivními pro diváky. Byl bych
rád, kdyby kultura v Lovosicích byla postavená
na aktivitách místních lidí, tj. sdružení, kapel,
spolků, škol a jiných organizátorů. Je jich tu
dost.
(tuc)

Vladimír Hieke
Narozen 15. října 1973, absolvoval Střední
odborné učiliště v Lovosicích (1990),
Střední odbornou školu v Roudnici (1996)
a v současné době studuje na Vysoké
škole ekonomie a managementu v Praze.
Žije v Lovosicích, je ženatý a má dva syny.
Hovoří anglicky a pracuje jako vedoucí
nákupu surovin v Lovochemii. Od roku
1996 je hlavním organizátorem festivalu
Hašmar Country Lovosice.

nastoupí 51 dětí a v ZŠ Všehrdova
52 prvňáčků. „Do prvních tříd by
mělo nastoupit 161 žáčků. Odkladů školní docházky by mělo být
21,“ informuje referentka ekonomického odboru Alena Zelenková.
V ZŠ A. Baráka bude ve školním
roce 2015/2016 otevřena přípravná třída. Děti, které budou třídu
navštěvovat, budou procvičovat
grafomotoriku, komunikační dovednosti, rozvoj matematických
představ a jiné dovednosti. Všem
novým žáčkům přejeme hodně
štěstí.
(hz)

Motl je popáté
v řadě zlatý
Neskutečné. Lovosický házenkář Jiří Motl si již prakticky pronajal vítězství v anketě Litoměřického deníku O nejúspěšnějšího sportovce Litoměřicka.
Na únorovém vyhlášení výsledků
za rok 2014 v DK Litoměřice totiž
zvítězil popáté v řadě. Slavili rovněž
házenkáři jako tým v kategorii
Kolektiv dospělých, která také
skončila triumfem Lovosic. Lovosický dnešek všem blahopřeje!
(tuc)
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Aktuality

Jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Lovosice
Dne 19. února se za řízení
starosty města Lovosice Milana
Diana uskutečnilo jednání Bezpečnostní rady ORP Lovosice.
Ta vzala na vědomí předloženou
zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu
obce s rozšířenou působností za
rok 2014 předloženou tajemníkem bezpečnostní rady Jaroslavem Křivanem.
Dále bezpečnostní rada projednala a posoudila stav zabezpečení a
připravenosti správního území ORP
Lovosice na krizové situace. Zástupci Policie ČR, HZS a ZZS seznámili bezpečnostní radu se stavem

připravenosti složek integrovaného
záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce

s rozšířenou působností.
Bezpečnostní rada projednala
návrh finančního zabezpečení na

řešení krizových situací a odstraňování jejich následků na rok 2015,
který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení.
Zástupce Policie ČR ÚO Litoměřice seznámil bezpečnostní radu se
změnami po reorganizaci některých obvodních oddělení a vyhodnotil spolupráci s Městskou policií
Lovosice. Zástupce HZS ÚK ÚO
Litoměřice radu seznámil s probíhajícím řízením k výstavbě nové
požární stanice v Lovosicích. Kolaudace by měla proběhnout
v měsíci červnu 2015.
Jaroslav Křivan, útvar obrany
a krizového řízení MěÚ Lovosice

Do Lovosic se opět sjeli nejlepší mladí chemici Ústeckého kraje
Ve středu 18. 2. 2015 proběhlo
v sále lovosické Lovochemie
slavnostní vyhlášení 3. ročníku
soutěže Mladý chemik Ústeckého kraje. Akce proběhla pod
záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka.
První dvě místa obsadily žákyně
ze ZŠ Buzulucká Teplice – na 1.
místě se umístila Nela Prokůpková
a za ní Daniela Ulrichová. Třetí
místo obsadil Eliáš El Frem ze ZŠ
J. A. Komenského v Lounech. Do
republikového finále dále postupuje ze čtvrté příčky Roman Marhold
ze ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích. Ocenění získali také učitelé
chemie ze základních škol, jejichž
žáci dosáhli nejlepších výsledků
v soutěži. Cenu v podobě dárkových poukazů k wellness pobytu
obdrželi Josef Kopřiva, Lucie Rychtrová a Ivana Koutná.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také zástupci sponzorů soutěže
a zástupci Ústeckého kraje. Ocenění předával hejtman Oldřich Bubeníček, generální ředitel Lovochemie, a.s. Petr Cingr, vedoucí odboru školství Štěpán Harašta, starosta
města Lovosice Milan Dian a zá-

stupkyně Spolchemie Group Eva
Stoupová. Celou akci svým vystoupením zpestřili žáci ZUŠ Lovosice
pod vedením Julie Nepustilové a
libochovické mažoretky pod vedením Jaroslavy Svobodové.
Soutěž Nejlepší mladý chemik
Ústeckého kraje má v tomto kraji
již tříletou tradici. První kolo vždy
probíhá v režii základních škol.
V tomto roce se soutěže zúčastnilo

Zemřel bývalý lovosický kronikář
V pátek 13. února se rodina
a přátelé rozloučili v obřadní
síni lovosického hřbitova se
Zdeňkem Procházkou, který byl
v letech 1984 – 1988 lovosickým
kronikářem.
Zdeněk Procházka se narodil
v Chropyni 28. 6. 1924. Prožil zde
dětství se svými dvěma sourozenci.
Po maturitě na Obchodní akademii
v Přerově byl totálně nasazen do
Francie, onemocněl a do konce
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rekordních 47 základních škol
Ústeckého kraje zastoupených
počtem 941 žáků. Oproti loňskému
roku se počet škol zvýšil o 13,
což dokazuje, že popularita soutěže neustále stoupá. Do soutěžního
klání se zapojilo 13 základních
škol z Litoměřicka, deset škol z
Ústecka, devět z Mostecka, osm
škol reprezentovalo Chomutovsko,
čtyři školy Lounsko, dvě Teplicko
války se léčil.
Vojenskou službu absolvoval
v Košicích. Po jejím skončení pracoval jako ekonom v Čokoládovně
Deli v Lovosicích, kde se seznámil
s pozdější manželkou Danuškou.
Sňatek spolu uzavřeli 29. října 1949
v kostele svatého Václava v Lovosicích. Vychovali 3 syny – Zdeňka,
Libora a Jana. Později se těšil
z narození vnuček Andrey, Ivy, Evy,
Jany a nejmladší Petry. Velkou
radost měl ještě z narození pravnoučat Pavlínky, Elišky, Verunky a

a jedna Děčínsko. Autorem zadání
písemných testů a praktické části
pro celou republiku byla pro tento
rok vylosována Masarykova střední
škola chemická v Praze.
Organizátorem druhého kola se
stejně jako v loňském ročníku soutěže stala Střední odborná škola
technická a zahradnická v Lovosicích. Do tohoto kola základní školy
přihlásily 111 žáků, z nichž se nakonec zúčastnilo pouze 83. V předvánoční atmosféře se mladí chemici vyrovnávali s teoretickými otázkami z oboru chemie. Vyhodnocení
této části soutěže provedli vyučující z výše zmíněné střední školy.
Do třetího kola se probojovalo 30
nejlepších chemiků, kteří v lednu
opět navštívili Střední odbornou
školu technickou a zahradnickou
v Lovosicích. Zde tentokrát prokazovali své praktické znalosti a dovednosti, které vyhodnocovala
učitelka této školy Iva Šafratová.
Celostátní finále se uskuteční 11.
června 2015 v prostorách Fakulty
chemicko-technologické Univerzity
Pardubice.
Mgr. Jaromíra Venclíčková, ředitelka
SOŠ technická a zahradnická Lovosice

nedávno narozeného Ondry.
Důchodový věk si užil pomáháním v Závodním klubu Lovoš a
sepisováním kroniky města Lovosice (v důchodu byl od roku 1984).
Měl také velkou zálibu v zahrádkaření, chovu králíků a slepic. Ve
volném čase se věnoval četbě,
vaření a luštění křížovek.
Zemřel tiše ve spánku dne 8. 2.
2015 v litoměřické nemocnici. Pro
rodinu byl vždy oporou a dobrým
rádcem, za což mu patří poděkování všech. Čest jeho památce! (hz)

Březen 2015

Téma

Unikátní archeologické nálezy na Holoubkově (část 1.)
Sídliště ze starší doby bronzové (kultura únětická, ca 2200 až 1800 př. n. l.)
Na jaře loňského roku oznámil
jednatel firmy Raeder & Falge
s.r.o. mosteckým archeologům
svůj záměr vystavět infrastrukturu pro rodinné domy na lovosickém Holoubkově. Díky vzorovému jednání p. Lubomíra Červinského tak mohl bezodkladně
započít záchranný archeologický
výzkum. Očekávání mosteckých
archeologů byla veliká. Ačkoliv
někdy s oblibou tvrdíme, že
„pod zem bohužel nevidíme“,
tak v tomto případě byly naše
předpoklady opřeny o konkrétní
hmatatelné důkazy zjištěné při
předchozích výzkumech.
Už v roce 2002 bylo totiž na
přilehlých pozemcích tovární haly
TRIS prozkoumáno více než 60
sídlištních objektů kultury únětické
starší doby bronzové (ca 2200 až
1800 př. n. l.). I tak nás poněkud
překvapilo, že v loňském roce byla
na Holoubkově prozkoumána jeho
navazující část, čítající dalších obdivuhodných 16 objektů. Vedle několika kruhových zásobních jam se
jednalo o rozsáhlé a hluboké ob-

jekty oválného tvaru, v některých
případech o rozměrech 300 x 200
cm.
Po ukončení původní funkce
sloužila naprostá většina objektů
jako odkladiště nepotřebného
domácího odpadu a s nadsázkou
lze říci, že plnily podobnou funkci
jako moderní skládky. Neobvyklá
na holoubkovském sídlišti byla
však vysoká koncentrace vyprodukovaného odpadu, zvláště ve srovnání s obsahem nedalekých zásobních jam na ploše haly TRIS. Vedle
poměrně hrubě utvářeného kuchyňského náčiní (zásobnice, hrnce) se zde nacházela pečlivě upravená, mnohdy až luxusně vyhlížející stolní keramika. Mezi ní vynikají
především klasické koflíky s
uchem, typické právě pro kulturu
únětickou starší doby bronzové.
O konstrukčních schopnostech
pravěkých stavitelů nepřímo vypovídají zlomky vypálené mazanice
(směs hlíny a plev), jež svého času
sloužila buď jako tepelná izolace
stěn domů, nebo mohla být součástí konstrukce pecí.

Pohled na část sídliště ze starší doby bronzové, jež byla zkoumána
v roce 2014 na pozemcích společnosti Raeder & Falge v Lovosicích
– Holoubkově.

Svéráznou manuální zručnost –
opracování kamene – podchycují
nejrůznější
nalezené
nástroje.
Vedle brousků, tlouků či pazourkových nástrojů lze zmínit početné
ruční mlýnky, určené ke zpracování
obilí a dalších potravin. Materiál
k jejich výrobě byl používaný prakticky po celé pravěké období – je
to místním lidem dobře známý
křemenný porfyr (ryolit), jehož
bohatá ložiska se nacházejí mezi
Oparnem a Malými Žernoseky.
Pestrý jídelníček doby bronzové
podtrhují především dochované
zvířecí kosti mnoha základních
konzumních druhů (domácí skot,
prase, ovce/koza). Doplňkový či
sezónní zdroj obživy představují
hojně doložené lastury sladkovodních mlžů, čili jak se zdá, tehdejší
pravěký člověk byl nejen pořádný
jedlík, ale zřejmě i vytříbený gurmán! Mnohé zvířecí kosti zjištěné
v objektech nesly pracovní či jiné
stopy. Některé z nich byly nadto
velmi zručně řemeslně opracovány
a zjevně i používány, a to buď jako
pracovní nástroje, nebo jako osob-

ní ozdoby.
Při loňském výzkumu byla na
Holoubkově zachycena jedna z
menších a okrajovějších částí jinak
velmi rozsáhlého sídelního areálu
únětické kultury, již lze označit
nejspíše za „produkčně – zpracovatelskou“. Je známo, že Lovosice
představovaly před zhruba čtyřmi
tisíci lety jedno z nejvýznamnějších
výrobních kovoliteckých a kovotepeckých center v Čechách. Část
sídelního areálu prozkoumaná na
pozemcích společnosti Raeder &
Falge s.r.o. tuto okolnost nejen
velmi vhodným způsobem dokresluje, ale navíc podstatně rozšiřuje
naše znalosti o této významné
pravěké aglomeraci.
Dalším zásadním přínosem výzkumu je, že v těsném kontaktu se
sídlištěm se překvapivě ve stejné
době rozprostíralo i příslušné pohřebiště kultury únětické. O něm
se však něco dozvíme zase až
v příštím díle.
Mgr. Marek Půlpán,
Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech v Mostě, v. v. i.

V sídlištních objektech končil především nepotřebný domácí odpad. Zde vidíme část keramické nádoby, která původnímu majiteli
dosloužila, a proto ji bez okolků vyhodil.
Foto: Mgr. Marek Půlpán

Akce městské knihovny na březen 2015, březen – měsíc čtenářů
10. března – Setkání se spisovatelkou Irenou Fuchsovou
Sál knihovny, od 17 hodin, vstup 30 Kč.
23. března – Tvořivá dílna s výtvarnicí Mirkou Dostálovou
Výroba ozdobných (dárkových) obalů na knihy kombinovanou technikou
(intuitivní kresba, perokresba, akvarel, monotyp, koláž, asambláž).
Malý sál knihovny, od 15 hodin, poplatek za materiál 30 Kč, počet míst
omezen – je třeba se včas objednat.
31. března – Hledáme své předky – rodopisná přednáška genealoga
Ing. Lubomíra Nového
O tom, jak si sestavit svůj rodokmen. Kdo již pracoval na svém rodokmenu, nechť se přijde pochlubit. Sál knihovny, od 17 hodin, vstup 30 Kč.

Březen 2015

Oddělení pro děti a mládež:
2. – 6. března – Týden čtení
V dětském oddělení vždy od 14 hodin (mimo čtvrtka).
11. března – Beseda se spisovatelkou Veronikou Válkovou
Sál knihovny, od 12.30 hodin, zadáno pro ZŠ Lovosice.
18. března – Velikonoční dílna pro děti
27. března – Noc s Andersenem
Od 18 hodin, informace v oddělení pro děti a mládež.
Po celý měsíc březen bude probíhat
AMNESTIE NA POKUTY ZA UPOMÍNKY pro zapomnětlivé čtenáře!
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Památky

Varhany v kostele sv. Václava již znovu skvěle znějí
Varhany jsou nejen univerzální
hudební nástroj, bez kterého si
nedovedeme představit průběh
klasických liturgických obřadů,
natož pak průběh ostatních kulturních akcí i pro širší veřejnost,
jako například různá koncertní
vystoupení od dětských sborů
až po dospělé. Varhany jsou
však rovněž nedílnou součástí
vlastního objektu kostela svatého Václava v Lovosicích, který
je zapsaný v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky pod číslem rejstříkovým
5 – 2159. Je proto nezbytné jejich další uchování nejen dle
povinností stanovených památkovým zákonem, ale zejména z
důvodu přirozené úcty k hodnotám a z důvodu naší povinnosti
předat tuto památku dalším
generacím.
Současné
varhany
vycházejí
z původního nástroje Heinricha
Schiffnera z období kolem roku
1910. Vzhledem k jejich špatnému
stavu byla v letech 1989 až 1992
provedena jejich úprava a přestavba brněnským varhanářem Karlem
Zadákem. I tato úprava však nevyřešila vše a postupem času se
stále častěji projevovaly problémy,
zejména s praskáním tzv. míšků
(drobné vzduchové měchy, bez
nichž nejsou funkční jednotlivé
tóny). Vzhledem k tomu, že tyto
narůstající závady komplikovaly,
až znemožňovaly hru nástroje,
snažili se věřící za pomoci sbírek
stroj průběžně opravovat. Za tímto

účelem se jim podařilo v roce 2012
vybrat mezi sebou celkem 29 000
Kč a schválením Rady města Lovosice byla přidána částka 5 000 Kč
z rozpočtu města. Stále se však
jednalo pouze o tzv. vytloukání
klínu klínem, a proto na základě
jednání místního faráře a zástupce
státní památkové péče bylo dohodnuto připravení záměru k jejich
generální opravě.
V roce 2012 byla proto k opravě
varhan v kostele svatého Václava
v Lovosicích svolána schůzka za
účasti zástupce Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem
PhDr. Víta Honyse, restaurátora
Ing. Martina Poláčka, zástupce
farnosti Lovosice P. Romana Depy
a zástupce státní památkové péče
Roberta Paťchy. Výsledkem jedná-

ní bylo posouzení stavu nástroje
a zadání zpracování návrhu na
jeho obnovu, spočívající zejména
v demontáži píšťal, kompletním
vyčištění nástroje včetně píšťal,
provedení zásadních oprav poškozených píšťal a následném odstranění jejich intonačních závad, odstranění starých míšků (cca 1 700
ks jemných vzduchových měchů),
očištění a přebroušení ploch pro
osazení nových míšků, výrobě a
osazení nových míšků, seřízení
pneumatické traktury, kontrolním
přehrání a seřízení nástroje.
Dne 19. září 2013 pak byla podepsána mezi Římskokatolickou farností Lovosice a restaurátorem
Ing. M. Poláčkem smlouva o dílo
na první etapu oprav ve výši
109 300 Kč, z čehož přispělo ze

svého rozpočtu na tuto etapu
město Lovosice částkou ve výši
100 000 Kč. Vzhledem k tomu,
že se jedná o kulturní památku,
byly veškeré práce prováděny za
dozoru státní památkové péče, ale
současně byl v průběhu oprav
požádán o konzultace a spolupráci
i lovosický varhaník Jiří Stýblo.
Díky tomu, že práce probíhaly na
velice dobré úrovni, bylo dohodnuto pokračování na další závěrečné etapě a dne 30. září 2014 byla
sepsána další smlouva o dílo s
restaurátorem Ing. M. Poláčkem
na dokončení opravy varhan ve
výši 105 600 Kč. I v tomto roce
podalo pomocnou ruku opět město Lovosice finančním příspěvkem
ve výši dalších 100 000 Kč. Ke kolaudaci a převzetí dokončených
prací byl opět přizván i lovosický
varhaník Jiří Stýblo, jehož názor na
opravený nástroj byl pro nás velice
důležitý.
Myslím, že práce byly provedeny
ve velice dobré kvalitě, což si bylo
možné ověřit hned při následujícím
adventním koncertu dne 14. prosince 2014 a následně v kompletně
naplněné lodi kostela svatého
Václava při půlnoční mši svaté.
Jednalo se o příjemný doklad toho,
že vynaložené úsilí a finanční prostředky nebyly marné, a že se podařilo přispět ke zlepšení podmínek při kulturní činnosti pro občany z Lovosic i jejich blízkého okolí.
Robert Paťcha,
památková péče MěÚ Lovosice
Foto: Archiv památkové péče

Obnova kulturních památek na Lovosicku
pokračovala v roce 2014 pěti akcemi
Pro rok 2014 byla pro město
Lovosice jako obec s rozšířenou
působností přidělena Ministerstvem kultury ČR státní finanční
podpora na obnovu kulturních
památek v jeho správním území
ve výši 619 000 Kč. Do stanoveného termínu bylo přijato celkem šest žádostí o poskytnutí
příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky.
Dle zpracované koncepce podpory památkového fondu ve správním území města Lovosice, která
stanovuje mimo jiné způsob pro
výběr akcí pro poskytnutí příspěvku a výši podílu vlastníka dle typu
jeho památkového objektu, bylo v
roce 2014 v rámci finančních možností realizováno celkem 5 akcí.
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V roce 2014 se opět pokračovalo
v obnově kamenných náhrobků
v areálu židovského hřbitova v
Libochovicích (příspěvek 140 000
Kč) a opravě ohradní zdi v areálu
libochovického kostela svatého
Vavřince (dotace 147 000 Kč);
s opravami bylo započato v roce
2012. Na zámku Skalka ve Vlastislavi byly tentokrát opraveny
klenbové stropy a stěny v celkové
hodnotě 177 241 Kč (příspěvek
120 000 Kč). I ve Velemíně běžely
v kostele sv. Martina dále opravy
zahájené už v roce 2012 – celkové
náklady na opravu klempířských
prvků a okapové hrany střechy
činily 184 272 Kč (dotace 128 000
Kč). V obci Třebívlice činil příspěvek na restaurování sochy svatého

Mikuláše (viz foto) 84 000 Kč
(celkové náklady 94 356 Kč).
„Veškeré práce proběhly pod
dozorem zástupců státní památkové péče Městského úřadu Lovosice
a Národního památkového ústavu
Ústí nad Labem. Výše uvedené
akce byly ve stanoveném termínu
řádně dokončeny a ministerstvu
kultury vyúčtovány,“ uvedl Robert
Paťcha, referent státní památkové
péče MěÚ Lovosice.
Pro rok 2015 činí rozpis finanční
podpory od Ministerstva kultury
ČR pro obec s rozšířenou působností Lovosice 626 tisíc korun.
Termín uzávěrky příjmu žádostí
je do 30. dubna 2015. Bližší info na
stránkách www.meulovo.cz.
(hz, foto: Archiv památkové péče MěÚ)
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Akce
Spolek Úsměv pro zdraví si opět dopřál
pobyt v Lázních Mšené

Zlatá svatba manželů
Provinských
Dne 10. 4. 2015 uplyne 50 let od
uzavření sňatku manželů Provinských z Lovosic. Do dalších společných let vše nejlepší a hodně
zdraví přejí děti a vnoučata.

Senzační senioři (SenSen) z
Lovosic, jinak členky a členové
spolku Úsměv pro zdraví, začali
svou letošní činnost tradičně –
pobytem v Lázních Mšené, kam
spolek jezdí už od roku 2007.
Místní rodinné lázně skýtají
vedle léčby pohybového aparátu
především pohodu, odpočinek
a klid.
Letošní lednový pobyt byl spojen
se seminářem a jako obvykle se
zde všem velmi líbilo. „Lázeňská
péče a strava jako vždy na jedničku. Lázně rozšířily program o Nordic Walking, což bylo přijato všemi
návštěvníky velmi kladně. Obohatil
se tím náš program zaměřený na
zdravou chůzi a důležitost pohy-

bu,“ uvedla vedoucí spolků Úsměv
pro zdraví a Victoria Libuše Žamberská.
V rámci pobytu byl i rozpis několika kúr – další zajímavé léčivé
koupele, zábaly nebo masáže si
návštěvníci za snížené ceny podle
chuti zakoupili sami. Každý den
začínal cca půlhodinovou rozcvičkou, aby se procvičily všechny
možné svaly, nacvičilo správné
dýchání a zlepšila motorika. Nechybělo ani cvičení v bazénu a
odpolední cvičení v tělocvičně.
V časovém rozvrhu byly i zajímavé
přednášky o zdraví a o zdravém
způsobu života. Pobyt se seminářem splnil očekávání, všichni byli
spokojeni. Nebyla to samozřejmě
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Hejma. Zpěváky doprovázela známá česká kapela Top Dream Company. Rodina Boteových pochází
z Mladé Boleslavi: v soutěži vystoupil šestiletý roztomilý Vašík s písničkou U tří louží stará žába kváká,
skvělý dědeček s písní Sbohem,
lásko, kterou proslavil Waldemar
Matuška, a tatínek se představil

V Lovosicích vystoupí ve čtvrtek 19. března v sále sboru Bratrské jednoty baptistů na předvelikonočním koncertu zpívající a
hrající „Kazatelský kvartet“.
Začátkem roku 2011 se zrodila
v hlavě jednoho kazatele myšlenka
založit pěveckou skupinu složenou
z kazatelů Bratrské jednoty baptistů z blízkého okolí, u kterých si
všiml, že rádi zpívají. Pěvecká
skupina nacvičila písně, s kterými
vystupuje při nejrůznějších regionálních setkáních. Skupinu tvoří
kazatel Alois Boháček z Aše, kazatel Nick Lica z Karlových Varů,
David Sláma, který je kazatel Chebského sboru, a Peter Bača, kazatel
sboru v Jablonci nad Nisou. Začátek vystoupení je v 18 hodin a
vstup je zdarma.
(hz)

jediná letošní akce, spolek už byl
v lednu na výletě v Drážďanech
a pro členy i nečleny pořádal v
Lovoši Taneční zábavu s překvapením. Další se uskuteční už 13. března. Přijďte na některou akci také,
informovat se můžete každé pondělí nebo úterý dopoledne v DDM
Elko.
(hz, foto: Archiv spolku)

Zpívá celá rodina
Oblíbený pořad ze 70. let se
vrátil na obrazovky. Tři stateční
členové třech rodinných týmů se
utkají v pěveckém ringu o dovolenou snů. Každý tým je vytvořen z amatérských zpěváků tří
různých generací. Pořad moderuje Vašek Kopta – muzikant
tělem i duší, který každého před
zpíváním vyzpovídal.
Do soutěže se přihlásila i trojice
rodiny Fečových – babička Lubica
Fečová, teta Petra Hájková a vnuk
a synovec Josef Fečo. Do Brna je
v soutěži vyjel podporovat autobus
plný fanoušků s tričky zpívající
trojice a mávátky s obličeji protagonistů.
Fečovi soupeřili s rodinou Bote
(3x Václav Bote, dědeček, syn a
šestiletý Vašík) a s rodinou Tichých
(dědeček, dcera a vnučka). Natáčení bylo pro fanoušky velmi zajímavé a napínavé. V porotě seděly
zpěvačky Debbi a Heidi Janků, Ota
Balage a šéfem poroty byl Ondřej

Kazatelský kvartet

s hitem Michala Tučného Když si
báječnou ženskou. Rodinu Tichých
zastupoval dědeček Honza Tichý
s Elvisovým songem v překladu
Jiřího Suchého Co je to láska, dcera
Jana Novotná přednesla někdejší
šlágr Yvonne Přenosilové Roň slzy
a maturující vnučka Terezka výborně zazpívala úspěšnou píseň Mi-

chaela Jacksona Black Or White.
Za naše Fečovce jako první nastoupila teta Pepíka Petra Hájková
s písní Sladké mámení a jako druhá
znamenitě zazpívala a tanečkem
doprovodila lidovou píseň Išel
Macek do Malacek babička Lubica.
Náš známý a často vystupující
zpěvák Pepča Fečo dal nejdříve
řeč s kolegou Václavem Koptou
(vystupují spolu v Hudebním divadle Karlín v muzikálu Addamsova
rodina) a pak profesionálně předvedl jarmareční píseň Mackie Messer (opravdu podáním připomínal
Miloše Kopeckého, měl i klobouček). Všem rodinám se fandilo i
aplaudovalo, vyhrát však mohla jen
jedna. Výhrou byl zájezd za 150
tisíc korun na řecký ostrov Kos.
Kdo vyhrál, prý nesmím prozradit.
Protože bylo na zájezdu přes 40
občanů Lovosic, myslím, že to je už
dnes veřejně známé.
Pořad bude vysílán v sobotu
2. května ve 20 hodin na ČT1.
Tak se nezapomeňte dívat.
(hz, foto: Archiv rodiny Fečových)
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Seriály

„V hudbě život Čechů“ – Představuje se pěvecký sbor SKŘÍTCI
Pěvecký
sbor
Skřítci
má
nejmladší členstvo v Lovosicích
a působí při Mateřské škole Sady
pionýrů. Má už dvacetiletou
tradici. Zakladatelkami sboru
byly tehdy učitelky Iveta Harragová a Hana Růžičková. Později
učitelku Harragovou vystřídala
Jaroslava Carová a Hanu Růžičkovou Marcela Salačová.
V současné době sbor vede a
doprovází J. Carová na elektronické
klávesy a M. Salačová na příčnou
nebo zobcovou flétnu. Sbor se
jmenuje Skřítci proto, že zpěváci
jsou zřejmě nejmladšími sborovými
zpěváky v Lovosicích ve věku od
3,5 do 6 let. Zkoušky sboru probíhají 1x týdně v mateřské škole.
Členové sboru se často obměňují,
některé děti jsou v MŠ pouze 1 – 2
roky.

„V repertoáru se zaměřujeme
zejména na lidové písně, písně z
pohádek a máme rádi písně Jaro-

slava Uhlíře. Naší nejoblíbenější
písní jsou Maškarní plesy,“ informuje ředitelka školky Hana Bažan-

tová. Sbor vystupuje na většině
školních akcí pro rodiče, hostuje
na setkáních bývalých zaměstnanců Lovochemie a Preolu v sále
Lovochemie nebo na akcích Svazu
tělesně postižených Lovosice v
Kulturním středisku Lovoš. Děti
rovněž pravidelně vystupují před
Vánocemi s koledami v hale Městského úřadu Lovosice a na Václavském náměstí.
„Reprezentovali jsme školu na
loňském Mezinárodním folklorním
festivalu v Třebenicích. Na závěr
školního roku zpíváme společně
s dalšími mateřskými školami na
náměstí pro veřejnost,“ dodává
ředitelka Bažantová. Sbor též pravidelně představuje nový repertoár
kamarádům v MŠ při akcích Děti
dětem.
(hz, foto: Archiv MŠ Sady pionýrů)

25 let po sametové revoluci – Nové stavby, rekonstrukce a opravy
Změna politického systému po
roce 1989 přinesla řadu změn
i v podobě našich Lovosic. Rok
1989 odstartoval zásadní změny,
i co se týče vzhledu domů v Lovosicích a vzniku nových staveb.
Šedivé paneláky dostaly barevný
kabát, některé vkusný, jinde jsou
vedle sebe barvy nepříliš vhodné. Asi to měl někdo pohlídat.
Zajímavé jsou například solární
baterie na domech v ulici Karla
Maličkého, které obyvatelům
šetří náklady na energie.
K velkým změnám došlo v oblasti
průmyslu. Vznikly průmyslové zóny
a v nich několik nových firem,
TRCZ s.r.o. (Tokai Rika, 2001),
ACZ (2002, Aoyama Automotive
Fasteners Czech s.r.o.), TRIS (TRIS
Czech s.r.o., vznik 6/2001, zánik
3/2012); všechny tři firmy měly
japonského investora. Další firmy
jsou KOS WIRE EUROPE s.r.o.
(2006, Korea), Flexfill s.r.o. (2006)
a NCH Distribution s.r.o. (2007),
obě firmy mají investora z Velké
Británie. Nově vytvořená pracovní
místa mají obrovský význam, významně snižují nezaměstnanost na
Lovosicku. A v současnosti přicházejí další firmy – světová jednička
ve výrobě gumiček do stěračů,
japonská firma Fukoku a německá
společnost Fiege Group se skla-

dem a centrem reverzní logistiky.
Podstatně se změnily i ostatní
průmyslové podniky na Lovosicku:
Lovochemie, a.s., Lovosice byla
založena k datu 1. 11. 1993, do
doby ukončení převodu majetku
duševního vlastnictví 18. 2. 2009
existovaly souběžně i Severočeské
chemické závody Lovosice, s.p.
V roce 1998 koupila rakouská firma
Glanzstoff kordy a firma Glanzstoff
– Bohemia s.r.o. byla v červenci
zapsána do obchodního rejstříku.
Nelze detailně popsat všechny
změny v areálu bývalých Severočeských chemických závodů. Důležitý je vznik a rozvoj firmy PREOL,
a.s. (2003) a PREOL FOOD, a.s.
(2006). Z poslední doby je nejvýznamnější výstavba protipovodňových opatření u Lovochemie, stavba byla dokončena v prosinci 2013
(celkové náklady cca 600 mil. korun). Několikrát prodána byla bývalá Deli a její technologický rozvoj
také změnil areál (vystěhována
byla například bývalá Zvláštní
škola). Tragicky dopadla bývalá
SETUZA, pozdější ANIVEG, která
byla vykradena, hořelo v ní a
v současnosti plodí jen ostudu.
Doufejme, že se situace bude postupně zlepšovat.
Přibyla nová silnice pod areálem
Centrum, opraveny a změněny byly

POZVÁNKA PRO VČELAŘE
Zveme včelaře a zájemce o včelaření na tradiční březnovou přednášku
v sobotu 28. 3. od 9 hodin do hlavního sálu KS Lovoš v Lovosicích.
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v podstatě všechny lovosické komunikace. Z mého hlediska chodce
celkem k lepšímu, z hlediska řidičů
se prý vyskytují velké chyby (uvítali
bychom, kdyby se některý řidič
vyjádřil, co by se mohlo zlepšit).
Přibylo parkovišť, ale je jich pořád
málo (počet osobních aut se v ČR
od roku 1989 zvýšil víc než 2 x –
2,38 mil. proti 4,79 mil. v roce
2013, a každý by nejraději parkoval
tak, aby na svého miláčka viděl
z okna). Do Lovosic byla přivedena
dálnice, zatím končí u MÚK Bílinka
(úsek zprovozněn v květnu 2012).
Některé akce byly hrazeny z evropských peněz, např. projekt zaměřený na revitalizaci velké části města
Lovosice; jedná se o celý blok tvořený ulicemi Obchodní, Nádražní,
U Nadjezdu, Okružní a Terezínská
i některé místní komunikace.
Postaveny byly dvě cyklostezky,
ale pohyb cyklistů po městě komplexně vyřešen dosud není. Hezky
opraven byl hotel Lev a kavárna
Café Zámeček i restaurace Cukrovar.
Nejasná je situace s názvem lovosického centra. Nejprve sem byla
v roce 2000 navrácena socha sv.
Václava a upraveno Václavské
náměstí. Vedlejší bývalý park s
cestičkami u zámku v ulici Osvoboditelů byl v roce 2013 a 2014

Přednášejícím bude přední odborník Výzkumného ústavu včelařského Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Zaměření přednášky: Aktuální otázky v chovu
včel.
Přednášející ke konkrétním otázkám týkajícím se

nahrazen novým náměstím a vedle
zámku byla postavena Rezidence
Orbis (kolaudace 2013 – 2014).
Podle původního projektu měla
být o patro nižší. I ta má adresu
ulice Osvoboditelů. Žádné „Zelené“
náměstí v Lovosicích právně neexistuje. Pokud by mělo dojít k sjednocení názvu, já osobně bych doporučovala pro celé centrum název
Václavské náměstí. Přece nemohou
být vedle sebe dvě různě pojmenovaná náměstí a není důvod
Václavské náměstí přejmenovat už
jen proto, že tam stojí socha patrona Lovosic a patrona české a moravské země. Nebo ponechat pro
zámek a rezidenci adresu ulice
Osvoboditelů. Nechci nikomu svůj
názor vnucovat, ale vyřešit by se to
mělo. V současnosti se o této ploše
píše chybně jako o „Zeleném“
náměstí, například v kulturních
materiálech KS Lovoš před Vánocemi 2014. Občané se dokonce na
Facebooku dohadovali, kde to je.
Změnilo se toho hodně, není
možné o všech stavbách psát.
Postavila se nová radnice, opravila
se stará radnice, krásně je opravena Pfannschmidtova vila, průběžně
se opravují školy i další budovy.
Doufejme, že vzhled Lovosic se
bude zlepšovat i nadále.
(hz)
Příště pokračování – Zdravotnictví

problému chovu včel v naší oblasti připraví zajímavou fotodokumentaci. Prosíme proto o zaslání dotazů předem na e-mailovou adresu ZO
ČSV Lovosice luwis@seznam.cz nejpozději do
10. března 2015.
ZO ČSV Lovosice
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Školáci

Novinky z lovosického gymnázia
Úspěch v anketě Gympl roku a povedená soutěž GYMLOVO 4U

Stříbro v anketě obliby
Gympl roku
Velmi pěknou druhou příčku,
mezi více než dvacítkou dalších
gymnázií na území Ústeckého
kraje, obsadilo lovosické gymnázium v letošním (v pořadí již třetím) ročníku ankety oblíbenosti
gymnázií svými studenty a absolventy, kterou každoročně vyhlašuje
Česká studentská unie.
Po loňském bronzu si v tomto
školním roce střední škola z města
chemie o jeden stupeň polepšila. Nejlépe si v kraji vedli v tomto
roce gymnazisté z Rumburka, třetí
příčku bralo gymnázium v Litvíno-

vě (roudnické gymnázium skončilo
v hodnocení šestnácté, litoměřické
pak osmnácté).
„Jedná se pouze o anketu obliby,
logicky výsledek nijak nepřeceňujeme, ovšem těší nás to a z projevené podpory máme samozřejmě radost,“ uvedl k tomu ředitel
gymnázia Marek Bušek. Kompletní
informace o soutěži a žebříčky jsou
k vidění na webových stránkách:
http://gymplroku.cz.
Povedené finále soutěže
GYMLOVO 4U
Přátelská a korektní atmosféra,
výborné výkony i znalosti finalistů,
často netradiční disciplíny a zejména dobrá nálada i humor – to vše
byly atributy finálového kola v
pořadí již třetího ročníku zážitkově
– vědomostně – sportovní zábavné

Výstava Protektorát očima
židovských dětí
V únoru se na Základní škole
Sady pionýrů uskutečnila putovní výstava Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí, kterou základní škola
uspořádala ve spolupráci s oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
Jednalo se o výstavu, která měla
za cíl přiblížit zajímavou formou
žákům náročné téma holocaustu
a zprostředkovat jim seznámení
s židovskou menšinou. Výstava
představovala různé aspekty života
Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich tehdejších
vrstevníků.
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soutěže s názvem GYMLOVO 4U,
kterou třetím rokem pořádá a pro
žáky základních škol z Litoměřicka organizuje naše lovosické gymnázium.
Letošního finále, které bylo na
programu v budově školy v polovi-

Na dvaceti výkladových panelech
byly představeny osudy šesti židovských dětí a jejich rodin od
roku 1938 do roku 1945 v kontextu historických událostí. Pro výstavu byly využity autentické materiály, často vytvořené právě dětmi:
úryvky z deníků, korespondence,
kresby ze sbírky dětských kreseb
z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další
obrazové i tištěné dokumenty.
Výstavu navštívili i žáci jiných
základních škol a ve vybraných
termínech byla otevřena i pro
širokou veřejnost.
Mgr. Miluše Honzíková

ně února, se zúčastnila více než
dvacítka tříčlenných týmů ze 7. až
9. tříd. „Finále se, myslím, povedlo.
Potěšil nás zejména projevený
zájem i přístup účastníků. Je fajn,
že školáci jsou ochotni a schopni
někdy udělat pro sebe také něco
navíc,“ uvedla k tomu hlavní koordinátorka soutěže Pavla
Linková z lovosického gymnázia.
Nejširší znalosti, vědomosti i dávku
šikovnosti a sportovního umu
tentokrát
prokázalo
družstvo
deváťáků z libochovické základní
školy Jana Evangelisty Purkyně
ve složení Josef Hajný, Jan Pavlata
a Matěj Čapek.
Formát soutěže GYMLOVO 4U
se na základních školách ujal,
pořadatelé děkují nejen všem
finalistům za účast v letošním
ročníku a již nyní se těší znovu
za rok se školáky z Litoměřicka
na viděnou.
Gymnázium Lovosice

Masopust opět nezklamal
Nedávno se naše škola proměnila na Sněhulákov a nyní čekalo
na žáky další překvapení. V budově se to hemžilo různými
maskami a převleky. Neuvěříte,
koho jste mohli potkat.
V sekretariátu vás přivítala jeptiška, v ředitelně nebyla paní ředitelka, ale „doktorka Zorka Horká“.
Paní uklízečka po škole poletovala
jako bílá paní, pan školník se ani
moc měnit nemusel – stal se z něj
lovosický brankář házené. Místo
našich učitelek přišli: Santa, čarodějnice, Sněhurka, klaun, pirát,
dvě doktorky, uklízečka, indiánka,
hasič a jako třešnička na dortu nás

poctila svou návštěvou Marfuša.
Jestlipak víte, z které pohádky je
tato postava? Samozřejmě z ruské
„klasiky“ s názvem Mrazík.
Učení v maskách nám ještě zpříjemnil výchovný koncert. Myslím,
že pan muzikant se hodně divil,
co má za obecenstvo. Masopust
je tradiční akcí naší školy, na
kterou se žáci vždy moc těší.
Nejenom, že se učí v maskách,
ale dozvědí se i spoustu zajímavostí a v hodinách plní úkoly
s masopustní tématikou. Děkuji
všem, kteří přišli v maskách a opět
udělali pro děti něco navíc.
Martina Provinská, ZŠ Všehrdova
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2. Benefiční ples Šance Lovosice
Nezisková organizace Šance
Lovosice vznikla v Lovosicích v
roce 1999. Sídlo má ve Školní
ulici 486/3, kde je poskytováno
sociální poradenství a půjčovna
některých zdravotních pomůcek.
V současné době má Šance registrované tři služby: domácí pečovatelskou službu pro občany z Lovosicka, Litoměřicka a okolních obcí
a Denní stacionář pro mentálně
a tělesně handicapované občany.
Další nově zaregistrovanou služ-

Tranberg z partnerského města
Coswig. „K poslechu a tanci hrála
bez nároku na honorář kapela
Vitamín, za což jim velice děkujeme,“ uvedla Božena Plicková.
Dále proběhlo vystoupení divadelního souboru Klíček, mladší
i starší divadelní umělci si tentokrát připravili humorné pásmo
scének v režii Jany Novákové a
Ivany Broukové. Veselým překvapením, které rozproudilo zábavu
na plné obrátky, bylo vystoupení

bou je sociální rehabilitace.
Letošní druhý Benefiční ples byl
uspořádán společně s Kulturním
střediskem Lovoš na podporu
denního stacionáře. Ples zahájila
předsedkyně
Božena Plicková
a poděkovala všem přítomným
i všem donátorům, sponzorům,
dobrovolníkům a zaměstnancům
Šance Lovosice. Předsedkyně zároveň přivítala zástupce města radního Vladimíra Hiekeho a Ulrike

humorně tanečního souboru Brufen Dancers. V průběhu večera se
konala dražba výrobků a darů
klientů a přátel Šance. Výtěžek
bude použit na podporu denního
stacionáře, který pod organizací
působí a sídlí v Lovosicích v ulici
Karla Maličkého.
Informace o dalších akcích –
kontaktujte Šanci na telefonech
739 660 196, 730 177 185.

Putování Řeckem

ské agoře kladl své všetečné otázky kolemjdoucím sám Sokrates.
Paní Naďa nám ukázala bohatství
Delf, jež prý založil bůh světla a
laskavosti Apollón, v Mykénách
jsme viděli pozoruhodnou Atreovu
hrobku, v Athénách jsme prošli
kolem divadla a odeionu k monumentálním branám a zavítali jsme
až k chrámu panenské bohyně
Pallas Athéné. Té je celý posvátný
okrsek zasvěcen, neboť právě ona
obdarovala Řeky olivovníkem, jenž
je ve středomoří „darem nad dary“.
Prezentace se týkala i dalších
slavných center náboženského
kultu, vzdělanosti a léčení těla i
ducha: prohlédli jsme si zbytky
starověkého Korintu a obdivovali
to, co nabízí muzeum v Olympii.
Na závěr nás tento článek zavede
do labyrintu v Epidauru, neboť

V pátek 6. února pořádali lovosičtí turisté na radnici akci,
která nás přenesla daleko na jih
Evropy a navíc do časů před
naším letopočtem – Naďa Fuková si připravila prezentaci z fotek, které pořídila v létě 2014 na
zájezdu do Řecka.
Spolu s ní jsme cestovali autobusem do italské Lorety, významného
poutního místa křesťanů, pak jsme
se nalodili v Anconě na trajekt a po
16 hodinách plavby na klidném
moři jsme šťastně přistáli a dojeli
do komplexu pravoslavných klášterů „Meteora“.
Naším cílem však bylo poznání
antického Řecka, doby, kdy žil
například státník Periklés, kdy psal
svá dramata Euripidés a na athén-
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Ivo Šmoldas opět v Lovosicích
exceloval v Lize proti nevěře
Plný sál Kulturního střediska
Lovoš přivítal půvabné herečky
Veroniku Arichtev Novou a
Míšu Kuklovou a oblíbeného
Iva Šmoldase ve vtipné konverzační komedii s detektivním
nádechem, řešící téma manželské nevěry. Tato nejúspěšnější
komedie Zdeňka Podskalského
slavila vavříny i v Lovosicích.
Diváci se pobavili a herci mohli
být spokojeni s úspěchem hry.
Věřme, že i další hry návštěvníky
Lovoše potěší.
Doktor Šmoldas měl minulý měsíc v Lovosicích samostatné vystoupení a při té příležitosti byl tak
laskav, že zodpověděl našemu
měsíčníku i několik otázek. Jedna
z nich se týkala i jeho vystoupení
ve hře Liga proti nevěře. Návštěvníci ale viděli, že byl zbytečně sebekritický, jeho výkon se opravdu
líbil.

homolovitost zdejších kopců jako
by mne přenášela kamsi na jiný
kontinent, či dokonce jinou planetu. A to se mi nemálo zamlouvá…
Co říkáte stavbě dálnice D8 přes
něj, věříte, že bude v prosinci
2016 dostavěna?
Dostavěná dálnice je dozajista
menší zlo než dálnice nedostavěná, a tak doufám, že se jejího dokončení ještě dožiju, byť tomu,
vzhledem k zdejším zvyklostem v
dopravním stavitelství, příliš nevěřím.

Navštívil jste někdy České středohoří?
Jsem typ spíše nížinný a horstva
nikterak nevyhledávám, natož
abych se je pokoušel zarovnat
tíhou vlastních kroků. Kdykoli se
však k Českému středohoří blížím,
nepřestávám žasnout a zmocňuje
se mne zvláštní pocit, že jsem se
ocitl v končině cizokrajné. Strmá

Co chystáte nového, nebude zas
v televizi nějaká soutěž o češtině
(naposledy To je ta čeština)?
Že by se připravovala nějaká ta
televizní jazyková soutěž, netuším,
ba mám podezření, že se nic podobného nechystá. Ale jednu kuriozitu přece jen Lovosickým nabídnout mohu – 24. února se hodlám
právě u vás v Lovoši dopustit největší drzosti svého života a vystoupit na tamní scéně coby divadelní
„herec“ ve hře Zdeňka Podskalského Liga proti nevěře. Zatímco já
to svou neobratností budu kazit,
Míša Kuklová a Veronika Arichteva
představení určitě zachrání, neb
jsou to herečky opravdové a nadto
i skvělé.
(hz, foto: Archiv KS Lovoš)

toto místo spjaté s bohem lékařství
Asklépiem promlouvá i k lidem
21. století a připomíná, že léčení
je celostní proces, že je třeba posilovat tělo i duši, aby se obě složky
podílely na uzdravování. Zvláštní
kruhová stavba (tholos) skrývala v
podzemí labyrint – do něj se ale
smělo vstoupit až po iniciačním
procesu. Ten měl 7 stupňů: Udělej

si čas, Stravuj se vědomě, Poznej
vesmírný řád, Věř ve své uzdravení, Všímej si svých snů, Dovol
si padnout, Vytkni znamení.
Střed říká: padneš-li, něco tě
podrží, rozdej a budeš obdarován,
sni a získáš bdělost, věř a poznáš,
že život vyvstává z procesu proměny, z balancování sil, z hledání
harmonie…
Naďa Fuková

(hz, foto: Archiv Šance)
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V knihovně bylo na botanika Václava Větvičku narváno
Městská knihovna Lovosice je
od 1. listopadu přestěhována
v opravené Pfannschmidtově
vile a od té doby se tam konají
pěkné kulturní pořady, koncerty
i autorská čtení. V úterý 24. února přivítali nadšení návštěvníci
známého
českého
botanika
RNDr. Václava Větvičku (Nomen
omen!), účast byla až nečekaně
vysoká, musely být donášeny
další a další židle. Pan doktor
je znám z rádia i z televize
(„Receptář
prima
nápadů“)
a jako výborný popularizátor
vědy, v roce 2004 mu byla udělena Medaile Vojtěcha Náprstka.
RNDr. Václav Větvička dělal
v letech 1989 – 1992 vedoucího
Průhonického parku. V letech 1992
– 2007 byl ředitelem Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty UK
Na Slupi. Od podzimu 2007 je
vedoucím zámeckého parku ve
Štiříně. Je autorem řady čtivých
knih, např. Poutník okouzlený rodnou zemí, Herbář pod polštář,
Moje květinová dobrá jitra a mnoha dalších. Vykládal o svých začátcích v rozhlase Rio a pak od r. 1997
v ČRo2, o úspěchu své dětské
knihy ve Francii a knihy Zelená
kuchyně, která byla pro veřejnost
označena jako překladová, třebaže
ji, bez 14 stran, napsal botanik
celou sám v roce 1988. „Má primát
v tom, že 1. vydání činilo 135 000
výtisků a 2. vydání 120 000, dohromady 255 000, tedy číslo, kterého
už nikdy nedosáhnu. Nejprodávanější knihou – ovšem v roce 2003 –
byla „Moje květinová dobrá jitra“.
Byla první v týdnu 49/2003 a pak
celý únor 2004 (dotisk), celkem
5 týdnů. I ostatní dobrojitrnické
knížky byly mezi „top ten“, uvádí
autor. Jeho vyprávění bylo velmi
vtipné a úryvky se týkaly nejrůznějších oblastí, od betlému z másla
v Máslovicích po třeba převážení
(nechtěném) diktafonu na střeše
auta.
Setkání s vlídným a skromným
botanikem, který je i mistrem mluveného slova a autorem mnoha
půvabných knížek, účastníky besedy odreagovalo od všedních problémů a bylo pěkným zastavením
v denním shonu. Po přednášce
ještě doktor Větvička podepisoval
frontě zájemců své knihy. Obdivovali jsme ho a skoro záviděli jeho
úžasnou vitalitu – přednášel a četl
téměř 1 a ¾ hodiny v jednom
kuse! Nakonec nám ještě zodpověděl několik otázek.
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Určitě znáte České středohoří.
Natočil jste už o něm monotematické pásmo v rozhlase?
Přímo zatím ne, mám to v plánu.
20. ledna 2008 jsem ale natočil
„O Českém Švýcarsku“ (s přesahy
do Středohoří). Vyšlo to v knížce
„Poutník okouzlený rodným krajem“ na str. 186 až 206. Českému
středohoří je ale věnována samostatná kapitola v naší knížce
„Český, Česká, České ČESKO
(od Švýcarska do Těšína)“ na stranách 18 až 25 s nádhernými obrázky Jana Rendeka. Obě knížky jsem
měl s sebou na posezení v Lovosicích, byly vystaveny, ale nikdo o ně
neprojevil zájem. Tak zase putovaly
do Prahy…
Nebo o řece Ohři (letos budou
oslavy 1210 let od první písemné
zmínky)?
Takové jsem odvysílal 31. 3. 2013,
jmenovalo se „O řece Agaře“ a text
byl zařazen do mé nedávné knížky
„Cestou necestou českou krajinou“
na stranách 35 až 55 s mými pero-

kresbami Libočan a menhiru Zakletý mnich u Drahomyšle na Žatecku.
Jaký je Váš názor na dálnici D8
přes České středohoří?
Měla být hotova před nejméně
10 lety. Zkuste bydlet ve Velemíně,
zkuste být školákem a pokuste
se prokličkovat mezi kamiony do
školy. Ony kamiony tam jedou, spíš
se plazí, na „jedničku“ nebo na
„dvojku“, než se dostanou do sedla
pod Milešovkou. Zeleným ekologistům pranic nevadí, že při nízkém převodovém stupni je životní
prostředí zvláště zatíženo výfukovými plyny. Ne, oni bránili v podstatě artefakt, jeřáb český, který
popsal můj kolega dr. Kovanda
teprve v roce 1961 a je pravděpodobně hybridního původu. Vyprávění o tom by bylo na dlouhý článek. Byl jsem v tom snad 10 let
angažován, protože podmínkou
pro zelený souhlas bylo vysazení
100 nových mladých jeřábů českých. Přes 10 let jsem se snažil je
vypěstovat ze semene.

Pak jsem prosadil vegetativní
množení roubováním a mohli jsme
první mladé jeřáby vysadit. Průlom
ale nastal, když se do problému
zapojil jeden z mých kolegů, který
se snažil naučit jeřáb český dělat
semena. Malvičky, jeřabiny, byly
totiž do té doby z 99 – 100 % hluché, semena sterilní. Ukázalo se, že
jeřáb český, který pravděpodobně
vznikl v časech, kdy Středohoří
nebylo tak hustě zalesněné jako
v 2. polovině 20. století, potřebuje
opylovače, který jen nastartuje
tvorbu plodů, ale geneticky se
nezúčastní. Mám trochu kacířskou
myšlenku, za níž mohu být pranýřován a div ne na kříž přibit: Kdyby
nebylo výstavby dálnice D8 v Českém středohoří, „artefakt“ jeřáb
český by možná do 50 let vyhynul.
Dnešní stromy jsou starší, zenit
mají za sebou, a jak jsem řekl,
neplodné bez opylovače, zapojené
v porostech. Prognóza by byla
nejistá. Takto se ve Středohoří
objevilo nových mladých 200 vysazených jeřábů českých.
Firma Narcis ve Slatině pod
Hazmburkem se ujala „výroby“,
a tak bylo skutečně tehdejším
požadavkům zelených učiněno za
dost. A tak se objevil další problém, který zase oddálí průjezd
Středohořím; bohužel v této chvíli
jsem zapomněl, jaký živáček žije
v údolí, které má být přemostěno,
a jak jej ten most ohrožuje. Však
ony to ty děti ve Velemíně ještě
pár let vydrží – a až budou dospělí,
tak si holt budou muset dávat
velkým pozor, až půjdou v zatáčce
z/do hospody. Známý sesuv půdy
je ovšem kapitola dočista jiná,
technická.
Co chystáte pro své posluchače
a čtenáře nového?
Posluchače ČRo2 mohu pozvat
k radiopřijímačům 22. března 2015,
kdy budu mít další Dobré ráno od
5 do 8 hodin, čtenáři by se mohli
dočkat souborného vydání mých
fejetonů za posledních 10 let, rozptýlených po rozmanitých časopisech. Připravuje je můj nakladatel
Jan Vašut a vyjít by měly doufám
před Vánoci 2015 – tedy vlastně už
za chvíli.
(hz, foto: Julie Cigánková)
Pozn.: Obě v rozhovoru zmíněné
knihy v lovosické knihovně máme
a paní Černá dokoupila i Jakou
cenu má rozkvetlý Štiřín – tím má
knihovna zatím tvorbu botanika
Václava Větvičky kompletní.
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Atleti na krajském přeboru
mužů a žen uspěli
V neděli 8. února se uskutečnil
v Praze na Strahově krajský
přebor Ústeckého kraje mužů
a žen. Atleti lovosického ASK,
většinou patřící ještě do věkové
kategorie dorostu či žáků, zde
dosáhli řady výborných umístění: získali 4 tituly přeborníků
kraje, 2 druhá, 3 třetí, 3 čtvrtá,
dvě pátá a 4 šestá místa.
Někteří naši atleti přímo excelovali – v ženské kategorii běhu na
400 m získala 1. místo Michaela
Červínová za 60,98 s, která ujela
zbytku Ústeckého kraje o více než
4 s, dále byla třetí G. Štyksová
za 65,75 s, čtvrtá A. Wožnická
za 66,56 s a šestá Eliška Kohlertová
za 68,16 s. Děvčatům se běh povedl. V ženské kategorii v běhu na
800 m předvedla opět M. Červínová, kdo je v kraji královnou; výkon
2:14,98 min. je opravdu skvělý čas
a je i novým oddílovým rekordem.
„Ve výšce mužů se představil jen
veterán Miroslav Pavlík a získal
5. místo za výkon 160 cm. Tento
dvojnásobný veteránský mistr
světa a mistr Evropy se fantasticky
po 10 letech vrátil do výškařského
sektoru a skočil stejný výkon jako
bronzový v přeboru kraje. V tomto

závodě soutěžili i výškaři z jiných
krajů, a přesto tento výškař, kterému bude za měsíc 64 let, neskončil
poslední. 160 cm je na tento věk
super výkon a dá se předpokládat,
jestli to zdraví dovolí, že výkon na
konci roku bude ještě vyšší,“ chválí
výkon svého kolegy také veterán
Jaroslav Smělý. Výkonem 160 cm
vytvořil Pavlík nový český halový
rekord v kategorii nad 60 let!
V ženské výšce zaúřadovala Tereza Hellerová, která vyhrála výkonem 168 cm. Předvedla skvělý
výkon, svůj „osobák“ zlepšila o šest
centimetrů a nechybělo mnoho
a bylo z toho 170 cm. Využila
zaváhání svých oddílových kolegyň
a získala zlatou medaili. Další
umístění lovosických výškařek:
2. Tereza Kaplanová za 163 cm
(ta zřejmě doplatila na chřipkovou
epidemii), 3. K. Malířová za 163
cm, pouze na pokusy. Ve skoku
vysokém žen obsadily lovosické
závodnice první tři místa.
Dorostenec David Koblischke
vyhrál soutěž ve vrhu koulí výkonem 12,46 m. Na úspěších lovosických atletů mají podíl obětaví
trenéři Drahoš Venclíček, Jan Beneš a Mirek Pavlík.
(hz)

Schejbal Gym začal se sebeobranou
Krav Maga
Klub Schejbal Gym Lovosice
zabývající se boxem a převážně
kickboxem je jedním z nejstarších klubů v České republice.
Jeho zakladatelem je Miloslav
Schejbal st. a patří k průkopníkům kickboxingu v ČR. Klub má
velké úspěchy na domácí i mezinárodní scéně.
Koncem října se v klubu konal
první seminář Krav Maga přes
organizaci ISSP, s kterou Lovosičtí
spolupracují. Pozváni byli dva
výborní trenéři z Izraele s mnohaletou zkušeností. Závěr semináře

Krasobruslařský oddíl hledá sponzory
Jelikož je náš lovosický zimní stadion stále
v rekonstrukci, jsme nuceni jezdit trénovat
do Litoměřic, kde nemáme zrovna ideální
podmínky. Led dostáváme převážně ráno
před školou nebo o víkendu (taktéž ráno),
kdy musejí děti vstávat kolem páté hodiny
ranní.
U krasobruslařů je však nemožné být bez ledu,
jelikož všechna jejich každodenní, několikaletá
dřina by přišla vniveč a výkonnostní úroveň šla
okamžitě dolů. To by vedlo k ukončení činnosti
našeho klubu s více jak padesátiletou tradicí.
Proto někdy musíme oslovovat i jiné zimní stadiony z různých měst (např. Praha, Roudnice
nad Labem, Bílina…), což je pak pro nás ještě
finančně náročnější, neboť ceny ledů jsou
opravdu vysoké.
Situace po povodních je nelehká pro všechny,
ale pro nás může dopadnout velice špatně.
Už jsme mysleli, že je tato špatná situace za
námi a vrátíme se zpět od 1. 1. 2015 na zimní
stadion do Lovosic, ale čekalo nás opět zklamání. Stadion prý zřejmě neotevřou, termín předání byl posunut na 31. 1. 2015, jelikož „prý zapomněli“ objednat jakousi chladící jednotku, ale to
jsou jen dohady. Nyní je stadion již po rekonstrukci, zamrazit by tedy měli, aby zjistili, zda

vše funguje, jak má. Proto každý den doufáme,
že nás pustí na náš led.
S ohledem na všeobecně známou ekonomickou situaci všech sportovních klubů stojíme
před problémem nedostatku finančních prostředků, jejichž důsledkem by byla nutnost
omezení činnosti klubu a nepořádání každoročního závodu „Zlatá brusle Lovosic“, kam se
sjíždějí sportovci z celé ČR a které z důvodů
uzavření zimního stadionu nemůžeme pořádat

patřil certifikaci instruktorů na Krav
Maga, získali ji Miloslav Schejbal
ml. a René Hlaváčík. „Klub tedy
rozšířil své pole působnosti o tento druh sebeobrany. Jedná se o
nový pohled a směr. Krav Maga
New Generation je jednodušší a
účelný pro běžného civilistu na
ulici,“ sdělil Miloslav Schejbal ml.
V klubu budou nadále připravovat semináře a nábory do těchto
kurzů. Více informací najdete na:
www.schejbalgym.cz nebo FB:
kravmaganewgenerationczech.
(tuc, foto: Archiv Schejbal Gym)

již druhý rok. Proto jsme rádi za jakéhokoliv
sponzora. Tímto bychom za klub krasobruslení
ASK Lovosice chtěli poděkovat společnosti
Johnson Controls v Roudnici nad Labem za
finanční dar, díky němuž si můžeme zaplatit
nějaké ledy a trénovat tak dál.
I přes tuto pro nás nelehkou situaci, kdy máme
opravdu velmi málo ledů, děvčata dobře reprezentují město Lovosice. Například 31. 1. 2015
se na Velké ceně Litvínova umístila v kategorii
žačky mladší A na 2. místě Beáta Klausová (na
snímku), v kategorii žačky nejmladší B na 3.
místě Natálie Rutová a 14. 2. 2015 na Kralupské
kličce v kategorii žačky mladší A na 1. místě
znovu Beáta Klausová a v kategorii žačky B na 3.
místě Tereza Hájková.
Klub má své sídlo ve sportovním areálu zimního stadionu v Lovosicích a v současné době je
osmnáctičlenný (z toho je 10 registrovaných
závodnic) + děti z přípravky. Nakonec bychom
chtěli poděkovat novým trenérkám, které stojí
za úspěchy našich dětí, a to Veronice Lebedové
a Ivetě Dusíkové.
Monika Klausová,
předsedkyně klubu krasobruslení ASK Lovosice

Internetové stránky oddílu:
www.asklovosice-kraso.cz/
Facebookový profil:
Krasobruslařský klub ASK Lovosice

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).

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

SADAŘŮV MOŠT
Zahájení kurzů

• V Lovosicích 9. 3. 2015
od 16 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 10. 3. 2015
od 15.30 hodin v sídle firmy

Zahájení kurzu na všechny
druhy motocyklů
Kurzy i na automobily
s automatickou převodovkou

O
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Á
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100%

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.

Ť
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Naše výrobky jsou vám k dispozici každé úterý
na lovosických farmářských trzích.
Pravidelně nás také najdete na farmářských trzích
v Roudnici v sudé týdny a v Litoměřicích
v liché týdny od 22. 4. vždy ve středu.

LoPe Fruit s.r.o.,
Šepetely 36, Třebívlice 411 15
tel.: 416 596 040, 723 075 750,
www.sadaruvmost.cz

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

AKCE 1+1

Je opět tady a platí až do konce června.

Jeden pár brýlí zaplatíte
a druhý můžete mít ZDARMA.
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Nevidíte na blízko?
Nebo na blízko i na dálku?

• 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

Březen 2015

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

Máte problém v autě, když se potřebujete
podívat na navigaci, nebo do mapy?

Pořiďte si kombinované-multifokální
brýle a uvidíte na všechny vzdálenosti.
Od března do konce června
ke 2 balením kontaktních čoček
roztok na čočky 120 ml ZDARMA.
Na vaši návštěvu se těší
optici z firmy OPTIK PRUDKÝ

inzerce.dnesek@email.cz

Tradice české prodejny od roku 1993

Velký výběr kvalitních školních
potřeb za super ceny

Velký výběr velikonočního zboží
Barvy, obtisky
Tašky, ubrousky
Ozdobná vajíčka
Velikonoční pohledy
Nové kolekce vliesových tapet a ubrusů
a další stovky výrobků na skladě, odborná obsluha

V obou prodejnách možnost platby kartou

Těšíme se na Vás v novém interiéru s novou
jarní kolekcí značek Madonna, Tom Tailor a dalších

Nově XXL móda z Holandska

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen: Tetra hnědá
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 14 – 19 týdnů, cena: 149 –180 Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v úterý 24. března 2015
Lovosice – u Billy v 13.30 hodin
.....……………………………...........………………………………............

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Březen 2015

Nabízíme:
Ę Předškolní vzdělávání v mateřské škole

dětem od 2 let
KOMPLETNÍ SERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK
SERVIS MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK
PRODEJ AUTODÍLŮ
SLEVY AŽ 30 % NA OLEJE A 20 % NA AUTODÍLY
Z MALOOBCHODNÍCH CEN DODAVATELŮ
NAPŘÍKLAD AUTO KELLY, AD VALENTA, ATD.
PROFI DIAGNOSTIKA
OPRAVY HAVAROVANÝCH VOZŮ
VYŘÍZENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
SERVIS A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ
OŠETŘENÍ SPODKŮ A DUTIN KAROSERIÍ
VOZIDLO SI U VÁS MŮŽEME VYZVEDNOUT
A PO SERVISU HO OPĚT PŘIVEZEME

- kontakt: ms@stredni.eu, tel.: 777 082 225
Ę Ve střední škole nabízíme všechny obory

uvedené na webových stránkách školy
Ę Nové obory vzdělávání
- Scénická a výstavní tvorba
Ę Den otevřených dveří 10. 3. 2015
Ę Bližší informace na: www.stredni.eu

+420 608 218 122 • Prackovice nad Labem 23 • phah@seznam.cz
www.autoservis-hon.cz

Návštěva školy možná kdykoliv po dohodě.
Kulturní středisko Lovoš a město Lovosice Vás srdečně zvou na

V.

REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA
LOVOSICE

14. března 2015 od 20:00 hodin, KS Lovoš Lovosice
K tanci a poslechu hraje: No Headache
Moderátor: Zdeněk Vrba

Ilona Csáková

Host večera:
Vystoupení: DMC REVOLUTION a Ohnivé růže
předtančení: Taneční škola HES

Součástí plesu je výstava fotografií Lovosického fotoklubu
Předprodej vstupenek: Kulturní středisko Lovoš,
Vstupné: 200 Kč
Informační centrum

Březen 2015

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Březen 2015

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

Neděle 8. března – SVÁŤOVO DIVIDLO – NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 9. března – Přednáška s psychotronikem V. Vítem
„Jak si zlepšíme sami své zdraví.“ Klubovna KS Lovoš, od 13 hodin.
Pondělí 9. března – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA – Uganda a Tanzanie
MUDr. Martin Vedral, průvodce
Podíváme se do nejhezčích národních parků Ugandy a Tanzanie, která nabízí
i velehorské výstupy, konkrétně Mt. Meru a Kilimandžáro. Kromě toho navštívíme i jedny z nejbohatších národních parků, například Ngorongoro a Serengeti. Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 10. března – NEZMAŘI – již tradiční koncert známé skupiny
Vystupují: Pavel Zajíc, Tonda Hlaváč, Šárka Benetková, Pavel Drengubák.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstup 100 Kč, předprodej: Info centrum Lovosice.
Pátek 13. března – ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ TANEČNÍ ZÁBAVU
S PŘEKVAPENÍM, k tanci a poslechu hraje ALOIS WEISS.
Sál KS Lovoš, od 17 do 22 hodin, vstupné 65 Kč.

ZUŠ Lovosice

Sobota 14. března – 5. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA LOVOSICE
Taneční škola HES, DMC REVOLUTION, světelné taneční vystoupení skupiny
Ohnivé růže. Hostem večera je ILONA CSÁKOVÁ.
Sál KS Lovoš, od 20 hodin, vstupné 200 Kč.
Úterý 17. března – Vystoupení Zdeňka TROŠKY
Jeden z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších režisérů českého filmu posledního dvacetiletí.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 100 Kč, předprodej: Info centrum Lovosice.
Úterý 24. března – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba předních světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin, vstup volný.
Úterý 31. března – MAMZELLE NITOUCHE
Slavná opereta (česky „Slečna Netýkavka”) vznikla před 130 lety v roce 1883
jako posměšná parodie na tehdejší bombastickou operní tvorbu. Českým
divákům dodnes nabízí výbornou hudbu a libreto, které v překladu a úpravě
Oldřicha Nového vyniká nápaditým situačním i slovním humorem. Je nejznámější a rozhodně nejlepší operetou skladatele Florimonda Hervé. Příběh o
klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi
a zároveň operetním autorovi je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů:
kláštera, divadla a kasáren. Příběh je vtipně „přesazen“ do doby a prostředí,
které je všem notoricky známé z filmů o četnících ze Saint-Tropez!
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 200 Kč, předprodej: Info centrum Lovosice.
Pátek 20. 3. – DISCO NIGHT, od 20 hodin, vstup 20 Kč

Čtvrtek 19. 3. – Koncert populární hudby, sál KS Lovoš, od 17.00 hodin

MOZAIKA
Sobota 21. března – Maškarní zábava pro děti,
Sál KS Lovoš, od 14.30 hodin, interaktivní divadlo, soutěže a tanec. Vstupné 30 Kč.

Pátek 27. 3. – SPIN IT! – Drum´n´bass briefing, od 21 hodin, vstup 50 Kč
Dj´s: MELNA, TABY, CRANK, VIRCZ, ZH, STUX

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

www.podpalubou.cz
Sobota 14. až středa 18. 3. – Jarní (letní) bleší trh
Jarní (letní) bleší trh s dětským oblečením, knihami a dětskými potřebami!
V Jong Klubu Lovosice, Palackého 910/6, bývalá internet kavárna, vždy od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Příjem: od soboty 14. 3. do úterý 17. 3. – Prodej: od soboty 14. 3. do středy 18. 3. – Výdej: středa 18. 3. do 18 hodin.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Sobota 7. 3. – Hudební divadlo Karlín – Drákula
Od 15 hodin.
Pondělí 9. 3. – Přednáška Václava Víta, KS Lovoš, od
13 hod., diagnostiku objednat předem na 603 230 513.

Sobota 14. 3. – Hello, Dolly! – divadlo Studio DVA
Neděle 15. 3. – Půl druhé hodiny zpoždění – divadlo
Studio DVA, od 14 hod., 300 Kč, přihlášky: Hromadová.

Čtvrtek 12. 3. – Okresní akce Prevence rakoviny,
Litoměřice náměstí, od 14 hodin.

Sobota 21. 3. – Tejpování, přednáší Líba Zemánková
DDM Elko od 9 hod., cena 100 Kč,
přihlášky: Laďka Lasáková.

Pátek 13. 3. – Zábava s překvapením
KS Lovoš od 17 hodin, vstupné 65 Kč.

Čtvrtek 26. 3. – Mini Golf Praha
O2 Aréna, odjezd vlaku v 8.56, startovné 85 Kč.

Od 20:30 hodin,
vstup 100 Kc.

WWW.ZAFEST.CZ
WWW.PODPALUBOU.CZ
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