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Náměstkyně Vildumetzová
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Město má letos opět schodkový rozpočet
Zastupitelstvo města schválilo
na svém zasedání 26. března
rozpočet na rok 2015. Příjmy
činí 228,5 milionu korun, výdaje
pak 246,4 milionu korun. Rozpočet je tedy letos znovu schodkový (pravidelně od roku 2008),
protože výdaje převyšují příjmy
o cca 17,9 milionu korun.
„Rozpočet je vyrovnán tzv. financováním, které je tvořeno navýšením revolvingového úvěru, splátkami úvěrů z minulých let a zůstatkem nevyčerpaných finančních
prostředků z akcí započatých
v loňském roce, které se dokončí
a budou proplaceny v roce letošním. Celkové financování činí 21,3
milionu korun. Přičteme-li k rozpočtovým příjmům tento kladný

Kontrolní výbor
povede Rotbauer
Zastupitelka Daniela Deusová
skončila na vlastní žádost ve funkci předsedkyně kontrolního výboru i ve výboru celkově. Na jednání
zastupitelstva 26. 3. v KS Lovoš
navrhl starosta města Milan Dian
na tento post zastupitele Tomáše
Rotbauera, který nabídku přijal.
Po odhlasování zastupiteli se tedy
stal Rotbauer novým členem a
zároveň předsedou kontrolního
výboru.
(tuc)

Na územní plán
„dohlédne“
František Zukerstein
Zastupitelstvo města schválilo na
svém březnovém zasedání novou
kontaktní osobu, která bude přenášet pokyny z města na zpracovatele územního plánu a obráceně. V této funkci nahradil bývalého zastupitele Jana Hrdličku František Zukerstein.
(tuc)
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zůstatek financování, zbyde nám
rozpočtová rezerva ve výši cca 3,5
milionu korun, kterou má město
na případné další spoluúčasti při
dotačních akcích vyhlášených v
průběhu roku 2015 nebo na
odstranění případných havárií,
se kterými nebylo možno při návrhu rozpočtu počítat,“ vysvětlila
Dagmar Wágnerová, vedoucí ekonomického odboru MěÚ Lovosice.
Největší akce roku
Mezi největší investiční akce popřípadě větší opravy bude letos
patřit rekultivace skládky v Travčicích za 41,3 mil. Kč, kdy město
obdrží dotaci ve výši cca 37 mil. Kč.
V rámci programu „Obnova místních komunikací po povodních“

bude opraven most přes potok
Modla za oblastním archivem v
ulici Terezínská, most přes Modlu
v ulici Přívozní a lávka rovněž přes
Modlu u tenisových kurtů. „Celkové výdaje na tyto opravy dvou
mostků a jedné lávky jsou v rozpočtu cca 6,8 mil. Kč, kdy na straně
příjmů očekáváme dotaci ve výši
5,8 mil. Kč,“ sdělila Wágnerová.
Dále projde opravou například
fasáda zimního stadionu za cca 4,9
mil. Kč (dotace 3,4 mil. Kč), chodník v ulici Ústecká za 3,4 mil. Kč
(dotace 841 tis. Kč), ve výdajích
také město počítá s částkou 5 mil.
Kč jako spoluúčast při opravě
chodníků a komunikací na Holoubkově při výměně potrubí inženýrských sítí. Pokračování na straně 2 >>>

K zadávání veřejných zakázek
město využije aplikaci E-ZAK
Město Lovosice aktualizovalo
směrnici o zadávání zakázek
malého rozsahu. Ty bude nyní
zadávat elektronicky prostřednictvím aplikace E-ZAK. V současné době probíhá připomínkové řízení a zapracovávají se
podněty a doporučení vedoucích pracovníků a radních.
„Město Lovosice do 25. 3. 2015
používalo pro zadávání veřejných
zakázek
elektronický
nástroj
„www.profilzadavatele.cz“. Aplikace „E-ZAK“, kterou budeme využívat nyní, je nástrojem pro podporu
elektronizace zadávání veřejných
zakázek a je certifikována jako
jednoduchý elektronický nástroj,
splňující všechny požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, i vyhlášku č. 329/2006
Sb., stanovující bližší požadavky na
elektronické prostředky, nástroje a

úkony při zadávání veřejných zakázek,“ informuje Věra Nechybová,
dotační referentka MěÚ Lovosice.
Výhodou tohoto nástroje bude
zjednodušení administrativy spojené s procesem zadávání zakázky,
zkrátí časovou náročnost zadávacího procesu, sníží náklady na proces zadávání a umožní uplatnění
zákonných zvýhodnění pro veřejné
zakázky zadávané elektronickou
formou. Prvním výběrovým řízením na novém profilu zadavatele
bude „Zajištění veřejné městské
hromadné dopravní obslužnosti
ve městě Lovosice v režimu veřejné linkové dopravy“. „Odkaz na
profil zadavatele naleznete na
webových stránkách města a ve
Věstníku veřejných zakázek na
stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj ČR,“ dodala Nechybová.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás informovat o v pořadí
druhém zastupitelstvu
města, které proběhlo
minulý týden. Hlavním
bodem programu bylo
schválení
rozpočtu
města na tento rok. Jsem rád, že jsme
se tak vymanili z rozpočtového provizoria a opět se pohnuli kupředu.
Vedoucí jednotlivých odborů, ekonomický odbor, finanční výbor a rada
města se snažili spravedlivě rozdělit
finance pro nejrůznější aktivity a
potřeby, tak aby bylo možné naplňovat
dlouhodobé i krátkodobé vize a plány.
Na druhou stranu, vzhledem k omezenému objemu financí, nelze plně
uspokojit potřeby všech.
Jedním z důležitých bodů bylo přidělení prostředků ASK, neboť sport má
v Lovosicích tradici a hraje nezastupitelnou roli v úrovni fyzické i psychosociální. Celkové přidělené finance byly
rozděleny na část pro podporu sportovní činnosti v částce 3 200 000 Kč a
příspěvek na samotný provoz sportovních zařízení v objemu 9 750 000 Kč.
Výkonný výbor ASK částku 3 200 000
Kč rozdělil podle vlastního klíče do
všech 19 klubů organizovaných v ASK.
Dále byl ukončen audit zaměřený na
hospodaření města v minulých letech a
k 30. 3. město oficiálně obdrželo
výsledky, se kterými budou zastupitelé
i občané v průběhu dubna seznámeni.
Na základě výsledků tohoto auditu
budou postupně odstraňovány systémové nedostatky a realizovány organizační změny na městském úřadě
v souladu s programem a vizemi
koalice. Jsem rád, že se podařila dokončit revize směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a
instalace systému E-ZAK, kterým
budeme veřejné zakázky řídit.
Jsme nadále připraveni naslouchat
vašim konstruktivním dotazům a
námětům. Závěrem bych chtěl
v souvislosti s nadcházejícím obdobím
Velikonoc vzpomenout jejich vnitřní
poselství, které se zrcadlí v našich
vzájemných vztazích a činech.
Přeji vám příjemné svátky velikonoční.
Milan Dian – starosta

(tuc)

www.meulovo.cz

Aktuality

Město má letos opět
schodkový rozpočet
>>> Dokončení ze strany 1
Na 1. základní škole v Sadech
pionýrů je v rozpočtu počítáno
s 1. etapou opravy fasády
budovy školy za cca 2,4 mil. Kč
ze dvou stran objektu směrem
do parku a směrem ke 3. ZŠ.
Město také zažádalo o dotaci
na zavádění elektronizace ve

veřejné správě ve výši 5 mil.
Kč, kdy celkové výdaje budou
činit 5,9 mil. Kč. V souvislosti
s rizikovou zónou v areálu
bývalé olejny pak žádá město
o dotaci ve výši 1,8 mil. Kč
na rizikové analýzy. V tomto
případě se výdaje města odhadují na cca 2 mil. Kč.
(tuc)

V Žižkovce bude nové dětské hřiště
V ulici Žižkova, konkrétně poblíž domu č.p. 914, vyroste
nové dětské hřiště. Zastupitelé schválili přijetí daru v hodnotě
100 tisíc korun od firmy Mondelēz, město přidá z rozpočtu
dalších 100 tisíc korun. Hřiště bude postaveno do konce června.
„V současné době máme ve městě dvanáct oficiálních dětských
hřišť. Další, tzv. oranžové hřiště bez herních prvků je u 1. základní
školy a za Penny Marketem je pak skate park,“ vyjmenovává
Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje města Lovosice.
(tuc)

Otázka pro… Vojtěcha Hamerníka

Novým vedoucím odboru
životního prostředí na MěÚ
Lovosice se stal od 1. dubna
na základě výběrového řízení
Vojtěch Hamerník. Můžete
se Lovosičanům představit a
sdělit, co Vás na úvod ve
funkci čeká a jaké budete
mít své priority?
Narodil jsem se v Praze, ale
většinu života strávil v Úvalech
(okres Praha východ). Je mi 33
let, jsem ženatý a mám dvě
děti. Po vystudování UJEP
Fakulta životního prostředí
jsem krátce pracoval ve sklárnách v Teplicích a dále též ve
stavebnictví. Od ukončení UJEP
v roce 2004 žiji trvale v Ústí
nad Labem. Od roku 2006 jsem
zhruba čtyři roky pracoval pro
Českou inspekci životního
prostředí ve Středočeském
kraji a v období 2010 – 2015
v Ústeckém kraji jako inspektor
na úseku odpadového hospodářství. Na starosti jsem měl
dodržování zákona č. 185/2001
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Sb. na území bývalého okresu
Litoměřice. Za tu dobu jsem
se seznámil s většinou velkých
i menších podniků na Lovosicku, jejich fungováním i problémy ve vztahu k životnímu prostředí. S některými ze svých
nových kolegů jsem již v minulosti spolupracoval na kauzách,
kde se protnuly oblasti působností našich organizací. V tomto ohledu tedy v mnohém
navážu na svoji dosavadní
činnost, i když z trochu jiného
úhlu pohledu, neboť doposud
jsem dával především sankce
za nedodržování zákonů.
První prioritou v nové funkci
je nepochybně úspěšné dotažení rekultivace bývalé skládky
v Travčicích, kde je město
Lovosice investorem. Zásadní
prioritou je potom stabilizace
situace kolem bývalé olejny ve
vztahu k životnímu prostředí
obyvatel města Lovosice a
projednání možnosti využití
dotačních titulů MŽP, které
budou tento rok vypsány pro
obdobné problémové lokality.
V neposlední řadě je to výkon
státní správy na území obce
s rozšířenou působností Lovosice (Lovosicko), spolupráce s
orgány státní správy při zajištění vysoké úrovně managamentu životního prostředí a pokračování ve zlepšování životního
prostředí ve městě Lovosice
(doprava, ovzduší, zeleň). (tuc)

Příjmy
Příjmy, které nepodléhají odvětvovému členění:

Výdaje

195 914,5

0,0

22 950,0
20 900,0
41 500,0
18 960,0
13 000,0
120,0
26 403,5
52 081,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Zemědělství

597,0

515,0

Zemědělský půdní fond
Deratizace
Správa v lesním hospodářství

580,0
0,0
0,0

20,0
200,0
295,0

2 055,0

29 379,0

0,0
65,0
30,0
720,0
590,0
0,0
650,0
0,0

2 500,0
971,0
0,0
24 078,0
1 000,0
10,0
0,0
820,0

26 853,0

112 759,0

0,0
145,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
100,0
8 130,0
7 300,0
1,0
100,0
2 200,0
0,0
7 574,0
0,0
0,0
333,0
860,0
0,0
0,0

3 478,0
9 000,0
1 472,0
510,0
2 562,0
163,0
7,0
146,0
4 565,0
160,0
14 937,0
3 500,0
700,0
3 794,0
3 181,0
2 910,0
675,0
743,0
285,0
475,0
195,0
550,0
10 740,0
0,0
41 912,0
6 099,0

480,0

6 488,0

Sdílené daně od SR
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Neinvestiční dotace
Investiční dotace

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Podpora rozvoje průmyslových zón
Cestovní ruch - informační centrum
Ostatní záležitosti průmyslu - např. pronájem rekl. ploch apod.
Komunální komunikace+ostatní záležitosti pozemních komunikací
Veřejná silniční doprava
Provoz vnitrozemské plavby
Státní správa v dopravě
Odvádění a čištění odp. vod
Služby pro obyvatelstvo
Mateřské školy
Základní školy
Školní stravování
Základní umělecká škola
Činnosti knihovnické
Ostatní kult. zál.- muzeum
Kapličky - kult. památky
Kabelové vysílání
Kulturní středisko Lovoš
SPOZ
Městská sportovní zařízení ve správě ASK
Podpora ostatních tělových. činností
Využití volného času dětí - ELKO
Ubytovny včetně bytového hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Územní plánování
Komunální služby (WC, park), územní rozvoj
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálních odpadů
Třídění odpadů
Asanace skládek
Péče o vzhled obcí
Sociální věci
Sociální péče v sociálním zabezpečení a politika zaměstnanosti

480,0

6 488,0

Bezpečnost státu

1 180,0

15 596,0

Civilní ochrana, rozhlas
CO v souvislosti s přípravou na krizový stav
Obecní policie
Ostatní záležitosti požární ochrany

0,0
1 080,0
100,0
0,0

210,0
8 538,0
6 768,0
80,0

Všeobecná veřejná správa a služby

1 516,0

81 721,0

Místní zastup. orgány
Místní správa
Výdaje z fin. operací - úroky z úvěrů a odvod DPH
Ostatní činnosti jinde nezařazené

10,0
1 496.0
10,0
0,0

2 637,0
77 094,0
1 550,0
440,0

228 595,5

246 458,0

6 000,0

0,0

0,0

14 500,0

Celkem příjmy a výdaje
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů
Počáteční stav k 1. 1. 2015

29 865,9

Rozpočtová rezerva

3 503,4
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Rozhovor

Tomanová: Chci podpořit místní drobné živnostníky
Které oblasti máte na starosti?
Budu se věnovat zejména školství, sportu,
zdravotnictví a sociální oblasti. Ovšem v prolínání oblastí u např. dvou radních vidím výhodu
možných konzultací a spolupráce, pružnějšího
řešení problémů a vnímání souvislostí komplexně. V posledních 6 týdnech jsme se intenzivně
věnovali vedle standardních rozhodnutí předkládaných do RM zejména přípravě rozpočtu a
systému elektronického zadávání veřejných
zakázek. V dubnu se budeme věnovat závěrům
a doporučením z auditu, který probíhal na
městském úřadě.

Lovosický dnešek pokračuje v představování nových radních města. Nyní na naše otázky odpovídala Libuše Tomanová.
Radní města jste poprvé v kariéře. Jaké byly
první měsíce v této funkci? Překvapilo Vás
něco pozitivně nebo naopak negativně?
První měsíce byly dost náročné. Nástup nového vedení města byl posunut podáním stížností
k průběhu voleb na konec listopadu, takže času
na seznámení se s chodem radnice, rozeběhnutými i plánovanými akcemi bylo do konce roku
málo. Pro mne jakožto nováčka bez praktických
znalostí procesu chodu města to znamenalo
spoustu nových informací, poznávání jednotlivých odborů a za běhu rad seznámení se s nejaktuálnějšími akcemi, jako jsou „Sanace skládky
Travčice“, „Rekonstrukce zimního stadionu“
nebo řešení odstoupení od projektu „Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích“. Pozitivně stále vnímám vůli a věřím, že i dosavadní
důvěru voličů, rovněž práci a úsilí některých
úředníků, kteří nové vedení podpořili při seznámení se stavem v různých oblastech. Pokud
bychom chtěli negativně smýšlet, záporných
věcí bychom v politice i na komunální úrovni
našli mnoho. Snažím se proto své působení na
radnici nevnímat jako „funkci“, ale jako práci pro
občany a město Lovosice.

Co podle Vás Lovosicím nejvíc chybí? Co
byste ráda ve městě zlepšila?
Pravděpodobně budu opakovat některého z
kolegů, prioritní vidím dopravu. Zatížení Lovosic
a přilehlých obcí je extrémní. S každou nehodou
ve směru na Ústí nad Labem nebo u kruhových
objezdů je provoz ochromen. Hlukovým zatížením a prašností trpí ul. Palackého, K. Maličkého
a Vodní, silnice jsou po krátkém čase zničené,
viz aktuální oprava vozovky od Lidlu ke kruhovému objezdu u podchodu. Ten byl při průjezdu
směrem na Dlouhou ulici rizikový už při rychlosti vyšší jak 20 km/h. Termín dostavby dálnice D8
stále platí na konec roku 2016. Je to nadějná
zpráva pro Lovosice.
Ve městě se nám ztrácejí malé české obchůdky. Jako radní i jako občan bych ráda podpořila
místní drobné živnostníky v konkurenceschopnosti nonstop otevřeným večerkám nebo
diskontům, chybí specializované obchody, jako
je např. knihkupectví nebo švadlenka.
Kdy a proč jste se rozhodla aktivně zapojit
do politiky?
Byla jsem oslovena místní organizací ANO
a v té době jsem o vstupu do politiky neuvažovala, aktuální byla pouze účast na kandidátce.
S nástupem přípravy volební kampaně se spolupráce s klíčovými lidmi dost zintenzivnila, věnovala jsem jí velké množství času řadu měsíců.
Když pro něco vyvinete značné úsilí, nastupuje
kontinuita a s volebním výsledkem i velká zodpovědnost, tu nevnímám jen jako politickou,
ale i osobní. V Lovosicích trvale žiji, mám naše
město ráda a přes některé výhrady jiných v něm
vidím pozitiva. Přírodu máme hned za městem,
je tu dostatek možností sportovního vyžití, škol-

ky, školy, obchody a dostupní lékaři. Investoři
a průmyslové zóny nabízejí pracovní příležitosti.
V současnosti pracujete jako vedoucí personálního oddělení v Lovochemii. Je Vaším
záměrem se z pozice radní aktivně podílet na
spolupráci podniku s městem?
V Lovosicích působí přibližně 10 významných
zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců vyšších
než 200. Některé subjekty se již v minulosti
podílely na projektech prospěšných pro lovosické občany, nejaktuálnější je příspěvek společnosti Mondelēz na dětské hřiště. Navazování
a aktivní proces spolupráce se odvíjí od jednání
vedení subjektů, tudíž představenstvem společností a vedením radnice. V případě Lovochemie
je spolupráce s městem a okolními obcemi
dlouhodobě nastavena, společnost kontinuálně
podporuje lovosický sport a kulturní akce.
Věřím, že pánové starosta a místostarosta s
předsedou představenstva Lovochemie, a.s.
najdou společně konkrétní oblasti, kde bude
možné s příspěvkem Lovochemie realizovat
nějaký prospěšný projekt pro lovosické občany.
Jaké jsou Vaše koníčky? Čemu se ráda věnujete ve svém volném čase?
Jako hlavní koníček mám sport, ten přichází na
řadu, až když je prostor mezi prací a dvěma
dětmi. Oba synové navíc také sportují, prakticky
každý den mají nějakou aktivitu, pak následuje
příprava do školy. Možná i proto mám tak ráda
běh. Obout tenisky a vyběhnout můžete prakticky kdykoliv, s posunem času a delším dnem
je to ještě příznivější, takže už se upřímně těším
na sezónu.
(tuc)

Libuše Tomanová
38 let, absolvovala magisterské studium
na pedagogické fakultě UJEP v oboru
germanistika a dějepis, učitelství pro
3. stupeň (2002). Žije v Lovosicích a má
dva syny, 11 a 8 let. V současné době
pracuje jako vedoucí personálního oddělení v Lovochemii, v předcházejících letech pracovala jako OSVČ v oboru vzdělávání a lektorování (SOŠ, VOŠ Ekonom
Litoměřice), projektový pracovník či referent logistiky u německé společnosti.
Hovoří německy a anglicky.

Město žádá pejskaře: uklízejte exkrementy po svých mazlíčcích
Košů na psí exkrementy je
v Lovosicích dostatek, je to
hlavně o lidech. Nicméně pokud
město obdrží podnět na umístění dalších, prověří jeho oprávněnost a koše případně umístí.
Takový názor zastává lovosická
radnice ohledně psích výkalů.
„Přišel za mnou na úřad občan,
že do „toho“ zase šlápl a že je to
ve městě hrozné. Je jasné, že toto
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je velice nepříjemné. Je jaro a
například děti už nechodí jen po
chodníku, rozeběhnou se po loukách, trávnících a mohou do psích
výkalů i spadnout. Chtěl bych
touto cestou apelovat na všechny
pejskaře, aby se chovali ohleduplně k ostatním a uklízeli po svých
čtyřnohých miláčcích. Koše s papírovými pytlíky jsou v každé čtvrti
včetně Osmičky,“ uvedl Vladimír

Šuma, místostarosta města.
V Lovosicích bylo postupně pořízeno 30 a následně dalších 10
speciálních košů na psí exkrementy. Jejich pořizovací cena byla
přibližně 136 tisíc korun plus práce na zabudování do země a nutný beton. Pytlíky pak stojí 1,5
koruny za kus. „Pracovníci technických služeb od pondělí do
pátku exkrementy uklízejí, v cent-

ru města pak i v sobotu. Jsem
přesvědčen, že nádob na sběrový
odpad je ve městě dostatek.
Pokud někdo chce po svém psu
uklidit, vezme si igelitový pytlík
nebo tašku a uklidí s tím, že co
sebere, může odhodit do kteréhokoliv koše nebo kontejneru po
městě,“ sdělil Martin Dlouhý,
vedoucí odboru regionálního
rozvoje města.
(tuc)
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Tepelné hospodářství města Lovosice má nové vedení
peněžního polštáře na řešení případných mimořádných událostí.
Závažným důvodem je také přetrvávající zhoršený zdravotní stav
pana Peterky, dlouholetého ředitele organizace.

Lovosická veřejnost zaznamenala, že došlo k výměně vedení
Tepelného hospodářství města
Lovosice (THML). Lovosický dnešek proto oslovil jednoho z členů
nového vedení, jednatele a zastupitele Přemysla Živného.
Vážený pane jednateli, co ke
změně vedení THML radu města
vedlo?
Je řada důvodů, proč vedení města k tomuto kroku přistoupilo.
Jedním z nich byl výsledek kontroly
kontrolního výboru z roku 2014.
Také první analýzy toků finančních
prostředků provedených po změně
jednatelů naznačovaly, že organizace má určité problémy s vlastním
financováním. V roce 2014 se sešly
dvě nepříznivé podmínky. Nízká
spotřeba tepla kvůli teplé zimě,
tj. menší obrat a zároveň vyšší
platby na pokrytí investičních nákladů vynaložených na modernizaci teplovodní sítě (akce Holoubkov). Výsledkem bylo snížení

Jaké byly hlavní body nálezu
kontrolního výboru?
Protokol byl projednán na zastupitelstvu města dne 9. října 2014
a základním zjištěním byla významná pochybení v předložené
účetní dokumentaci. Kontrola zjistila i netransparentní toky informací uvnitř organizace. Minulé zastupitelstvo města bohužel odmítlo
tyto závěry kontroly akceptovat
a nepřijalo k danému kontrolnímu
protokolu žádné usnesení. Změna
přišla až po volbách a ustanovení
nového zastupitelstva na konci
loňského roku. Rada města na
zasedání dne 4. února 2015 rozhodla o změně na pozicích jednatelů. Byli odvoláni Vladimíra Nováková a Milan Peterka a jmenováni
Přemysl Živný a Milan Šramota.
Na jednání zastupitelstva města
dne 26. března 2015 pak byla
schválena změna řídících aktů
organizace.
Jaké jsou hlavní úkoly nového
vedení?
Na místo ředitele organizace
nastoupil na dobu určitou Miloš
Vodička. Hlavním úkolem nového
vedení je standardizovat informační toky ve společnosti a doplnit
stávající procesy o kontrolní mechanismy. Z konkrétních úkolů
jde o předložení podnikatelského
záměru a finančního plánu na rok
2015 a zpracování dlouhodobého
výhledu obnovy teplovodní sítě
s ohledem na finanční zdroje spo-

Předávací stanice Osvoboditelů – čerpadla vytápění a větev pro
školy.
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lečnosti. Dále je nutno provést
narovnání majetkoprávních vztahů,
které byly řadu let neřešeny,
a zkonsolidovat značnou úvěrovou
zátěž. Následně po stabilizaci společnosti bude vypsáno výběrové
řízení na nového ředitele THML.
Také byly novým vedením města
posíleny kontrolní mechanismy ve
společnosti. Byla zřízena dozorčí
rada, která společně s jednateli a
bez nároku na finanční odměnu
bude řídit a kontrolovat činnost
organizace.
Jak hospodaří Tepelné hospodářství města Lovosice?
Cena tepla je věcně usměrňovaná
a je tvořena v souladu se Zákonem
o cenách č. 526/1990 Sb., a s cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu pro příslušný
kalendářní rok. Do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, daň z přidané hodnoty,
přiměřený zisk. Část nákladů je
proměnná, tj. závislá na spotřebě
tepla. Do této skupiny patří nákla-

dy na nakupované energie. Část
je tzv. fixní, tj. nezávislá na odběru
tepla. Sem patří například náklady
na opravy, mzdy zaměstnanců,
nájemné, úroky z úvěrů apod.
Když je mírná zima, zbývá na fixní
náklady menší podíl z příjmů
THML a paradoxně by měla být
vyšší cena dodávaného tepla.
Strategií města je ale cenu tepla
nezvyšovat, a tak se musí hledat
kompromis. Rok 2014 byl teplotně
nadprůměrný, domácnosti odebraly přibližně o 4 GJ tepla méně,
a proto u většiny domácností v
ročním vyúčtování dojde k vrácení
přeplatků.
A slovo závěrem?
Ještě jednou chci poděkovat
panu Peterkovi za dlouholetou
činnost ředitele společnosti a popřát mu brzké uzdravení. Věřím,
že nové vedení Tepelného hospodářství města Lovosice naváže na
dobré jméno společnosti z let
minulých.

Obsluha výměníkových stanic Zuzana Krimmerová na dispečinku
THML.

Předávací stanice Osvoboditelů – ohřev vody pro Sady pionýrů.
Výměníky JAD.
(3x foto: tuc)
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Město
Poplatek za odpad již nyní zaplatíte
pouze najednou v plné výši
Termíny, částka i variabilní
symboly pro platbu místního
poplatku za odpad v roce 2015
se letos pro město Lovosice opět
nezměnily. Termín splatnosti
poplatku zůstává až do 30. 9.
2015. Identické variabilní symboly každého poplatníka jsou
totožné již od roku 2012 a stanovená částka činí 492 korun na
osobu za rok.
Dle Obecně závazné vyhlášky
města bylo do konce března jednou z možností zaplatit pouze
polovinu ročního poplatku a pak
v průběhu pololetí (a to až do
konce září) doplatit druhou polovinu. V případě plateb finančně
zatěžujících rodinný rozpočet město umožňuje rozložit si úhradu
splátkově tak, že do 31. 3. 2015
nebo co nejdříve, každý měsíc
uhradíte poplatek minimálně za
jednoho rodinného příslušníka
v plné výši (492 korun) a každý
následující měsíc budete stejným
způsobem hradit poplatek za další
osoby, až do celkového vyrovnání
všech členů rodiny – nejpozději
však do termínu splatnosti poplatku 30. 9. 2015.
Možné způsoby platby
Letos opět lze využít možnosti
úhrady poplatku v hotovosti v

pokladně městského úřadu, kde
stačí pouze nahlásit příjmení, jméno, případně i datum narození.
Dále hojně využívaná je možnost
úhrady bankovním převodem a
v případě, že budete chtít platit
poplatek poštovní poukázkou, je
potřeba si řádně vyplnit složenku
s potřebnými údaji. Veškeré údaje
pro platby získáte na webových
stránkách města v sekci Občan a
Poplatky za odpad. Identický variabilní symbol je pro každého poplatníka stále stejný již od roku
2012 a lze jej získat buď telefonicky na čísle 416 571 120 – Simona
Nekolová, 416 571 147 – Soňa
Čepeláková, nebo e-mailem či
osobně v kanceláři č. 233 v budově
úřadu.
Radnice občany upozorňuje, že si
platby za odpady musejí ohlídat
sami. „Město jako správce poplatku nemá povinnost tisku a doručení složenek na adresu s uvedením
data splatnosti, výší poplatku a
období a nemá povinnost ani
rozesílat písemné upomínky o výši
nedoplatku. Povinností občana/
poplatníka je osobní zodpovědnost za kontrolu svých daňových
povinností vůči městu svého trvalého pobytu,“ informuje Soňa Čepeláková z ekonomického odboru
MěÚ Lovosice.
Postup agendy správy
poplatku za odpady
A jak vlastně probíhá
agenda správy poplatku?
Vždy v lednu se provádí
roční účetní závěrka správy poplatku za předchozí
období a zpracovává se
inventura (prvořadá záležitost). Následně probíhá
kontrola a výmaz zemřelých a odhlášených osob
během celého zpracovávaného roku, kteří nemají
k městu již žádný nedoplatek nebo přeplatek
(dědická řízení). Poté dochází ke generování předpisů na aktuální rok dle
provedených změn v registru obyvatel a po nabytí
právní moci Hromadného
předpisného
seznamu
dlužníků následuje ruční
zadávání 50 % navýšení
u dlužníků, jeho kontrole a
k úpravám v zadávání
stále platných nároků na
osvobození.
(tuc)
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Město hledá dotační titul na novou
výsadbu stromů
V březnu proběhlo na Osmičce
avizované kácení 26 topolů,
které byly ve velmi špatném
stavu. Město nyní plánuje náhradní výsadbu.
„Pro lesopark Osmička připravujeme komplexní a ucelený projekt
nové výsadby. Ten je zaměřen na
úpravu dřevinné skladby na plochách s rostoucími monokulturami
hybridních topolů. Přestavbou není
chápáno jednorázové odtěžení
všech hybridních topolů a následné zalesnění holých ploch, nýbrž
vytvoření ploch uvnitř topolových
monokultur, které budou následně
osazovány vhodnými dřevinami
tak, aby po celou dobu přestavby
byl udržen charakter a krajinný ráz
lokality. Vzhledem k vysoké hladině podzemních vod v této oblasti je potřeba zvolit vhodnou dřevinnou skladbu,“ vysvětlila Iva
Šumová, referentka odboru životního prostředí na MěÚ Lovosice.
„Nyní budeme vyhledávat vhodné
dotační tituly, ze kterých by bylo
možné tento projekt financovat,“

dodala.
Kácení včetně frézování pařezů
po stromech stálo cca 25 000 Kč
včetně DPH po odečtu odkupu
vytěžené dřevní hmoty (dřevo bylo
zhotoviteli prodáno a v konečné
faktuře bude od ceny práce odečteno). Kácení prováděla firma
Káně Václav z Břežan nad Ohří.
Město Lovosice oslovilo těchto 13
firem pro předložení nabídky:
ARBO Teplice v.o.s., GHAGL, spol.
s.r.o., Hladík Jaroslav, Holeček
Antonín, Chvála Petr, JACER-CZ,
a.s., Káně Václav, Knotek Tomáš,
Lesní společnost Litoměřice, a.s.,
LESORS s.r.o., SOLITERA spol. s r.o.,
Správa jezů a.s. a Stromy, s.r.o.

SLOVO ZASTUPITELE...
Každý začátek bývá těžký a je
občas provázen chybami, kterým
jsem se nevyhnul v dobré víře ani
já jako nový zastupitel města. Přes
některá nedorozumění se díky
dobré spolupráci přesto podařilo
v krátkém časovém horizontu řadu
problémů vyřešit. Stalo se tak i za
přispění médií, které jsou dnes
nedílnou součástí moderní politiky,
zejména té, která se proklamuje
jako transparentní. Vždyť transparentnost politiky je jedním z hlavních hesel nových stran. Za další
dostatečný zdroj informací o vedení obcí pro vytížené občany naší
republiky může být považována

úřední deska a oficiální webové
stránky městského úřadu.
Musím tedy poděkovat radním
města Lovosice za stažení osobních dat občanů z hlavního informačního webu města. Zároveň
děkuji i za to, že ukončili předchozí
mnoholetou nedůstojnou praxi v
podobě roznášení složenek městskou policií. Jen si nejsem zcela jist,
zda řešení této záležitosti formou
zrušení odesílání složenek, které
sice přinese určitou finanční úsporu, je tím nejlepším řešením.
Doufejme, že se tento systém
osvědčí a nebudeme nuceni se
napřesrok navrátit k osvědčenému
rozesílání poštou. Tomáš Rotbauer

(Text a foto: tuc)
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Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 19. 3.
2015 druhé slavnostní vítání nových občánků Lovosic v tomto
roce s jejich rodiči a příbuznými.
Z patnácti pozvaných novorozenců se dostavilo sedm kluků a pět
holčiček.

Mezi nimi byla i první holčička
roku 2015 Laura Klementová,
která dostala od vedení města
věcný dar. Občánky mezi nás
přivítal radní Milan Šramota, matrikářka Hana Beránková a zpěvem
děti z MŠ Sady pionýrů.
(hv, foto: Trend Fadlerová)

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v roce 2015
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu
odpoledne a odváženy budou ve čtvrtek v průběhu dne.
Část města

týden

Teplická - zahradnictví

6. • 21. • 36.

Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

9. • 24. • 39.

U Nadjezdu - u garáží

12. • 27. • 42.

Vodní - parkoviště za Besedou

15. • 30. • 45.

Plavecký bazén je po požáru vzduchotechniky uzavřen
V úterý 24. března došlo v krytém plaveckém bazénu k požáru na zařízení vzduchotechniky. 27. března pak proběhlo za účasti zástupců města,
ASK a pojišťovny místní šetření, jehož účelem bylo vyhodnocení stavu a
další provozuschopnosti bazénu. Zásadní podmínkou dalšího provozu je
posouzení odborné firmy a stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Litoměřicích. V současné době je bazén mimo provoz. Aktuální
informace naleznete na webu města www.meulovo.cz.
(tuc)

V DPS tradičně oslavili MDŽ
Zleva: Tomáš Svoboda, Renáta Salabová a Matěj Velich.

Oslava Mezinárodního dne žen
proběhla v Domě s pečovatelskou službou Lovosice v úterý
10. března. Akce se zúčastnily
ženy, které zde žijí, a ženy, které
docházejí do klubu seniorů.
Akce se také zúčastnil místostarosta města Vladimír Šuma, který
ženám popřál a předal jim květinu.
Doprovodný program zajistili žáci

ze Základní školy Antonína Baráka.
Děti přišly ženám zazpívat, zarecitovat a poté všem předaly dárky,
které pro ně vyrobily.
Dále bylo připraveno občerstvení
v podobě zákusku a kávy, při kterém si mohli všichni do sytosti
popovídat.
Bc. Monika Šnajdrová,
koordinátorka pečovatelské služby

Zleva: Josef Cihlář, Sabina Čermáková, David Veselý a 1. občánek roku
2015 Laura Klementová.

Oznámení:
S lítostí oznamujeme, že 13. 3. 2015 zemřela paní Božena Žižkovská ve
věku nedožitých 93 let. Děkujeme všem, kdo jste ji měli rádi. Jiří a Petr
Bartůňkovi (synové).

– – PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM – –

Zleva: Lukáš Hybš, Nela Fialová, Marek Ligas, Tereza Tampierová
a Jiří Vlček.
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Kulturní středisko Lovoš děkuje
sponzorům 5. reprezentačního
plesu města, kteří přispěli dary
do tomboly.
Byli to: Město Lovosice, Lovochemie, a.s., Kulturní středisko Lovoš,
LTnet.cz,
Horejsek, Preol, a.s.,
Heineken, Březňák, Zlatopramen,

HK Lovci Lovosice, ZŠ Antonína
Baráka Lovosice, DMC Revolution,
TOI TOI, s.r.o., A.S.K. Lovosice,
Milan Šramota, Miroslav Suchý,
MUDr. Jiří Hernych, Informační
centrum Lovosice a Střední odborná škola technická a zahradnická
Lovosice.
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Archeologie

Unikátní archeologické nálezy na Holoubkově (část 2.)
Pohřebiště ze starší doby bronzové (kultura únětická, ca 2200 až 1800 př. n. l.)
V minulém díle jsme se seznámili s výsledky záchranného
archeologického výzkumu, který
vloni proběhl v lovosické části
Holoubkov, kde byla na pozemcích firmy Raeder & Falge s.r.o.
prozkoumána část sídliště ze
starší doby bronzové (kultura
únětická, ca 2200 – 1800 př. n.
l.). Za vůbec největší překvapení
na výzkumu pokládáme, že v
těsném kontaktu se sídlištěm se
ve stejné době rozprostíralo
i pohřebiště, což jinak nebývalo
úplně běžným zvykem. Na tomto velmi omezeném prostoru tak
mohli někteří pravěcí obyvatelé
strávit hypoteticky celý svůj
život, a to od pomyslné kolébky
až do hrobu.
Za zásadní informace zjištěné na
pohřebišti lze považovat nejen
vysoký počet a koncentraci hrobů,
ale rovněž jejich nezvyklou úpravu.
Zatímco sídliště bylo na Holoubkově dosti volně rozprostřeno, pohřebiště kultury únětické čítající 15
hrobů se koncentrovalo na malé
ploše o rozloze okolo 20 x 5 m.

Hroby standardně tvořily oválné
jámy o rozměrech zhruba 170 x
100 cm. Lidské ostatky byly v tomto období pohřbívány v typické
skrčené poloze (jako tzv. skrčenci),
s lebkou směřující k jihu, tváří
k východu a nohama k severu.
Horní končetiny bývají nejčastěji
složeny na hrudníku, dolní končetiny jsou ohnuty v kolenou a silně
přitaženy k tělu. Dojem embryonální polohy je tak u většiny zesnulých téměř dokonalý.
Podle dosavadních zjištění bylo
na Holoubkově pohřbeno nejméně
17 lidských jedinců, přičemž je
zde zastoupen skutečně reprezentativní vzorek tehdejší populace.
Spočinuli zde totiž nejen dospělí
muži a ženy, ale i nedospělí jedinci
a děti. Prozatím můžeme předpokládat, že se jednalo o pokrevně
příbuzné, nejspíše rodinu či širší
příbuzensky spřízněnou jednotku
(rod, klan). Tuto domněnku však
bude nutno ověřit podrobným
antropologickým rozborem.
Množství milodarů nalezené v
hrobech nebylo nijak omračující,

Ke stavbě této hrobky byly ve starší době bronzové použity výhradně ploché znělcové desky, kterými pozůstalí pečlivě obložili
vykopanou jámu. Zesnulého poté do hrobu uložili v rituální skrčené poloze a k nohám mu jako milodar přidali keramickou nádobu.

spíše naopak. Uvnitř hrobů se
podařilo odkrýt pouze pět keramických nádob většinou malých až
miniaturních rozměrů. Z kovových
předmětů byla zjištěna kruhová
ozdoba z bronzového drátu a dvojice typických bronzových jehlic,
sloužících ke spínání oděvu. Sociální postavení pochovaných jedinců
nebylo zřejmě dáváno na odiv
prostřednictvím movitého vlastnictví, ale především úpravou hrobů.
Povětšinou se totiž nejednalo o
běžné prosté jámy, ale o skutečné
kamenné hrobky. Zjištěn byl přitom trojí způsob jejich úpravy.
Nejčastěji byly použity masivní
oblé čedičové kameny vyskládané
po vrstvách uvnitř hrobu. Dno
jednoho hrobu vypadalo jako ploché lůžko skládající se z oblých
říčních oblázků a valounků.
Poslední možnost zastupovaly
skvostné kamenné schránky tvořené rozsáhlými a plochými znělcovými deskami. Těmito deskami
bylo vyloženo nejen dno a strop
hrobu, ale i obvodové stěny.
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ní nových zkušeností. „Před chatou
rybářské mládeže, kde původně
probíhala praktická výuka rybolovu, je nyní umístěno přístavní
molo, kde jsou ukotveny výletní
lodě. I z tohoto důvodu by bylo
znovuobnovení rybolovu na Karaši
skvělé,“ sdělil Vladimír Šuma, místostarosta města. Rybářský kroužek navštěvuje 23 dětí a 7 tělesně

Mgr. Marek Půlpán,
Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech v Mostě, v. v. i.

Kamenná úprava hrobů nepřímo vypovídá o společenském postavení zesnulých. Vybraní jedinci mohli navíc spočívat uvnitř dřevěných rakví, jež se však dodnes nedochovaly. Specificky uložené
kameny mohou nicméně naznačovat původní obrys rakve
(zvýrazněno).
Foto: Mgr. Marek Půlpán

Svítá lovosickým rybářům na lepší časy?
Vedení města bude žádat Státní plavební správu o opětovnou
možnost rybaření v prostorách
plavebního kanálu (Karaše),
který má momentálně status
veřejného přístaviště.
V minulosti velmi oblíbené místo
je k rybaření ideální. Je zde mírně
tekoucí voda a je tudíž vhodné pro
mladé a začínající rybáře k získává-

Kamenné schránky postavené
tímto způsobem tak dodnes působí jako monumentální architektonické dílo. Na základě terénních
pozorování lze dále usuzovat, že
někteří jedinci mohli být původně
pochováni v dřevěných rakvích či
na plochých deskách – márách.
Obrovský objem lidské práce
vložený do výstavby hrobek odráží
mimo jiné soudržnost a pospolitost místní pravěké komunity.
Snahou pozůstalých bylo zajistit
svým příbuzným adekvátní posmrtný odpočinek, odpovídající
patrně úrovni jejich společenského
vlivu. Hlavní motivace jejich chování přitom zřejmě pramenila z nezměrné úcty ke společným předkům. Zdá se, že z některých pietních a solidárních projevů chování
pravěké společnosti bychom mohli
čerpat inspiraci i pro dnešní dny.
A pak že prý bylo myšlení pravěkého člověka „primitivní“.

postižených. Celkem má MO Lovosice 653 členů. Z toho 566 dospělých, 19 členů mládeže a 68 dětí.
„Členové rybářského svazu a MO
Lovosice se pravidelně podílejí na
úklidu pobřežních partií. Doufáme,
že naší žádosti bude vyhověno.
Bylo by skvělé moci rybařit opět
na tomto místě,“ dodal Šuma, sám
vášnivý rybář.
(tuc)

Dotační program ORP
Lovosice na rok 2015
Ministerstvo kultury vyhlásilo
program na podporu obnovy
drobnějších kulturních památek,
které se nacházejí mimo památkově chráněná území a nejsou ani
národní kulturní památkou. Termín uzávěrky příjmu žádostí je
stanoven na 30. 4. Pro ORP Lovosice činí částka pro letošní rok 626
tisíc korun.
(tuc)
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Seriály

„V hudbě život Čechů“ – Představuje se pěvecký sbor VOCAL FRIENDS
Sbor Vocal Friends vznikl teprve nedávno, před necelými
dvěma lety. Sbor, jehož název se
může přeložit jako „přátelé zpěvu“, funguje jako nekomerční
soubor, který spojuje lovosické
zpěváky i zpěváky okolních obcí.
Máme zastoupení zpěváků například ze Vchynic, Čížkovic,
Malých Žernosek atd. Je pro mě
opravdu radost pracovat s lidmi,
kteří zpívají s radostí a s láskou
k hudbě a mají zpěv nebo sbor
jako odreagování od svého každodenního života.
V našem sboru se setkávají lidé
různých generací a zpěváci, kteří
spolu jako děti nebo studenti zpívali v nějakém sboru a setkali se
třeba po 15 letech. Věkové rozpětí
je opravdu velké, nejmenší zpěváčci chodí na základní školu a nejstarší si už užívají zaslouženého
důchodu a odpočinku. Jsem rád, že

jsme společně založili skvělou
partu dobrých lidí, kteří chtějí městu Lovosice a jeho občanům přinést trochu radosti, kultury a hudebních zážitků do jejich života.
Sbor zkouší v Základní umělecké
škole Lovosice každé pondělí od
17.15 do 18.30. Členů je zatím 25.
Rádi přivítáme každou dobrou
duši, která umí a ráda zpívá. Zpívá-

me většinou úpravy populárních
písní, občas zařadíme i nějaké
lidové písně. V zimním období
jsme vystoupili např. na vánočních
trzích v Lovosicích, při rozsvícení
vánočního stromku ve Vchynicích,
v lovosické knihovně a také jsme
dvakrát zazpívali seniorům v Hezkých domech.
Nyní nás čeká několik jarních a

letních koncertů. Rád bych zdůraznil koncert dvou pěveckých sborů Happy Voices a Vocal Friends.
Vystoupení se uskuteční ve středu
8. dubna v 17 hod v sále staré
secesní radnice. Koncert by se dal
možná nazvat „Když zpívají děti i
rodiče“. Máme připravenou spoustu hezkých úprav s klavírním doprovodem – např. Yesterday od
skupiny The Beatles, Knížka snů
(Les Miserables) nebo Tears in
Heaven (Eric Clapton). Mezi oblíbené písně členů patří nejspíše Knížka snů. Přijďte si nás poslechnout.
Na závěr bych rád poděkoval organizacím, které nás podporují, hlavně ZUŠ Lovosice a Kulturnímu
středisku Lovoš.
Těšíme se na krásné koncerty a
budeme rádi, když je budeme moci
prožít společně s vámi.
Za sbor Vocal Friends
sbormistr Jakub Koch, DiS.

Co dělá oddíl Vejři z Lovosic
Oddíl TOM 3311 Vejři je řádným členem Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) se
sídlem v Roztokách u Prahy a
rovněž lovosického odboru Klubu českých turistů. V současnosti
má 20 členů – 2 vedoucí, 2 studenty a 16 dětí. Vedoucími oddílu jsou Jan Schejbal a Gabriela
Schejbalová, která zastává i roli
zdravotnice.
Oddíl vykazuje bohatou turistickou činnost, TOMíci podnikli v
minulém roce 14 jednodenních a
6 vícedenních turistických akcí.
Například
přechod
Dlouhého
vrchu, kulturní víkend v Praze, výlet
do muzea v Ústí nad Labem, vaření
na Oparenském hrádku nebo brigádu na Lovoši. Členové oddílu
také značili červenou turistickou
značku – místní okruh kolem Helfenburku a modrou z Mšeného –

Lázní do Kostelce nad Ohří.
Členové oddílu se v roce 2014
zúčastnili turistických závodů ve
Skalici, v Mikulášovicích, v Kralovicích a v Pacově. Z těchto závodů si
dva závodníci František Škop a Petr
Havrda vybojovali postup na Mistrovství České republiky v Bílovci.
Tam se umístili František na
osmém a Petr na dvanáctém místě.
V dubnu byl oddíl garantem Mistrovství Ústeckého kraje v TZ –
Skalice u Litoměřic. Ani letos malí
turisté nezahálejí. „V neděli 15. 3.
jsme se zúčastnili našeho prvního
turistického závodu letošní sezony,
a to v Mikulášovicích. Měli jsme
osm medailistů v pěti kategoriích,“
informovala vedoucí Vejrů.
V roce 2015 první výlet směřoval
na Varhošť. Ale malí turisté stihli
už letos i výstavu Merkuru, Meopty
a Jak se žilo za Husáka v ústeckém

muzeu. Mistrovství Ústeckého
kraje se bude konat 12. dubna
2015 jako obvykle ve Skalici u
Litoměřic, garantem je opět TOM
3311 Vejři Lovosice. Po úspěšném
uspořádání Českého poháru v TZ v
roce 2012 dostal oddíl letos znovu

Fotograf Kratochvíl je Osobnost české fotografie 2014
Fotograf Antonín Kratochvíl,
lovosický rodák, získal titul
„Osobnost české fotografie 2014
– za dlouhodobý přínos fotografii“. Cena mu byla slavnostně
předána v pondělí 9. března
2015 na Valné hromadě Asociace
profesionálních fotografů České
republiky.
Navrhovatel Jan Pohribný zdůvodnil svoji nominaci osobitým
stylem Antonína Kratochvíla, často
porušujícím zaběhnutá pravidla,
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výběrem témat, dotýkajících se
jak lidí na okraji společnosti, válečných konfliktů, tak společenských
celebrit. Dále neopomenul ve
zdůvodnění připomenout, že autor
je bezesporu jedním z našich
nejvýznamnějších dokumentaristů,
kteří se prosadili zejména v zahraničí.
Antonín Kratochvíl fotografoval
například genocidu ve Rwandě,
vězení v Barmě, války v Iráku nebo
Afghánistánu – je znám zejména

sociálně laděnými dokumentárními
snímky, za něž posbíral řadu
prestižních cen World Press Photo.
Ceněny jsou rovněž jeho vynikající
portréty
slavných
osobností.
Za fotografii konžské ženy prodávající maso ulovených zvířat dostal
v roce 2003 první cenu World Press
Photo v kategorii Příroda a životní
prostředí. Jeho práce jsou vystavovány v Miláně, Mnichově, Cologne,
Praze, Houstonu, New Yorku a
dalších městech. Fotografie najde-

důvěru a bude pořádat 19. září
Mistrovství České republiky ve
štafetách v turistickém závodě pro
rok 2015. Před Vejry je v letošním
roce mnoho pěkných výletů, závodů i dalších akcí. Ať se jim všechno
podaří.
(hz, foto: Archiv oddílu)
te i ve sbírce „Bibliotheque Nationale“ v Paříži a v Muzeu moderního umění v San Franciscu.
V Česku po kolejích putovala
výstava Persona, představující
Kratochvílovy portréty. Na jeho
výslovné přání zařadila pořádající
galerie Leica do zastávek vlakové
galerie také Lovosice. Kratochvíl
tehdy město s manželkou Gabrielou i oběma syny navštívil. V roce
2009 si zahrál i ve filmu, když
dostal výraznou roli sochaře
v Hřebejkově filmu Kawasakiho
růže.
(hz)
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Rybáři

Rybářský rok 2014 v Lovosicích
V březnu loňského roku byl
zvolen nový výbor místní skupiny Českého rybářského svazu
Lovosice a 13. března 2014 byl
zvolen novým předsedou Jakub
Matoušek. Ostatní členové a
funkce zůstávají – jednatel Jaroslav Durček ml., rybářská stráž
Milan Bušek, hospodář Jiří Kadeřávek, Ivana Šulcová – lov ryb na
udici, Miroslav Kučera – kroužky
mládeže, Milan Brejcha – čistota
vody, Ladislav Valenta – správce
chat, Milan Car – bez funkce.
Z hospodářské činnosti rybářů
U přívozu v Lovosicích byl 21.
března 2014 vysázen kapr obecný
v počtu cca 1 200 ks ve velikosti
25 – 40 cm. Dne 6. 4. byl vysazen
pstruh duhový na Modle mezi
obcemi Teplá – Vlastislav v počtu
10 000 ks, akce se zúčastnili
S. Rožec, E. Rožcová, P. Divecký,
O. Ulihrach, R. Schwárová, L. Žídková a J. Matoušek. „V tomto úseku
se posbíraly 4 pytle odpadků a
2 pneumatiky jen z chovného
potoka. Dále jsem upozornil na
kvalitu a čistotu vody, zvláště
v prostorách obce, kde odpadní
voda odtéká přímo do potoka,“
zlobí se předseda Matoušek. 25.
května došlo v Oparně k vysazení
váčkového plůdku jelce tlouště
v počtu cca 10 000 ks. Tloušť byl

dovezen kvůli opravě odtoku rybníka. Tento rybník byl následně
19. října sloven a došlo k vysazení
do revírů MO, především do revíru
Ohře 1.
Lovosický úhoř
Soutěž se konala dne 7. června na
levém břehu Labe od rybářských
chatek směrem dolů k obci Lhotka.
Zúčastnilo se ho celkem 59 závodníků ze 17 místních organizací a to
Litoměřice, Roudnice nad Labem,
Praha 1, Neratovice, Česká Kamenice, Děčín a dalších. Vítězem se
stal Stanislav Polívka z MO Litoměřice, 447 bodů, druhé místo obsadil Jaroslav Peterka z MO Litoměřice, 277 bodů a na 3. příčce skončil
František Sýkora z MO Česká
Kamenice, 66 bodů. Nejmladším
účastníkem závodu se stala Tereza
Hrnčířová z MO Litoměřice.
Rybolov v Lovosicích
Celková situace rybolovu v Lovosicích je komplikovaná. Rybáři si
stěžují, že nemají kde rybařit,
všude jsou zákazy. Předseda i výbor se vynasnaží umožnit rybaření
v prostoru Yacht clubu a vyjednat
povolení rybolovu v úseku Karaše
(přívoz – silo). Pak už to bude pouze na chování rybářů, jestli si tohoto úseku dokážou vážit a udržet si
ho. „Na závěr bych chtěl všem

Oprava odtoku rybníka na Oparně.
členům MS Lovosice popřát především pevné zdraví a spoustu pěkných chvil prožitých u vody. Následně vás poprosím, abyste se
k rybám chovali slušně a s úctou, i
plevelná ryba si zaslouží šetrné
zacházení,“ přeje si ve výroční
zprávě Matoušek. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na rozvoji
činnosti mládeže, MěÚ Lovosice a
mnoha dalším za čas a obětavost,
především bývalému předsedovi
MS Stanislavu Rožcovi, který byl
celou dobu novému předsedovi
nápomocen.
Výsledky lovosických rybářů
V krajském přeboru LRU zastupovalo Lovosice družstvo Bohuslav
Sita, Petr Šplíchal, Jan Hamouz a

obsadilo 2. místo v celkovém pořadí. V 1. lize Feeder nás zastupovalo
družstvo ve složení M. Vaněk,
K. Plzák, D. Sigmund a Z. Novák.
Družstvo Feederu obsadilo 9. místo v celkovém pořadí 1. ligy. Výrazného umístění však dosáhlo na
MČR LRU Feeder v Pardubicích,
kde obsadilo v družstvech vynikající 2. místo. Přidalo i dva výborné
výsledky v kategorii jednotlivců.
Mistrem republiky se stal David
Sigmund, 3. místo vybojoval Zdeněk Novák. „K tomuto umístění
bych jim chtěla pogratulovat a
poděkovat za vzornou reprezentaci
MO Litoměřice,“ uvádí Ivana Šulcová. Věřme, že lovosickým rybářům
se bude činnost stále dařit.
(hz, foto: Archivu MS ČRS Lovosice)

Naši rybáři mají 11 nových mladých členů
Dne 18. 3. 2015 se konaly v areálu chatiček na Osmičce zkoušky nových mladých rybářů. Zkoušek se zúčastnilo celkem 11 nových členů rybářského cechu.
Po vykonání zkoušek byli pasováni za
rybáře.
Při příležitosti pasování jim byl předán, za
přítomnosti předsedy místní skupiny Lovosice Jakuba Matouška a rodičů dětí, jako
upomínka na tuto událost pamětní list s
rybářským slibem a
malým věcným darem. Ověření rybářských znalostí se
skládalo ze dvou
částí – písemné a
ústní (písemná část
se konala na přelomu roku a ústní část
před pasováním na
rybáře).
Rybářské kroužky
při MS ČRS Lovosice
mají
dlouholetou
tradici. Pracují pod
vedením Miroslavů
Kučerů (staršího a
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mladšího) a pánů Kroupy a Ševely. Do
kroužků chodí děti z Lovosic a okolí, také
děti mentálně postižené z Čížkovic.
MS ČRS Lovosice – odbor mládeže, zve
děti a jejich rodiče na „Hry rybářské mládeže“, které se konají v Lovosicích dne 1. 5.
2015 v areálu Osmičky. Zde si mohou děti
vyzkoušet i praktický rybolov pod vedením
zkušených vedoucích.
Miroslav Kučera st., vedoucí mládeže MS ČRS

Velikonoční výstava o.s. Šance ve staré radnici
(23. – 29. března)

Foto: hv, archiv MěÚ
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Ozdravný pobyt na horách
Žáci Speciální základní školy a
Praktické školy Lovosice vyjeli
na ozdravný pobyt s lyžováním
do Krušných hor.
Skvělé podmínky pro lyžování
dětem připravil pan Elznic, majitel

lyžařského areálu v Loučné pod
Klínovcem. Všichni se naučili lyžovat a přijeli opálení. Díky sponzorům se mohli zúčastnit i žáci ze
sociálně slabých rodin.
Mgr. Naděžda Malecová

Pasování prvňáčků na čtenáře
na ZŠ A. Baráka
Pro naše prvňáčky jsme připravili již tradiční slavnostní událost
– pasování na čtenáře.
Do čtenářského stavu rytířů je
pasovala známá spisovatelka dětských knih Ilona Březinová, která si
s nimi nejprve povídala a předčítala ze svých knih. Právě její knihy
jsou velmi vhodné pro první nácvik

čtení malých školáků.
Při pasování všechny děti slíbily,
že knihy budou opatrovat jako
nejvzácnější poklady, budou je mít
rády a budou se k nim chovat
opatrně a s úctou. Spisovatelka
zároveň některým malým čtenářům vepsala do knihy autogram s
věnováním.
Mgr. Daniela Deusová

Změna termínu vysílání pořadu
Zpívá celá rodina
Vedení České televize rozhodlo o přesunu vysílání pořadu Zpívá celá
rodina s lovosickými vystupujícími (Pepík Fečo, teta Petra Hájková a babička Lubica) z 2. května na 25. dubna od 20 hodin na programu ČT1. (hz)
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Náměstkyně Vildumetzová vyzvala
v Lovosicích obce ke spolupráci
Za účasti starosty, místostarosty a tajemníka Lovosic, starostů
Malých Žernosek a Lukavce a
místostarosty Litoměřic Pavla
Grunda proběhlo v zasedací
místnosti Městského úřadu v
Lovosicích setkání s náměstkyní
ministra vnitra Janou Vildumetzovou.
Ta se v úvodu všem zúčastněným
nejprve představila, aby následně
pohovořila o několika aktuálních
tématech, které ministerstvo řeší.
Zmínila například novelu zákona
o obcích, jež vejde v platnost
1. července, zákon o svobodném
přístupu k informacím, registrační
systém, zveřejňování zakázek,
exekuce či správní řízení.
Delší část diskuze se pak týkala
pravomocí, které mají jednotlivé
obce I. – III. stupně (obcí I. stupně
je každá obec, obcí II. stupně obec
s pověřeným obecním úřadem,
obcí III. stupně pak obec
s rozšířenou působností, pozn.
red.). „Usiluji o to, aby v tomto
směru zůstalo vše tak, jak je, aby
se nikomu nic neodebíralo, ani
nepřidávalo,“ sdělila Jana Vildumetzová.
Ta se poté pozastavila také

nad tématem voleb. „Ráda bych
jejich systém zjednodušila, aby
bylo více platných hlasů a vyšší
účast. Například, aby občan nemusel jezdit přes celou republiku do
„svého“ města jen kvůli vhození
volebního lístku do urny, ale mohl
tak učinit v místě, kde právě je,“
konstatovala Vildumetzová.
V závěru přítomné vyzvala ke
spolupráci, aby v případě nejasností neváhali ministerstvo vnitra
oslovit s prosbou o radu. „Bylo
nám sděleno, že tamní zaměstnanci jsou takto proškoleni, a pokud
bude ministerstvo osloveno vedením města, bude vše rychle řešeno.
Toto osobně velmi vítám,“ uvedl
Milan Dian, starosta Lovosic.
(Text a foto: tuc)

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 7. května 2015.
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Spisovatelka Irena Fuchsová se setkala se svými čtenáři
Počátkem března besedovala
v lovosické knihovně Irena Fuchsová, autorka mnoha povídkových knih i románů, které si rádi
přečtou ženy i muži. Spisovatelka úvodem uvedla, že s radostí
navštěvuje besedy v knihovnách
a nejčastěji je zvána na severní
Moravu. K psaní ji tak trochu
přivedl její handicap, ve čtyřech
letech prodělala dětskou obrnu,
dlouho se léčila (do lázní jezdí
dodnes), ale přesto jí slabší noha
znemožnila
některé
radosti,
například cestování. Také jí překazila její první touhu – herectví.
Paní Irena citovala dávný rozhovor: „Irenko, herečkou nebudeš,
máš nemocnou nožičku,“ řekla teta
Eva. „To nevadí, teto, budu spisovatelkou,“ odvětila Irena v 6 letech.
A spisovatelkou se opravdu stala
a divadlo jí také nezůstalo odepřeno. Kolínská rodačka totiž pochází
z ochotnické rodiny. Je vnučkou
Františka Červína, režiséra, autora
divadelních her, herce a vedoucího
kolínského ochotnického spolku.
A tak se budoucí spisovatelka stala
v kolínském divadle, a později
v Činoherním klubu, nápovědou.
Nejdříve psala do různých ženských a společenských časopisů
Vlasta, Tina, Květy, Napsáno životem, Čas na lásku, ale i do NEI
Reportu a Playboye. Její první vydanou knihou byly Divadelní
vejšplechty (2001), hlášky odposlechnuté na zkouškách v Činoherním klubu. Nade všemi kraluje Petr
Nárožný, proto mu je také tato
kniha věnovaná. Knihu autorka
nemá ráda, připadá jí, že „vykradla“
své kolegy, ale k vydání ji přiměl
její první vydavatel z nakladatelství

šlu, jsem napsala v roce 1984,
v květnu. Jmenovala se Kronikář
z města K. Poslala jsem ji do Rudého práva, protože v sobotu tam
vycházela poměrně velká příloha
„Haló sobota“ a tato moje povídka
byla také poměrně velká. A oni mi
ji vzali a koncem června 1984 vyšla.
Nečekala jsem to, protože povídka
byla o tom, jak všechny významné
osobnosti města K., notář, korepetitorka, ochotnický herec, doktor
atd. končí po své smrti na městské
skládce. Zařadila jsem ji do své
autobiografické knihy Když světlo
projde špínou, zůstane čisté, která
vyšla v roce 2013.

ERIKA Jan Suchl. Obratem ruky
následovaly další – Když se žena
svléká (2002), Když muž miluje
muže (2002, znovu vydáno 2009) a
mnoho dalších. Od roku 2008
knihy vydává u Bronislava Ondraszka v nakladatelství Beskydy.
V roce 2014 jí vyšla kniha Mikuš,
Julie, Josef, Katka, Petr, Klárka,
Karel, Irena, Hana, Rudolf, Marie,
Alenka, Ladislav, David, Adélka
(první kniha pro děti i dospělé) –
lidé si ji půjčují jako „tu knihu s tím
dlouhým názvem“ a sama paní
Irena si její název občas poplete.
Spisovatelka byla dvakrát vdaná,
současným manželem je už 35 let
Jan Fuchs. Má dceru Ritu a syna
Filipa. Syn je po mámě a také píše
(společná kniha Když syn píše líp
než máma). Řeč přišla také na
jejího manžela, v povídkách řečeného „pan Fuchs“, do kterého se
v povídkách občas strefuje.
V prosinci minulého roku byla
autorka přijata v Senátu ve Vald-

štejnském paláci spolu s dalšími 36
tvůrci do Obce spisovatelů České
republiky. V současnosti je Irena
Fuchsová už 2. volební období
členkou kolínského zastupitelstva
za sdružení „Změna pro Kolín“,
se všemi pracovníky městského
úřadu se seznámila, s mnohými
si tyká a často dokáže ovlivnit
splnění proseb občanů, jak hrdě
uvedla. O práci zastupitelstva
v Kolíně se rozpovídala tak, že jí
málem ujel vlak do Kolína. Ještě
dostala od vedoucí knihovny květinu a beseda skončila. Čtenářům
Lovosického dnešku odpověděla
na několik dotazů:
Paní Fuchsová, na to, kdy jste
napsala svou první povídku, se
už asi nepamatujete. Ale určitě
víte, kdy a v kterém časopise
Vám vyšla. A jak se jmenovala,
asi také, že?
První povídku, kterou jsem psala
s tím, že ji tentokrát „někam“ po-

Troška: Raději kvůli mně zrušili kategorii u Českých lvů
„Rodný dům v Hošticích neprodávám, protože jsme ho prodali
už v roce 1985,“ směje se režisér
Zdeněk Troška. A dodává, že
lidé, potažmo novináři, si strašně
vymýšlejí. To bylo jedno z témat,
o kterém hovořil při své čtvrté
návštěvě Kulturního střediska
Lovoš v úterý 17. března. Poprvé
zde byl v roce 2003, naposledy v
únoru 2012.
Tentokrát se režisér populárních
filmových trilogií (Slunce, seno a…,
Kameňák a Babovřesky) představil
v zábavném pořadu „Troška humoru se Zdeňkem Troškou“. Přijel
s ním i scenárista filmů Babovřesky 2 a 3 Marek Kališ. Besedu sledo-
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valo zhruba devadesát diváků.
Zdeněk Troška vykládal „veselé
historky z natáčení“ Babovřesek,
ale i o sexuchtivé bábě Kropáčkové
z Kameňáků a měl úspěch. Také
líčil, jak kvůli němu zrušili u Českého lva kategorii za divácky nejúspěšnější film (za rok 2012 zvítězil
film Marie Poledňákové Líbáš jako
Ďábel). Protože ani Hobitovi se
nepovedlo předstihnout v roce
2013 návštěvností v kinech Babovřesky, pro Českého lva by si šel
Troška. Než aby však akademie
dala Troškovi cenu, raději kategorii
zrušila. „Rovněž na Slovensku v
televizi převálcovaly Babovřesky
všechno,“ chlubí se režisér. Také

vyprávěl o Helence Růžičkové, jak
si sama šila šaty a že působila trochu jako čarodějnice (byla numeroložka), měli se s Troškou rádi. Četl i
ze své nové kuchařské knihy Nebe
v hubě 2 a zmínil též oblíbenou
historku o svém hladu v Paříži při
návštěvě francouzských přátelvegetariánů. Uvedl i své krédo
zveřejněné v závěru knihy: „Hlavně
se nezapomeňte usmívat! Úsměv je
nejkrásnější dárek, který jeden
druhému můžeme dát. Nic nás
nestojí, ale přinese a dodá tolik
radosti, že si to kolikrát ani neuvědomíme.“ Až před osmou hodinou
se rozesmátí diváci odebrali do
svých domovů.
(hz)

Kterou ze svých knížek máte
nejraději?
Nejradši mám pokaždé tu, která
mi právě vychází. Ale kdybych si
musela vybrat, tak by to byly knihy
Když staré děti pláčou, Když nemám, co jsem nechtěla, už zmíněná
autobiografická kniha a potom ta
poslední „s tím dlouhým názvem“
pro děti i dospělé.
Která je nejoblíbenější u čtenářů?
Myslím, že oblíbené jsou všechny.
Mám obrovské množství čtenářek
a čtenářů, kteří mi píší na mé
webové stránky www.kdyz.cz, na
můj blog, na facebook nebo mi
pošlou e-mail, v knihovnách jsou
na mě pořadníky, knihovny mě
zvou na besedy po celé republice –
to všechno svědčí o tom, že čtenáři
nemají v oblibě jednu nebo dvě
knihy, ale „berou“ všech jedenatřicet. Já mám z jejich čtenářské náklonnosti obrovskou radost.
(hz, foto: Julie Cigánková)

Synové výčepu
zahrají Pod Palubou

Legendární agropunková kapela Synové výčepu, jejíž zakladatel a frontman František
Sahula byl v roce 2008 brutálně
zavražděn, přijede zahrát do
lovosického klubu Pod Palubou.
Stane se tak 24. dubna od
21 hodin.
Synové výčepu od svého založení na začátku 90. let vydali celkem
6 řadových alb. Po Sahulově smrti
v kapele několik let působil Lou
Fanánek Hagen, od loňského roku
skupina funguje jako samostatné
těleso. Fanoušci se Pod Palubou
mohou těšit na nesmrtelné hity
Sovy v mazutu, Stíny na duši nebo
Lambáda.
(tuc)
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Sport/Sdružení

Lovci vyhráli Český pohár a na vítězné vlně jedou i v play off
Na vítězné vlně jedou lovosičtí házenkáři.
Ti se v závěru března stali celkovými vítězi
Českého poháru a na výbornou zvládli také
úvodní venkovní čtvrtfinálové zápasy play
off s pražskou Duklou, s níž zahájili boj o
nejlepší pozici v letošním ročníku házenkářské extraligy.
Fanoušci lovosické házené si už na dramatická
utkání budou muset zvyknout. Od severočeského celku lze totiž očekávat prakticky cokoli, což
hráči vedeni trenérem Vladimírem Šumou potvrdili v samotném finále Českého poháru.
Z Hranic si přivezli tříbrankovou výhodu, kterou
následně doma jen těsně uhájili. Odvetný zápas
skončil dvoubrankovou prohrou, což pro Lovce
tentokrát znamenalo obrovskou radost. Po
třech letech se Český pohár vrátil opět do rukou
týmu HK .A.S.A. Město Lovosice.
Oslavy to ale zdaleka nemusejí být konečné.
Poslední březnový víkend odstartovalo play off
extraligy. Každá série se hraje na tři vítězná
utkání. Lovci zahájili boje o čelo celé soutěže
dvěma zápasy na palubovce Dukly Praha. Hned
na úvod přišlo senzační sobotní dvoubrankové
vítězství 22:24. K podobnému brankovému
výsledku vše směřovalo také při nedělním druhém utkání. V poslední minutě tentokrát Lovci
dotáhli a srovnali na 24:24. Po remíze rozhodčí
nařídili sedmimetrové hody, neboť v play off,

jak známo, musí mít každé utkání vítěze. Skvělý
výkon brankáře Artura Adamíka a jen jediná
střelecká chyba Lovosic zajistila Severočechům
druhou výhru, po které bude následovat dvojice
zápasů v lovosické hale Chemik. „Pevně věřím,
že na postup nám bude stačit sobota. Je pravda, že dokážeme být nevyzpytatelným týmem, a
tak od nás lze očekávat vskutku cokoli. Díky

Českému poháru jsme nepřerušili herní činnost
jako někteří, na únavu jsme už zvyklí a všichni
jsme ve výborné náladě. To teprve házená baví,
když ještě vidíte, jak si to s vámi užívají i samotní fanoušci. Uděláme maximum pro to, abychom jim dál dělali radost a připravovali chvíle
ke slavení,“ usmál se lovosický kanonýr Jiří Motl.
(Text a foto: Patrik Pátek)

Důslednost a odpovědnost včelařů v chovu včel je nezbytná
7. února 2015 se sešli lovosičtí
včelaři na své výroční členské
schůzi v KS Lovoš. V úvodu předložil předseda ZO ČSV, o.s. Lovosice, přítel Jiří Vaněk, program
výroční schůze a zdůraznil nejpodstatnější oblasti zájmové
činnosti včelařského spolku,
který si v minulém roce připomněl 80. výročí svého ustavení
jako „Včelařský spolek pro Lovosice a okolí“. S uspokojením
konstatoval, že usnesení výroční
členské schůze z loňského roku
ke generační obměně funkcionářů, která vyplývá z výrazné změny věkové struktury členů, je
splněno.
Všichni kandidáti do výboru ZO
na volební období roku 2015 –
2019 jsou řádně připraveni převzít
své funkcionářské poslání v naší
zájmové organizaci. V současnosti
má naše včelařská organizace 61 %
členů, kteří vstoupili do včelařského spolku po roce 1990 a v právě
končícím volebním období to bylo
jen 39 %.
V organizaci máme vybudován
systém odborného vzdělávání a
popularizace včelařství jak mezi
mládeží, tak i v široké veřejnosti.

Máme navázány dobré kontakty
s mnoha obcemi na území našeho
regionu a těmito kontakty řešíme
spolupráci s okolními zemědělci a
reagujeme na vyžádanou pomoc
při výskytu včelích rojů. Prosazujeme chov zdravých a silných včelstev a k tomu přispívá důslednost
a vědomí vysoké odpovědnosti
našich zájmových i komerčních
včelařů ve spolupráci s odbornými
ošetřovateli, abychom prosazováním preventivních opatření předešli zdravotním rizikům, které se

v chovu včel vyskytují. Pomáhá
nám v tom dobrá organizace ošetřování včelstev ve spolupráci se
Státní veterinární a rostlinolékařskou správou.
Dodržování zásady důsledného a
odpovědného přístupu včelařů
k chovu včel vyplývá ze znalosti
organizace a chování včelího společenství, které přežilo již 80 milionů let. A právě k poznání života
tohoto společenství přispívá uskutečňování besed o včelách na základních a mateřských školách. Pro

příští období počítáme s rozšířením práce s dětmi obnovou včelařského kroužku ve spolupráci s
rodinným
centrem
Mozaika,
ve které jsou zapojeni především
mladí včelaři z našeho spolku.
Pro širokou veřejnost jsme otevřeli
12. 7. 2014 na zámku Skalka
ve Vlastislavi stálou expozici
„Včelařství v Českém středohoří“
s podtitulem „Od Slovanského úlu
pátera Zuklína, faráře z Bořislavi
u Teplic, k polyuretanovým úlům
z Jamného nad Orlicí“. S povděkem
jsme přijali rozhodnutí nového
obecního zastupitelstva ve Vlastislavi umožnit nám pokračovat i
v tomto roce za stejných podmínek
jako vloni.
Do dalšího období budou lovosičtí
včelaři na připravované okresní
včelařské konferenci prosazovat
jednotnou včelařskou organizaci
na celém území ČR, která by zůstala nadále partnerem včelařů
k Státní veterinární a rostlinolékařské správě. Naše dosavadní výsledky stojí proti odstředivým tendencím, které se v současnosti v některých vystoupeních včelařů v ČR
prosazují.
Alois Staněk,
jednatel ZO ČSV, o.s. Lovosice
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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.

Zahájení kurzů

• V Lovosicích 27. 4. 2015
od 16 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 28. 4. 2015
od 15.30 hodin v sídle firmy

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

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A2,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školicím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

ŘP sk. B

Mobil
736 613 300

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz
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inzerce.dnesek@email.cz

A K C E na Multifokální brýle
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čky
• kontaktní

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

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

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

Znáte z televize
Přijďte se informovat

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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

dioptrické brýlové čočky
Kč.
až do konce června - kus od 1000

Nelákáme zákazníky na obrovské slevy,
ale nabízíme komplexní služby.
Měření očí provádíme každý den,
pokud špatně vidíte,
přijďte se poradit,
společně to vyřešíme.
Na vaši návštěvu se těší
optici z firmy OPTIK PRUDKÝ

Duben 2015

Nabízíme:
Ę Předškolní vzdělávání v mateřské škole

dětem od 2 let
- 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 Bližší informace na: www.stredni.eu
Návštěva školy možná kdykoliv po dohodě.
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: ve čtvrtek 30. dubna 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
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inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Duben 2015

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

Úterý 7. dubna – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k tanci a poslechu předních světových a českých
orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin, vstup volný.
Čtvrtek 9. dubna – VELIKONOČNÍ KONCERT
Hraje Lovosický žesťový kvintet.
Kostel sv. Václava, od 18 hodin, vstup dobrovolný.

Městská knihovna
Osvoboditelů 48/55, Lovosice, e-mail: knihovna@lovosice.com, www.knihovna.lovosice.com

14. dubna – Setkání se spisovatelem Michalem Vieweghem
Sál knihovny od 17 hodin, vstup 30 Kč.

Pátek 10. dubna – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje orchestr Kulturního střediska Lovoš. Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstup 50 Kč.
Pondělí 13. dubna – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA – Kouzelná Indonésie
Saša Ryvolová, fotografka a cestovatelka
Exkurze po nejkrásnějších ostrovech Indonésie s batohem na zádech. Navštívíme rehabilitační centrum orangutanů v Bukit Lavang a dříve kanibalské
batacké kmeny u jezera Toba na Sumatře. Prohlédneme si světoznámý
buddhistický chrámový komplex Borobudur i hinduistický Prambanan a
pohlédneme do hlubin aktivního sopečného kráteru Mt. Bromo. Pokoříme
vrchol Mt. Rinjani na Lomboku, budeme se potápět na úžasných Gili Islands
a zúčastníme se barvitých pohřebních obřadů Torajů na jižním Sulawesi.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstup 20 Kč.
Pátek 17. dubna – JARNÍ BÁL ÚSMĚVU PRO ZDRAVÍ
K tanci a poslechu hraje hudební skupina REGIUS BAND Jitky Dolejšové.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstup 50 Kč.

22. dubna – Koncert populární hudby českých autorů
Zpěv Jakub Koch, klavír Alena Kolaříková, saxofon Jiří Holeček.
Sál knihovny, od 18.30, vstup 50 Kč.

Úterý 21. dubna – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k tanci a poslechu předních světových a českých
orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin, vstup volný.

22. dubna – Den země v knihovně – populárně-naučná akce pro děti
Oddělení pro děti a mládež, od 14 hodin.

Středa 22. dubna – Sváťovo loutkové dividlo – Pohádka O SMOLÍČKOVI
Sál KS Lovoš, od 15 hodin, vstup 20 Kč.

28. dubna – Vernisáž výstavy obrazů Irene Kordt
Sál a studovna knihovny, od 18 hodin.

Pondělí 27. dubna – JARNÍ KONCERT ORCHESTRU BONUS
VLASTIMILA JURČÍKA, zpívají J. Smigmator a L. Kanive.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, stolové uspořádání, vstup 150 Kč.

28. dubna – 6. května – Výstava obrazů Irene Kordt
Studovna knihovny, výstavu pořádá Svaz Maďarů žijících v českých zemích
– pobočka Lovosice a je přístupná v otevírací době Městské knihovny.

Svaz Tělesně Postižených v ČR, z.o.
MO Lovosice, 28. října 9, Lovosice, www.stp.cz
Srdečně zve všechny své členy i nečleny na tyto akce:
23. 4. – 30. 4. – LÁZNĚ LIBVERDA u Liberce
Se zaměřením na pohybový aparát a kardiovaskulární systém. Cena 6 200 Kč.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Každé pondělí od 8.30 hod. Skupinová relaxace v 10.00 h. cvičení DDM Elko.
Každé pondělí od 13 hod. Litoměřice, DsPs Kosmonautů 16.
Každé úterý zdrav. cvičení od 8.30 a 10.00 hod. Elko, od 13 hod. DsPs Lovosice.
10. 4. – Zdravý životní styl, SENSEN
16. 4. – Ergoterapie, Keramika, od 9 hod. DDM Elko, cena 20 Kč.
18. 4. – Sobotní seminář v DDM Elko
Od 9 hod., cena 100 Kč, přihlášky: Lásková Laďka.

27. 5. – ZÁJEZD ZÁMEK Krásný Dvůr a město Kadaň
Cena 250 Kč za osobu, v ceně je zahrnuta doprava, vstupné a pojištění.

23. 4. – Členská schůze, v KS Lovoš, od 13 hod.

20. 6. – 27. 6. – REKREACE v hotelu Bohmann Babylon u Domažlic
Cena 4 100 Kč, v ceně: doprava, ubytování, plná penze, pojištění.

23. 4. – DEN ZDRAVÍ, přednáší PharmDr. František Stáně: jak máme přistupovat k lékům, měření KT, cukru, cholesterolu, FIN club, od 14 hod.

22. 8. – 29. 8. – REKREACE v hotelu Engadin, Železná Ruda – Šumava
Cena 4 200 Kč, v ceně: doprava, ubytování, plná penze, pojištění.

25. 4. – Mýdlový princ, divadlo Broadway, od 14 hod., cena 200 Kč.

9. 9. – ZÁJEZD SKLÁRNA Nový Bor, cena 250 Kč, doprava, vstup, pojištění.
Informace a objednávky každé úterý: 9 – 13 hod. v kanceláři: Lovosice, 28. října 9.

PRÁZDNINY
V MOZAICE A S PROGRAMEM (4 – 10 LET)
• CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ V CENĚ.
• PESTRÝ PROGRAM – VYRÁBĚNÍ, CVIČENÍ, ZPÍVÁNÍ, HRY, CESTA ZA POKLADEM, DISKOTÉKA,
ANGLIČTINA I KERAMIKA, KOUPÁNÍ (PODLE POČASÍ), VÝLETY.

• HLÍDÁNÍ OD 8:00 DO 16:00 – ČAS I DNY LZE INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVIT.
• KVALIFIKOVANÍ LEKTOŘI S PRAXÍ.
• VĚRNOSTNÍ A SOUROZENECKÁ SLEVA.

MALÉ ŽERNOSEKY - 13. - 17.července a 20. - 24. července
LOVOSICE - 3. - 7. srpna a 10. - 14. srpna
Cena hlídání je 1 500,- Kč (cena pro 2 sourozence 2 500,- Kč)
1 den hlídání 400,- Kč (cena pro 2 sourozence 700,- Kč)
Věrnostní sleva – 3. a 4. hlídání s programem za 1200,- Kč

Přihlášky a informace na tel. čísle 725 177 262 a emailu: alena.ptackova@rcmozaika.cz

25. 4. – Tobogan natáčení s Alešem Cibulkou, Divadlo U Hasičů, cena 50 Kč.
27. 4. – Přednáška Václav Vít, Litoměřice, Kosmonautů 16, od 13 hod.
Dům dětí a mládeže ELKO
Pod
Palu bo u

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro školní děti
13. 7. – 17. 7.
20. 7. – 24. 7.
27. 7. – 31. 8.
3. 8. – 7. 8.
10. 8. – 14. 8.
Činnost bude přizpůsobená počasí.
Poplatek 70 Kč/den.
(v případě náročnějšího výletu
cenu upřesníme)
PROVOZ DENNĚ: 7.30 – 15.30
Přihlášky do 15. května. V případě
malého zájmu bude termín zrušen.
.............................................................................................................

Letní tábor s DDM Rozmarýn LTM
SVATÁ KATEŘINA
V PODKRKONOŠÍ
Termín: 8. 8. – 21. 8. 2015
Cena: 4 800 Kč, sourozenci 4 700 Kč.

duben - program akcí
Pátek

10.4.

LET´S GO TOUR 2015
M3TA > pop-punk / Třebíz
DESORT

> punk-rock / Neratovice

Od 21:00
Vstup:
50 kč

louty > punk-rock / Roudnice n/L

ZEDRALS DISCO
ZEDRALS
na scéně
NIGHT THEopět
našeho klubu

Sobota

11.4.
Pátek

24.4.

SYNOVÉ VÝČEPU
Legendární kapela zpět na podpalubáckém pódiu
Support:

Čtvrtek

30.4.

XACRU > punk-rock z Mšených Lázní

DRUM & BASS ČARODKY
DJ´S: DINO, TONY
NIGHTROFIX, MELNA

1.5. - witch Afterparty

Od 21:00
Vstup:
zdarma

Od 21:00
Vstup:
50 Kč

Od 21:00
Vstup:
30 Kč

www.podpalubou.cz

