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Největší investiční akce města Lovosice v roce 2015

Rekultivace skládky Travčice finišuje

Rekultivace skládky Travčice
spěje ke svému konci. V dubnu
se práce oproti původnímu plánu mírně zpozdily kvůli klimatickým podmínkám (sníh, déšť),
a to cca o 8 dnů. Termín dokončení akce by však měl být dodržen. „Dělá se všechno pro to,
aby tomu tak bylo. V půli července by mělo být hotovo,“
sdělil Vojtěch Hamerník, vedoucí
odboru životního prostředí MěÚ
Lovosice.
V pořadí 23. kontrolního dne,
který proběhl 16. dubna, se za

radnici kromě Vojtěcha Hamerníka
zúčastnili i starosta Milan Dian a
tajemník František Budský. V tu
dobu na místě začala pokládka
hydroizolační fólie, která následovala po ukončení návozu zeminy
v západní části skládky.
Laický popis rekultivace
Těleso
skládky
(komunálních
odpadů) bylo třeba vyrovnat do
finální figury (o určitých sklonech)
– tzv. vyrovnávací vrstvy. Dle projektu byla využita zemina pro tvarování skládky 58 750 m3 + zemina

pro hutněný násyp hrázek 2 312
m3. Chybí ještě navézt asi 5 000 m3
vyrovnávací vrstvy ve východní
části skládky. „Zemina využitá k
vyrovnávací vrstvě pocházela z
vedlejší štěrkopískovny GLAREA
Nučničky, kdy bylo použito nadloží
komerčně těžených štěrkopískových vrstev, a z nově otevřené
pískovny Františka Jampílka u
Nučniček. Lze tedy říci, že k vyrovnávací vrstvě byla využita zemina,
která je svou charakteristikou
v lokalitě původní,“ vysvětlil Hamerník.
>>> Pokračování na str. 4

Bravo! Lovci jsou ve finále extraligy házené

Senzace! Lovosičtí házenkáři jsou ve finále extraligy! Nemožné se stalo skutečností. Tým,
který byl v sezóně na ručník, má šanci získat historické zlato! Více na str. 12. Foto: P. Pátek
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní sloupek bych
rád pojal jako zamyšlení
nad
dvěma
významnými tématy
dnešních dnů. Jubileum 70. výročí konce
II. světové války a
mistrovství
světa
v hokeji. Ač se to nezdá, můžeme na
tématech války a sportu pozorovat
jisté společné motivy, například
touhu po vítězství, ale také moci,
prestiži a profitu. Také vlastenectví se
v obou případech často zmiňuje.
Lidé mají své hrdiny i ,,padouchy“,
chtějí se k někomu přimknout, někomu fandit. Doba, kterou si nyní
připomínáme již jen z knih a dokumentů, se nám může zdát vzdálená,
jako by snad ani nebyla, jistá mementa jako Terezín či Richard pod
Radobýlem (kde byli umučeni i
někteří členové židovské komunity z
Lovosic) však stále zůstávají. Je dobré
uchovat si v úctě a paměti naše
spoluobčany, kteří se aktivně zapojili
do boje proti nacismu ať již jako letci
RAF či v ilegálních a partyzánských
skupinách. Ale i jinak se Lovosičané
vymezovali vůči společnému nepříteli, poslouchali cizí rozhlas, roznášeli
nelegální tiskoviny a podporovali
vězně, kteří tu byli na práci. Největší
protinacistickou akcí byla zřejmě
sabotáž v Hedvábce. Lovosicko a
jeho okolí je protkáno významnými
historickými milníky a II. světová
válka je nejděsivějším z nich. Máme
být na co hrdi jako Češi i jako Lovosičané. Smutné však je, že naše vlastenectví a čest se probouzí pouze v
souvislosti se sportem a důvod, proč
vyvěsit na svůj vůz či okno vlajku, má
na pozadí hlučné davy často opilých
fandů. Na stranu druhou by bylo
nesmírně krásné, kdyby spolu ve
třetím tisíciletí národy bojovaly již jen
na sportovních kolbištích. Evropská
civilizace byla konfrontována s
hrůzným násilím. Národy i jednotlivci
prožívali největší tragédie a ocitali se
na dějinných křižovatkách. Vzpomeňme památky všech, kteří položili
své životy ve jménu svobody, míru
a vlastenectví. Snažme se našimi
každodenními myšlenkami, slovy a
činy stvořit svět míru. To je největší
odkaz, který nám byl dán.
Milan Dian – starosta

www.meulovo.cz

Aktuality

Od chemikálií v olejně by mohla Lovosicím pomoci dotace
Na základě usnesení Rady města Lovosice ze dne 22. 4. 2015
bylo odsouhlaseno, že město
podá žádost o dotaci na Státní
fond životního prostředí (SFŽP),
oblast podpory „Odstranění
a
rekultivace
nepovolených
„černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží – Sanace havarijních stavů“.
Výzva SFŽP je koncipována mimo
jiné i pro odstranění akutních havarijních stavů nelegálních skladů
odpadů, které by mohly ovlivnit
zdraví obyvatel nebo životní prostředí. „Dotace je zaměřena na

řešení starých ekologických zátěží
tam, kde města nedosáhla jejich
odstranění
všemi
dostupnými
legálními prostředky a kdy majitel
není znám nebo nečiní nápravná
opatření. To je právě případ olejny,“ sdělil tajemník MěÚ Lovosice
František Budský.
Výzva je dvoukolová, v první fázi
hodnotí projektové záměry Česká
inspekce životního prostředí, která
bude posuzovat míru rizika, např.
emisní, požární, intoxikace obyvatel, stupeň ohrožení vod, biotopů
apod. V druhé fázi bude žádost
posouzena pracovníky Ministerstva

životního prostředí ČR, kteří zhodnotí, zda ji podpořit.
„Vedení města se domnívá, že se
jedná o jedinečnou šanci na likvidaci
nebezpečných
chemikálií
podpořenou z dotačního titulu,
a pokusí se vyvinout veškerou
snahu o jeho získání. Žádost je
nutné podat nejpozději do 14. 5.
s tím, že ve druhém kole, které
proběhne od 27. 5. do 27. 7., budou doplňovány další potřebné
podklady. Předběžně počítáme, že
se likvidace bude pohybovat kolem 5 – 6 milionů korun. Ekologicky zlikvidovat je potřeba cca 600

Město získalo dotaci na opravu Ústecké ulice
Město Lovosice získalo dotaci
841 000 Kč od Státního fondu
dopravní infrastruktury (z programu zaměřeného na zvýšení
bezpečnosti dopravy) na revitalizaci Ústecké ulice. „Předpokládané náklady jsou 2,5 milionu
korun. Konečnou cenu však budeme znát až po výběrovém
řízení na zhotovitele akce. Práce
by měly začít v červnu a skončit
v říjnu tohoto roku,“ sdělil místostarosta města Vladimír Šuma.
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího chodníku ve směru od centra k
obci Lhotka nad Labem. V severovýchodní části bude stávající chodník doplněn o nový, který v tomto
úseku chybí, a bude ukončen na
hranici katastru obce Lhotka nad
Labem. Součástí projektu je mimo
jiné i vybudování parkovacích
stání, napojení přilehlých rodin-

Odbory informují…

ných domů a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Město ještě řeší odkup některých
pozemků. Na základě provedené
digitalizace map bylo zjištěno, že
část pozemků pod chodníky má
jiného vlastníka než město Lovosice. Jedná se o šest pozemků o
celkové výměře cca 60 m2.
„Město zažádalo vlastníky o odkup. V současné době je koupě tří
z nich již schválena zastupitelstvem, koupě dalších 2 pozemků
bude předložena na příštím zasedání v červnu.
U jednoho pozemku vznikl problém, neboť jeho vlastník zemřel.
Majetkosprávní odbor proto zažádal Okresní soud v Litoměřicích o
obnovu dědického řízení,“ vysvětlila současný stav okolo odkupů
pozemků Petra Buriánková, vedoucí majetkosprávního odboru. (tuc)

Dne 15. 4. 2015 se konalo nabídkové řízení na pronájem zahrádky
v ul. Mánesova (pod Lovošem), o pronájem byl velký zájem, přihlásilo se celkem osm zájemců.
Vyvolávací cena byla stanovena 4 Kč/m2/rok – dle Směrnice č. 1/2011,
konečná cena je 19 Kč/m2/rok. O pronájem zahrádek v této lokalitě je
velký zájem, v měsíci květnu proběhne další nabídkové řízení.
Další nabídkové řízení se konalo dne 24. 4. 2015 – prodej budovy ul.
Kostelní (bývalá knihovna), záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od května 2014. Přihlásili se celkem 3 zájemci, vyvolávací cena byla
stanovena na základě znaleckého posudku na 3 350 000 Kč. Konečná
cena je 3 800 000 Kč. Vítěze nabídkového řízení musí schválit zastupitelstvo města.
Bc. Petra Buriánková, vedoucí majetkosprávního odboru MěÚ Lovosice

Na novém náměstí se bude město
starat i o zeleň
Od 1. května mají Technické
služby (TS) města Lovosice na
starosti kompletní úklid a údržbu zrenovovaného, tzv. zeleného
náměstí. Doposud prováděly jen
úklid chodníků a komunikací.
Sekání trávy, úklid listí z travnatých ploch atd. zabezpečovala
soukromá firma vzešlá z výběrového řízení.
Město pro úklid zeleně na náměstí zakoupilo dvě sekačky se
sběrným košem. Ostatní záležitosti

spojené s těmito pracemi budou
řešeny průběžně.
„Seče budou probíhat především
s ohledem na výšku trávníku.
Ta by neměla překročit 6 cm.
Záležet bude zejména na teplotách
a zálivce. Za provádění těchto
prací dvěma pracovníky bude
zodpovědný mistr technických
služeb Roman Haluška,“ sdělil
Martin Dlouhý, vedoucí odboru
regionálního rozvoje města Lovosice.
(tuc)

možné platbu správně přiřadit.
„To se týká především hromadných
plateb, jelikož k dnešnímu dni jsme
neobdrželi písemná oznámení
oproti těmto platbám. Je důležité
si uvědomit, že v případě neidentifikovatelného VS může dojít až k
exekučnímu vymáhání, ačkoliv byla
platba uhrazena. Úhrada poplatku
na osobním daňovém účtu se
přednostně použije na nedoplatky
s dřívějším datem splatnosti, proto

má každý poplatník právo i povinnost kontrolovat si své daňové
účty,“ vysvětlila Čepeláková.

Město nově nabízí občanům
platbu za odpady na splátky
Město Lovosice nyní nabízí
občanům možnost rozložit si
úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu na splátky. Částku 492 korun tak můžete splácet
postupně, a to tak, aby do termínu splatnosti poplatku (30. 9.)
byla uhrazena v plné výši.
Poplatek letos zaplatilo víc lidí
než vloni
„V současné době můžeme sdělit,
že v letošním roce došlo během prvního čtvrtletí k vyššímu
nárůstu zaplacených poplatků, a to

řádově až o 12 % oproti prvnímu
čtvrtletí loňského roku. Znovu však
musíme apelovat na občany, aby
při platbách kontrolovali zadané
údaje, jelikož stále zaznamenáváme platby s neidentifikovatelnými
a nesprávnými variabilními symboly (VS),“ uvedla Soňa Čepeláková z
ekonomického odboru MěÚ Lovosice, na niž se můžete obracet
s případnými dotazy na e-mail:
sona.cepelakova@meulovo.cz
(tel. 416 571 147, kancelář č. 233).
Pokud poplatník uvede špatný
VS, je nesnadné a mnohdy i ne-

Platby lze provádět:

Co potřebuji znát:

V hotovosti na pokladně MěÚ Lovosice
Bankovním převodem

příjmení, jméno, datum narození, adresa
č.ú.2034380207/0100 + identický variabilní symbol

Poštovní poukázkou

č.ú.2034380207/0100 + identický variabilní symbol
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tun látek různého chemického
složení,“ dodal Budský.
S administrací projektu, zpracováním projektového záměru, prováděcího projektu a technických
podkladů městu pomáhá společnost CZ BIJO a.s., která zná problematiku olejny (v současné době
zpracovává
rizikovou
analýzu
v tomto území), má zkušenosti
v oblasti čerpání dotací, disponuje
soudně znaleckou doložkou a
současně nabídla nejnižší cenu
z poptávaných firem (CZ BIJO a.s.,
DEKONTA, a.s., EKOHYDROGEO
Žitný s.r.o.).
(tuc)

Hromadné platby oznamujte
písemně
V případě hromadných plateb za
více osob pod jedním VS jste povinni předem písemně oznámit a
doložit správci poplatku seznam
všech osob, kterých se platba týká,
včetně jejich identifikačních údajů.
Termíny, částka i VS pro platbu
místního poplatku za odpad se
v roce 2015 nezměnily. Identické
VS všech poplatníků jsou pak totožné již od roku 2012.
(tuc)
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Rozhovor

Jiří Puchar: Otevření zimního stadionu zamezily
chyby v projektu
odpůrce, ale to už tak prostě je.
Ale zpět k samotnému dotazu. Faktem je, že
doposud neumíme moc prodat svoji práci směrem na veřejnost. Podařilo se např. nastartovat
elektronický nástroj zadávání veřejných zakázek
E-ZAK, který znemožní manipulaci s výběrovým
řízením. Byla schválena nová směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu. Podstatnou
změnou oproti té stávající je to, že je v ní dvoustupňová kontrola při procesu výběru firem pro
realizaci zakázek, vyvíjí tlak na snižování výdajů.
Podařilo se zastavit projekty, které nebyly dobře
připravené anebo cena neodpovídala skutečnosti (např. zakázka na opravu autobusového
nádraží). Projekty nyní připravujeme tak, aby
dokumentace byla na úrovni realizační dokumentace stavby, což by mělo omezit např. vícepráce, které se u minulých zakázek objevovaly
standardně.
Lovosický dnešek pokračuje v představování
nových radních města. Nyní jsme položili
několik otázek Jiřímu Pucharovi.
Proč jste se před lety rozhodl aktivně zapojit
do politiky?
V podstatě má každý dospělý na výběr. Buď je
mu všechno jedno a do ničeho se nezapojuje,
nebo mu to jedno není, ale jediné, co dokáže, je
o tom tzv. žvanit v hospodě (a v tom lepším
případě s těmito „zaručenými“ hospodskými
informacemi seznamovat veřejnost na různých
internetových portálech a sociálních sítích),
anebo se pokusí aktivně něco změnit. Já se
rozhodl pro třetí variantu. Jako politik se rozhodně necítím, jen mám stále svoji filozofii
a tou je, že se s poctivostí nejdál dojde. Tak
mne to učil můj táta a takto se to snažím učit
i své děti. Ať už jsem kandidoval za jakýkoliv
subjekt, vždy jsem tam šel s touto filozofií. A ať
mi někdo dokáže, že to je u mne jinak. Samozřejmě se na sebe dozvím „zajímavé“ věci, ale
s tím se prostě musí počítat.
Jaký byl první půlrok ve funkci radního
města?
Nedávno jsem se dočetl v jednom internetovém článku, co jsme jako rada města dokázali
za prvních sto dnů tzv. vládnutí a že schází vzájemná komunikace a naslouchání. V tomto
musím s autorem článku souhlasit. Rád bych
komunikoval a naslouchal a jsem k tomu připraven, ale rozhodně ne přes internet, kde se
mnohdy autoři diskuzí raději pod své názory
podepíší jinak než vlastním jménem. Co by
mohlo ke zlepšení komunikace vést, je to,
že ještě v tomto roce se, doufám, podaří dát
do provozu nový varovný systém ve městě,
jehož součástí bude i možnost občanů Lovosic
přihlásit se do systému, který jim umožní nejen
získávat podrobné informace z úřadu (včetně
detailních materiálů k jednání zastupitelstva),
ale i komunikovat přes SMS nebo e-mail přímo
s vedením města. Určitě to bude mít zase své
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Co podle Vás Lovosicím nejvíc chybí?
Co byste rád zlepšil?
Dal jsem si za cíl několik konkrétních věcí a ty
bych rád dotáhl do konce. Jedna z nich byla již
zmíněná směrnice, kterou jsem chtěl změnit už
jako předseda bývalého kontrolního výboru.
Dalším mým cílem je přechod u benzínové
pumpy na Osmičku. Je to tam o zdraví, když
tam vidím přecházet malé děti a jak to tam
„valí“ kamióny a nedodržují ani základní předepsanou rychlost. Jistě se dostane i na problematiku venkovního koupaliště. Zde jsou však jasně
dané mantinely ekonomickou situací města,
neboť bez případného dotačního titulu se do
toho nebudeme v blízké době moci pustit (vila
a zelené náměstí prostě nebyly zadarmo).
Samozřejmě však musí být oslovena veřejnost,
zda do toho vůbec jít a jaké jsou jejich představy o budoucím koupališti. Já jsem osobně pro
koupaliště.
Z pozice radního města jste „dohlížel“ na
závěr opravy zimního stadionu. Ten nakonec
tuto zimu zprovozněn nebyl. Můžete vysvětlit, proč tomu tak bylo?
Hned na úvod musím říct, že jsem se k této
zakázce dostal až na samém závěru, kdy oprava
v podstatě končila. A neřekl bych, že jsem na ni
dohlížel, na to mělo město zajištěno externí
dozor. Já jsem jen chtěl, aby ZS alespoň odpovídal stavu, jaký byl před povodní. A proč se ZS
tuto zimu neotevřel? Začal bych od začátku.
Představte si, že v zadávací dokumentaci máte
uvedeno, že chcete provést po povodni kompletní rekonstrukci vnitřních prostor ZS a opravu fasády a části přilehlých venkovních prostor.
Jenže pak jdete do projektové dokumentace a
nestačíte se divit. Chybí v ní nátěry zdí a pochozích ploch, které sice nebyly po povodni oklepány, ale přesto byly pod vodou, chybí v nich
opravy vstupních kovových dveří, chybí v ní
klimatizace potřebná pro stolní tenis, a takhle
bych mohl pokračovat. V šatnách chybí základní

vybavení, aby si hokejisté nebo veřejnost měli
na co sednout a kam uložit své věci. Jistě si
zvídavý čtenář sám odpoví, kde se stala, resp.
čí je to chyba. Nyní povedeme jednání s pojišťovnou, zda by výše uvedené „nedostatky“
mohly jít ještě z pojistky, a pokusíme se letos do
zahájení sezóny dokončit ZS tak, aby se za něj
lovosičtí občané nemuseli stydět. A chtěl bych
zdůraznit, že mi je jedno, kdo zakázku dělal
nebo bude dělat. Mám pouze tři podmínky –
zakázka musí být provedena kvalitně, za rozumné peníze a v řádném termínu.
Jste také předsedou lovosického basketbalu.
Co se v klubu momentálně děje?
Basketbal v Lovosicích letos slaví 60 let a první
část oslavy se týkala těch, kteří jsou spíše již
v basketbalovém důchodu. Turnaj dříve narozených byl letos velmi silně obsazen, ne každému
se podaří hrát proti hvězdám let minulých, jako
jsou Kamil Brabenec nebo Pepa Jelínek. Další
část oslavy bude patřit naopak těm nejmenším,
kdy se 6. června v basketbalové hale uskuteční
turnaj minižactva. A v září se snad povede posezení (datum ještě upřesníme na našich webových stránkách www.lovobasket.cz), kde uvítáme každého, kdo se v Lovosicích podílel nebo
podílí na chodu našeho oddílu.
Velkou radost mi udělaly ženy, které se daly
dohromady opět po třech letech a dokázaly
vyhrát Krajský přebor severních a středních
Čech. Dokonce jsme postoupili do II. ligy, ale je
otázkou, zda ji budeme hrát. K tomu musíte mít
nejen peníze, ale i hráčky, které na to mají čas a
nemají mateřské, pracovní či studijní povinnosti,
jež brání v kvalitním tréninku. Mohl bych jít
cestou jiných sportů a sehnat hráčky odjinud,
ale pak zůstává ve vzduchu otázka, komu to
prospěje. Určitě nesmím zapomenout i na naše
dorostenky kategorie U17, které se pokusí zabojovat v květnu v kvalifikaci o postup do ligy.
Asi nejpalčivější problém máme u dětí. Je jich
stále málo, proto pořádáme v červenci
„náborový sportovní pobyt s prvky basketbalu“,
který se koná v termínu 19. – 24. 7. v Zákupech
a je určen hlavně pro dívky ve věku 5 až 8 let
(bližší informace opět na našich webových
stránkách). Pod vedením trenérek Pavly Broulové a Martiny Blaškové se jistě děti nudit nebudou.
(tuc)

Jiří Puchar
Je mu 50 let, bydlí v Lovosicích, je ženatý
a má tři děti. Vystudoval fakultu strojního
inženýrství na ČVUT v Praze a je také certifikovaný korozní inženýr podle standardu Std-401/E/APC. V současnosti je jednatelem firmy Nátěry-Puchar s.r.o., zabývající se poradenstvím a realizací nátěrů v
oblasti protikorozní ochrany.
Jako trenér se věnuje basketbalu, kde je
zároveň předsedou lovosického oddílu.
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Největší investiční akce města Lovosice v roce 2015

Rekultivace skládky Travčice finišuje

>>> Dokončení ze strany 1
Na vyrovnané těleso skládky bylo
následně položeno odplyňovací
potrubí a těsnící vrstva – hydroizolační fólie + ochranné geotextílie +
drenážní vrstva (celkem 41 300
m2). Na těsnící vrstvu dále přijde
90 cm podorničí (37 870 m3)
a 10 cm ornice (4 286 m3), která
bude oseta trávou se skupinkami
vysazených keřů. V průběhu měsíce května je v plánu postupné

překrytí celého tělesa skládky izolací s drenážní vrstvou a provedení
průběžných návozů podorničí,
ornice a osetí.
Údržba prostoru v budoucnu
Údržba po ukončení rekultivace
by měla spočívat především v péči
o travní porosty na povrchu skládky a zároveň v monitoringu podzemních vod v monitorovacích
vrtech. V současnosti je zpracová-

ván provozní řád tzv. uzavřené
skládky, který bude předložen ke
kolaudaci a dle kterého se bude
provoz, resp. údržba skládky řídit
po ukončení rekultivace.
Možnosti využití v budoucnu
„Možnosti dalšího využití území
jsou dosud v jednání, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že rekultivace probíhá na pozemcích různých subjektů, jejichž názor se
může na další využití do budoucna
lišit. Snahou je nalézt optimální
řešení, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska funkčního

využití území. Je samozřejmé, že
při jakémkoliv dalším využití v
budoucnu bude prioritou udržení
skládky v takovém stavu, aby bylo
zamezeno negativním dopadům
na veřejné zdraví a životní prostředí,“ sdělil starosta Lovosic Milan
Dian.
Řečí čísel
Akce Rekultivace bývalé skládky
Travčice je z 85 % finančně kryta
z dotace Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí
(36 569 269 Kč), pět procent pokryla dotace ze Státního fondu
životního prostředí (2 151 133 Kč)
a zbývajících deset procent
(4 302 267 Kč) uhradil příjemce
dotace, tedy investor.
(Text a 5x foto: tuc)

Školní hřiště u 1. ZŠ má nového správce,
k dispozici je stále zdarma
Školní hřiště u 1. základní školy v Lovosicích má možnost
i nadále využívat bezplatně široká veřejnost.
Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku, zejména míčových her. Je všem přístupné ve dnech školního vyučování v odpoledních hodinách až do 21 hodin, o víkendu potom celý den od 9 do 21
hodin. Bližší informace získáte u nového správce hřiště na telefonním
čísle: 724 360 106.
(tuc)
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• Novinky o činnosti spolku Úsměv pro zdraví •
DDM Elko Lovosice a Úsměv pro
zdraví připravily seminář Tejpování
V sobotu 21. března se uskutečnil
v DDM Elko Lovosice seminář na
osvojení nekomplikované pomoci
při potížích pohybu Tejpování.
„Seminář vedla fyzioterapeutka
Líba Zemánková z Chebu, která je
naší členkou a spolupracuje pravidelně na našich seminářích,“ sdělila
vedoucí spolku Úsměv pro zdraví
Libuše Žamberská.
Účastníci se po vysvětlení účinků
a předností této metody názorně
seznámili s možností samoléčby a
rychlé pomoci. Každý byl názorně
zatejpován podle jeho potřeby –
rameno, kotník, prst na ruce i noze,
krční páteř atd. Účastníci semináře
byli spokojeni s okamžitou úlevou
a jednoduchou aplikací. „Požádali
o uspořádání semináře tejpování
ještě jednou. Máme přislíbeno, že

Líba Zemánková přijede na víkendový pobyt v květnu v Doksech,“
dodává Žamberská.
„Nejde jen o prsa“ je projekt,
který plníme již několik let
Členky spolku Úsměv pro zdraví
Lovosice a Victoria Litoměřice
přednášejí na školách o prevenci
samovyšetření prsu. Letošní proškolení edukátorek se uskutečnilo
20. března, akci pravidelně zajišťuje Aliance žen po rakovině prsu.
Odborný poradce je primářka
Miroslava Skovajsová, která metodu přednáší, prakticky učí na fantomu a informuje o současném
stavu screeningového programu
rakoviny prsu v ČR. Je velmi pozitivní, že se za poslední roky podařilo zachytit nemoc v raném stadiu,
čímž není léčba tak náročná a je
úspěšná. Přežití je stále vyšší.
„Za připravený seminář děkujeme

Za své zdraví si zodpovídá každý sám
Ve čtvrtek 23. dubna proběhl
v sále Kulturního střediska Lovoš
další „jarní“ Den zdraví. Ještě
před ním se konala členská schůze spolku Úsměv pro zdraví.
„Máme za sebou první část roku
2015 a věřím, že si každý našel,
co je pro něj vhodné,“ uvedla vedoucí spolku Libuše Žamberská,
která přednesla hlavní zprávu o
akcích první poloviny roku 2015
a výčet akcí do budoucna (všechny
jsou uváděny na pravidelných
letácích Úsměvu pro zdraví). Jedná
se například o zdravotní cvičení,
relaxace, cvičení s lany, pravidelné
taneční zábavy s vystoupením dětí

či sportovní a kulturní akce.
„Pro veřejnost jsme 12. 3. zajistili
v litoměřickém Albertu celé odpoledne při akci Prevence rakoviny,
kterou pořádá Ministerstvo zdravotnictví ČR po celé republice.
Členky Úsměvu pilně odpovídaly
na dotazy. Samovyšetření prsu
jsme pak odpřednášeli v Mozaice,
gymnáziu nebo SOŠ Lovosice,
v Litoměřicích se konalo dalších
6 přednášek. Jsme zapojeni do
projektu Neviditelné ženy – jedná
se o pacientky, kterým pomáháme
v těžkých životních situacích.
Nikdo by neměl zůstávat sám,
je třeba umět podat pomocnou

Alianci a pojišťovně, která projekt
finančně podporuje. Semináře se
celkem účastnilo na 50 členů z 25
onko klubů, otázky, které na nás
mají studenti, primářka pomohla
zodpovědět a spolupráce je skvělá.
Každou edukací je vidět, že informovanost a zodpovědnost za své
zdraví berou studenti vážně, dotazy a výsledky dotazníku, který
anonymně vyplňují, ukazují přehled, jaký mají. Vidíme, že naše
snaha pomoci při prevenci zdraví
má své výsledky a že naše práce
má opravdu úspěch,“ má radost
Žamberská.
Výlet na výstavu orchidejí
Členky spolku byly v Drážďanech
na výstavě orchidejí. Zájezdu se
zúčastnilo 20 spokojených výletnic
pod vedením Heleny Vaňkové a
Annemarie Janouškové. Celý den
byl vzorně naplánován a všichni
ruku,“ informovala o dalších aktivitách Úsměvu Žamberská.
Den zdraví měl jako vždy úspěch,
přednášející Viera Procházková a
František Stáně se opravdu zodpovědně připravili. „Za své zdraví si
zodpovídáme každý sám, je nutné
si srovnat své hodnoty, mít ohleduplnost k přírodě, vytvořit si cíl
pro další život,“ tímto tématem nás
provedla Viera Procházková.
Jak se domluvit s lékařem, připravit si otázky doma, jak přistupovat
k lékům a mnoho jiných rad si
připravil František Stáně. Uvědomit
si vliv léků, sledovat trvanlivost,
dodržovat dávkování a mnoho
jiných odborných a důležitých
informací jsme si vyslechli při jeho

účastníci děkují za krásný zážitek.
Turnaj v minigolfu v Praze
Turnaj v minigolfu se uskutečnil
26. března v O2 Aréně Praha.
Hřiště je umístěno přímo v aréně
se snadnou dostupností u stanice
metra a MHD Českomoravská.
Členky klubů Victoria, Úsměvu pro
zdraví a Onko klubu Alen Praha se
sešly opět po roce na přátelském
turnaji. „Bylo to příjemné dopoledne a těšíme se na další společné
akce,“ chválí turnaj Líba Žamberská. Členky Úsměvu jezdí na minigolf také do Děčína.
Spolek chystá v květnu opět taneční zábavu s překvapením, zájezdy za kulturou do Prahy a poznávací zájezd na zámek Frýdlant.
Informace získáte každé pondělí a
úterý v DDM Elko v Lovosicích
anebo na telefonu Líby Žamberské
603 230 513.
(hz)
přednášce. Že se léky nikdy nezapíjejí šťávou z grapefruitů, mnoho
z nás nevědělo.
Doprovodný program měření
krevního cukru a cholesterolu zajišťovaly paní Matějíčková a Marhonsová z Krajské hygienické stanice Litoměřice. Měření krevního
tlaku pak probíhala na čtyřech
stanovištích Úsměvu. K dispozici
byly i informace o očistných
svících, samovyšetření prsu na
fantomu, léčivé kameny, léčivé
oleje z bylin atd. Povedenou akci
moderovala Laďka Lásková a celý
Den zdraví kompletně zajišťoval
a připravil pro Kulturní středisko
Lovoš spolek Úsměv pro zdraví.
(hz)

Pouť Českým středohořím s přáteli z Coswigu
Dne 25. 4. 2015 se uskutečnila
pouť
Českým
středohořím.
Téměř 50 účastníků z města
Coswig se setkalo se svými protějšky z Lovosic na parkovišti
pod hradem Hazmburk, odkud se
společně vydali na vrchol pokochat se výhledem na malebnou
krajinu.
Po prohlídce hradu odvezl autobus účastníky akce do Doksan, kde

proběhla prohlídka místního premonstrátského kláštera. Prohlídka
kláštera a celého areálu byla o to
zajímavější, jelikož zde britská televize BBC natáčí seriál Tři mušketýři.
Mnohé kulisy tak vzhled místního
kláštera výrazně pozměnily. Následně odvezl autobus účastníky do
Lovosic, kde byla pouť zakončena
společným obědem.
Vojtěch Krejčí, Infocentrum Lovosice

V rámci projektu „Centrum pro cestovní ruch a partnerství“, číslo žádosti: 100115050 financovaného z Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 putovali turisté z partnerského města Coswigu po významných místech v Českém
středohoří. Společně za doprovodu lovosických účastníků navštívili státní hrad Hazmburk a premonstrátský klášter v Doksanech.
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Nový seriál Lovosického dneška: „Jak fungují?“

Dana Berková, tajemnice výkonného výboru ASK Lovosice. (Foto: tuc)

Asociace sportovních klubů
Lovosice (dále jen ASK) je jako
zapsaný spolek právnickou osobou, která sdružuje 19 sportovních klubů (dále jen SK) a tím
zastřešuje činnost v 19 sportovních odvětvích. Jsou to (v abecedním pořadí) ATLETIKA, BASKETBAL, CYKLISTIKA, FLORBAL,
FOTBAL,
HÁZENÁ,
HOKEJ,
JACHTING, KICKBOX, KRASOBRUSLENÍ, KUŽELKY, KULTURISTIKA, PLAVÁNÍ, SILOVÝ TROJBOJ, STOLNÍ TENIS, ŠACHY,
TENIS, VOLEJBAL, ZRAKOVĚ
POSTIŽENÍ.
K 31. 1. 2015 tvořilo členskou
základnu 1 095 osob ve složení –
žáci do 15 let, dorost do 18 let,
nad osmnáct pak dospělí (viz tabulka).

Celkem
1095

odvětví, podmínek soutěžního
řádu svazového orgánu, při respektování
dosaženého
stavu
vlastních příjmů a zvláště pak celkových zdrojů ASK pro zajištění
jejich technických podmínek.
Dle velikosti členské základny má
každý klub svůj výbor, který řídí a
kontroluje tuto činnost.
Jména a kontakty předsedů jsou
uvedeny na webových stránkách
www.meulovo.cz. Dle Stanov
ASK sportovní kluby zásadně
veškeré příjmy a výdaje vykazují
v účetnictví ASK na svém oddílovém podúčtu. ASK vede podvojné
účetnictví.
Nejvyšším orgánem ASK je valná
hromada složená ze zástupců
všech SK v ní sdružených. Ta volí
na svém jednání 9členný výkonný

počet
klubů

muži

19

488

ženy
102

dospělí
celkem
590

dorostenci

dorostenky

žáci

žačky

mládež
celkem

118

40

218

129

505

SK, které se dobrovolně sdružily
v ASK, nemají právní subjektivitu
(tu má pouze ASK jako celek), ale
mají povahu autonomních a samostatných celků, kdy si každý klub
organizuje svou vlastní činnost
podle pravidel daného sportovního

6

výbor (dále VV), který je výkonným
orgánem valné hromady.
VV volí ze svých řad předsedu a
místopředsedu (volební období je
4 roky). K zabezpečení činnosti
ASK vytváří profesionální aparát v
nezbytně nutném rozsahu. Ten

tvoří v současné době tři profesionální pracovníci, ostatních šest
členů vykonává tuto činnost jako
čestnou funkci bezúplatně. Tři
placení zaměstnanci – tajemník,
ekonom a provozní technik – souběžně zajišťují jak činnost ASK,
tak provoz celého sportovního
areálu. VV zabezpečuje zejména
hospodaření s finančními prostředky na provoz a údržbu sportovního
areálu a jeho účelné využívání.
Předkládá Radě města Lovosice
rozpočet s požadavkem na krytí
ztrát z provozu a prioritní opravy.
ASK pak jako samostatný právní
subjekt musí dodržovat a respektovat všechny platné zákony a
předpisy počínaje zákonem o účetnictví a daňovými zákony. Musí
plnit výkaznické povinnosti a závazky vůči finančnímu úřadu (FÚ),
zdravotním pojišťovnám, úřadu
práce, okresní správě sociálního
zabezpečení, ministerstvu školství
(MŠMT), městu Lovosice atd. K 30.
6. pak každoročně předkládá FÚ
daňové přiznání, které zpracovává
akreditovaný daňový poradce.
Na základě smlouvy mezi městem
Lovosice a ASK spravuje Asociace
městská sportovní zařízení s cílem
zajistit materiálně technickou základnu, a to jak pro činnost vlastních klubů, tak pro využití školami,
učilišti či jinými právnickými oso-

bami a širokou veřejností.
Jako nestátní nezisková organizace je možným (lépe řečeno byla)
příjemcem grantů a státních dotací, které lze použít na provoz a
údržbu. Bohužel výše těchto dotací
se neustále snižuje. V současné
době může dotace činit nejvýše
500 tisíc na provoz a údržbu, nově
od letošního roku mohou žádat
o investiční dotace pouze majitelé
objektů, nikoli provozovatelé.
Z tohoto důvodu se ve schváleném rozpočtu města Lovosice v
kapitole Městská sportovní zařízení
ve správě ASK objevuje částka
4,9 milionu korun (projekt na opravu fasády objektu zimního stadionu, ve kterém je umístěna ubytovna a městské byty). Žádost na
MŠMT o investiční dotaci podával
majitel, město Lovosice, a o přidělení není zatím rozhodnuto.
Zastupitelstvo města Lovosice
schválilo na svém březnovém jednání rozpočet na rok 2015, jehož
součástí jsou i dvě Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. První na částku 3,2
milionu korun, která je určena
přímo na podporu sportovních
klubů sdružených v ASK. Tuto
částku rozdělil výkonný výbor ASK
dle stanovených kritérií ve prospěch 16 klubů (viz tabulka).

ODDÍL

ŽÁCI
Počet

1300 Kč / 1 dítě

Celkem

Atletika

73

94 900

120 000

Basketbal

47

61 100

160 600

0

15 000

Cyklo
Fotbal

54

70 200

459 200

Házená

111

144 300

1 902 700

Jachting

2

2 600

2 600

Judo
Krasobruslení

16

Kulturistika
Kuželky

0

0

20 800

20 800

0

0

0

50 000

Hokej

15

19 500

19 500

Plavání
Stolní tenis

37
7

48 100
9 100

48 100
9 100

Šachy

4

5 200

5 200

Tenis

34

44 200

44 200

0

0

72

93 600

262 600

0

0

Volejbal
Florbal
Silový trojboj
Zrak. post.

0

5 000

Kickbox

54

70 200

75 400

CELKEM

526

683 800

3 200 000

Květen 2015

Seriál

Představujeme Asociaci sportovních klubů Lovosice
Druhá veřejnoprávní smlouva je
na částku 9,75 milionu korun.
Z této částky je financován kompletní provoz sportovního areálu
včetně údržby. Právě provozní
náklady sportovního areálu jsou
největší zátěží, přičemž největší
položkou jsou náklady na energie
(viz tabulka).

sportovního areálu podfinancován. Veřejností je ASK vnímána na
základě nepřesných informací jako
„žrout peněz“, ale málokdo si
uvědomuje rozsah její činnosti.
Tím teď nemyslíme vlastní zabezpečení 19 sportovních odvětví.
ASK pro město spravuje a zabezpečuje provoz majetku, který má

Předpokládané provozní náklady
na rok 2015

Celkové náklady za rok v Kč

Elektrická energie

2 863 000

Teplo a TUV

3 600 000

Plyn

450 000

Voda

1 200 000

Předpokládané náklady
na energii celkem

8 113 000

Příspěvek na mzdy*

1 800 000

Závazek z roku 2014 / teplo
+ TUV/

1 660 000

*Příspěvek na mzdy ve výši 1,8 mil./
rok je pro cca 25 provozních zaměstnanců sportovního areálu.
(Uváděné náklady jsou bez provozu
koupaliště.)

ASK zaměstnává v nepřetržitém
provozu v průměru 25 osob. Sportovní zařízení jsou k dispozici od
ranních hodin dlouho do noci,
sedm dnů v týdnu. V dopoledních
hodinách od pondělí do pátku
využívají sportovní zařízení školy
a školky. Pokud je jejich zřizovatelem město Lovosice, je využití
zdarma ve všech sportovních zařízeních. V zařízeních, která veřejnost navštěvuje za úplatu, je pak
cena vstupného dotována z městských prostředků, jak se budete
moci dočíst v informaci o provozu
krytého bazénu (postupně budeme
zveřejňovat v městském periodiku
využití a hospodaření jednotlivých
středisek sportovního areálu).
Zabezpečení provozu je i z hlediska potřeb dodržování zákonných
norem a předpisů plně v režii
ASK jako provozovatele. VV ASK
si uvědomuje svou zodpovědnost
a následky, které by mohly nastat
při uzavření provozu sportovního
areálu z důvodu nedostatku provozního kapitálu. Dopad by způsobil problémy jak školám, tak sportovním klubům, kde by byla
zmařena dlouholetá práce trenérů

hodnotu cca 750 mil. Kč, což je
cca 35 % celkového majetku
města Lovosice (celkový majetek
Lovosic má dle pojistné smlouvy
hodnotu 2 167 998 208 Kč).

Tato čísla jsou uváděna na základě ročních vyúčtování spotřeb za
uplynulé roky a na základě uzavřených smluv o odběru na rok 2015
od externích dodavatelů. ASK navíc
ještě splácí fakturu Tepelnému
hospodářství města Lovosice za
rok 2014 (1,66 mil.), kdy byly sníženy zálohy po povodních 2013 a
kdy se bohužel nepotvrdila předpokládaná úspora za teplo, zejména v objektu zimního stadionu, kde
probíhaly opravy po povodni.
Jen prostým součtem těchto čísel
(11 573 000 Kč) dojdeme k tomu,
na co výkonný výbor ASK dlouhodobě poukazuje – že je provoz

i funkcionářů.
Již několik volebních období se
snažíme o společný postup s vedením města při hledání jiného způsobu zajišťování provozu. Například formou příspěvkové organizace, akciové společnosti s majoritou
města či zařazením zaměstnanců
areálu do struktury městského
úřadu. Současné vedení města
bylo požádáno o společné jednání,
které by projednalo provoz sportovního areálu s cílem zajistit
dostupnost sportovní činnosti jak
v soutěžích, tak v rekreační oblasti,
a to zejména dětí a mládeže ve
stejném rozsahu jako doposud.
Věříme, že společně najdeme
řešení, které bude prospěšné všem
občanům Lovosic. Chtěli bychom
postupně sérií článků v Lovosickém
dnešku seznámit veřejnost s činností ASK, a to zejména v oblasti
služeb pro veřejnost. Cílem je uvést
na pravou míru některé nepřesné
či nepravdivé informace, které byly
uveřejněny v regionálním tisku,
a přesvědčit občany, že činnost
ASK je pro město přínosem.
Dana Berková a výkonný výbor ASK

Provozní náklady sportovního areálu ve správě ASK v letech 2010 – 2014 (v tis. Kč)
2010

2011

2012

2013

2014

Provozní náklady

2492

2665

2388

1844

2307

Energie - el. energie, plyn, voda, phm

6598

6671

7014

5168

5518

Mzdové náklady, včetně odvodů

5992

5683

5673

5328

6402

CELKEM

15082

15019

15075

12340

14227

Dotace na provoz od MÚ

9700

9200

10754

9550

10100

Dofinancování z vlastních zdrojů ASK*

5380

5819

4321

2790

4127

*Příjmy z pronájmů, vstupného, ubytovny, dotace od ČUS.

Zásahy Městské policie Lovosice za první čtvrtletí roku 2015
Počet
179

Pokuty
74 100

z toho přk proti bezpečnosti a plynulosti provozu (mimo rychlosti)

65

21 100

z toho přk spáchaných překročením rychlosti

38

33 500

z toho přk proti majetku

11

9 700

z toho přk proti pořádku ve státní správě § 46/1

58

7 300

z toho přk proti pořádku v úz. samosprávě § 46/2

7

2 500

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu PŘK

74 100
4

Celkový počet podezření z přk oznámených přísl. orgánům

79

z toho přk proti bezpečnosti a plynulosti provozu na poz. kom.
(mimo rychlosti)

25

z toho přk spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

2

z toho přk na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxik.

1

z toho přk proti veřejnému pořádku

8

z toho přk proti občanskému soužití

4

z toho přk proti majetku

5

z toho přk proti pořádku ve státní správě § 46/1

31

Počet odchycených zvířat

9

Počet výjezdů, zákroků na žádost Policie ČR

46

z toho přk proti pořádku v úz. samosprávě § 46/2

3

300

Celkový počet důvodných podezření ze spáchaní trestných
činů oznámených PČR

4

Doručování, poštovní zásilky pro MěÚ
Parkovací automaty
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168 372
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Hudba

Představuje se Chválící skupinka sboru BJB v Lovosicích
Počátek hudební a pěvecké
skupiny sboru Bratrské jednoty
baptistů (BJB) v Lovosicích se
datuje na počátek 90. let. Několik hudebně obdarovaných členů
sboru se domluvilo, že si připraví
několik písní na nedělní bohoslužbu. Tato služba se časem
ustálila a stala se jednou ze složek sboru BJB. Postupně se také
generačně obměňovala a stále
probíhá (nejstarší člen ve skupině působí již cca 20 let).
Z počátku se tato skupina nazývala jednoduše Hudební skupina. Později se název spontánně
ustálil na Chválící skupinku, který používáme i v současnosti.
Název Chválící skupinka není
oficiálním názvem, ale spíše vyjádření jejího poslání a účelu. Hlavním
účelem je především oslava Pána
Ježíše Krista. Jemu jsme odevzdali
naše životy, uvěřili v něho jako
svého Pána a Spasitele. Protože
nám Bůh prokázal svou lásku skrze
svého Syna Ježíše Krista, chceme
ho hudbou a písněmi uctívat, oslavovat a děkovat mu za dar spasení.
Tato hudební a pěvecká služba je

tedy pro nás přirozenou reakcí naší
víry v Ježíše Krista.
Zkoušíme pravidelně každou
sobotu v 17 hodin v modlitebně
sboru BJB v Lovosicích a zkoušky
trvají přibližně 2 hodiny. V případě
potřeby, před blížícím se vystoupením, zkoušíme i v neděli odpoledne. Skupinka má nyní 12 členů,
z toho 8 zpěvaček, které hudebně
doprovází klavír, elektrická kytara,

akustická kytara a housle. Hudba a
písně, které hrajeme, se v křesťanských kruzích nazývají chvály
(worship). Jsou to např. zhudebněné biblické žalmy nebo také písně
různých křesťanských autorů. Náš
repertoár obsahuje více než 170
písní. Vybrat z tohoto repertoáru
jednu oblíbenou píseň je těžké.
Stále objevujeme nové a krásné
písně. Řekl bych, že v posledním

roce jsme si velice oblíbili píseň
„Jen v Kristu mám naději
svou“ (překlad z orig. In Christ
Alone, Keith Getty & Start Townend, viz internetové stránky
www.bjblovosice.cz).
Pravidelně sloužíme na nedělních
bohoslužbách sboru BJB v Lovosicích, které probíhají v dopoledních
hodinách od 9.30 do 11.30. Mimo
tuto pravidelnou službu také mimořádně navštěvujeme další křesťanské sbory v ČR i na Slovensku,
např. minulý rok jsme sloužili v BJB
v Bernolákove na Slovensku nebo
na Moravě v Kroměříži. Před několika dny nás čekala služba na česko
-slovenské konferenci sester v
Praze, v modlitebně BJB na Vinohradech, která proběhla první
víkend v květnu. Všichni, kteří mají
zájem slyšet písně oslavující Boha,
Stvořitele nebe i země, mohou
přijít na veřejnou bohoslužbu vždy
v neděli v 9.30 do sboru Bratrské
jednoty baptistů v Lovosicích.
Podrobnější informace najdete na
našich internetových stránkách:
www.bjblovosice.cz.
Za Chválící skupinku Petr Klepáček

Sny se dají splnit v každém věku

Co je nového v ZUŠ Lovosice

V tříkolové pěvecké soutěži Česko zpívá se dostaly na základě zaslaných nahrávek do
druhého kola Lucie Hajná, žákyně Julie Nepustilové, Natálka
Tichá a Petra Hájková, žačky
Jakuba Kocha.
Mezi 10 nejlepšími zpěváky postoupila do 3. kola Petra Hájková.
Kategorie Sólistů nad 26 let se
zúčastnilo v Trutnově 9 finalistů.
1. místo ve zpěvu získal Tomáš
Trávník z Prahy s písní Rozeznávám, 2. místo Jana Eichmeierová
z Košic s písní Vrať mi tie hviezdy
a 3. místo obsadila Petra Hájková
z Lovosic s písní Nechci být
ta druhá. „Vybojovala jsem ještě

V krajských kolech
soutěže žáků hrajících
na dechové a bicí nástroje obsadila ZUŠ
Lovosice celkem pět
druhých míst, a to
v oborech bicí – Jan
Drašnar, zpěv – Josef Fečo, saxofon – David Andrš, trubka –
Ondřej Beneš a Jaroslav Hofman.
Dále žáci vybojovali tři první místa v oborech příčná flétna – Veronika Chadimová, Markéta Burgrová
(s postupem do Ústředního kola)
a klarinet – Matouš Kopáček
(rovněž s postupem do Ústředního
kola). Na klavír doprovázely Alena
Kolaříková a Petra Kacianová.
Soutěžící jsou ze tříd Martina
Dolejšího, Jakuba Kocha, Jiřího
Holečka, Jiřího Lhotského, Evy
Peluňkové a Tomáše Kopáčka.
Petra Hájková, studentka zpěvu
ZUŠ Lovosice ve studiu dospělých
a učitelka ZŠ Všehrdova, se zúčastnila 9. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá a byla
velmi úspěšná.
Happy Voices, žákovský sbor,
získal umístění ve stříbrném pásmu
v Krajské přehlídce dětských pě-

1. místo – Cenu diváků, které si
cením nejvíce, a 2. místo za Cenu
internetu, přestože jsem byla nejstarší „účastnice zájezdu“.
Atmosféra a celá soutěž byla
velmi pohodová, mám velkou
radost, byl to neuvěřitelný zážitek.
Sny se dají plnit v každém věku,"
říká s úsměvem Petra Hájková.
Vybrala zkrátka vše, co se dalo.
Podpořit v soutěži ji byl její učitel
zpěvu Jakub Koch, sestra Lenka a
samozřejmě i synovec Pepča, který
na soutěži bodoval v roce 2014
(2. místo v kategorii 9 – 14 let).
K úspěchu Petře Hájkové i jejímu
učiteli Jakubu Kochovi blahopřejeme.
(hz, foto: Archiv Petry Hájkové)

Tři vítězové s producentem Milanem Hermanem (Petra Hájková
v pruhovaném saku).
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veckých sborů, která se
konala v Chlumci u Ústí
nad Labem 11. dubna
2015.
Podle plánu činnosti
ZUŠ na druhé pololetí
školního roku byly provedeny v dubnu 2015 dva koncerty
v rekonstruovaném sále staré radnice Lovosice a jeden koncert
v sále rekonstruované radnice
Třebenice. Obsah byl zaměřen na
sborovou a komorní instrumentální a vokální hudbu. Na realizaci se
podílela většina učitelů školy.
Základní umělecké škole Lovosice
se dostalo v měsíci dubnu ocenění
od agentury Centrum výzkumů
názorů klientů s.r.o. Ostrava v
podobě certifikátu Důvěryhodná
firma 2015. Průzkum je prováděn
anonymně.
S příchodem jara se konala dvě
třídenní odborná soustředění ve
Lhotsku u Liběšic. 3. – 5. dubna to
byl pěvecký sbor Happy Voices
a 10. – 12. dubna vokálně instrumentální skupina Enkláva. Obě
tělesa připravovali Julie Nepustilová, Jakub Koch, Martin Dolejší a
Ivo Joachimsthaler.
MgA. Jiří Lhotský, ředitel ZUŠ Lovosice
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Děti/Církev
V MŠ Sady Pionýrů zahájil provoz
kroužek Na slovíčko
Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a
rozvojového
programu
„Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce
2015“ zahájil pro děti Mateřské
školy Sady pionýrů v Lovosicích
a jejich rodiče svou činnost
kroužek „Na slovíčko“.
Rodiče se zde seznamují s možnostmi logopedické prevence, již

mohou dětem poskytnout i v domácím prostředí. Vše probíhá
formou her, takže si společně užíváme spoustu legrace. Od dubna
navštěvují „Na slovíčko“ děti, které
byly v naší mateřské škole u zápisu, a i jim se v kroužku velice líbí.
Doufáme, že se nám bude dařit
i nadále.
Bc. Marcela Salačová,
učitelka MŠ Sady pionýrů

Na ZŠ A. Baráka bojujeme
proti kouření
V týdnu od 13. do 17. dubna
se naši žáci i učitelé zapojili
do školního projektu s názvem
Týden boje proti kouření, kde se
děti z různých prezentací a výukových videí dozvěděly základní
informace o škodlivosti kouření.
Všichni učitelé si také připravili
aktivity v rámci svých předmětů –
chemické pokusy, tvorba plakátů,
příběhů a her.
V rámci tohoto týdne také pro-

běhla již tradiční soutěž „Běh
do schodů“, kde běžci (žáci i učitelé) kuřákům ukázali, že zdravým
aktivním životním stylem se nám
nekuřákům žije na světě lépe.
Cílem akce je primární prevence
a osvěta v oblasti kouření. Doufejme, že všichni budeme mít v sobě
dostatek sil a vlastního přesvědčení, abychom se kouření ubránili.
Mgr. Hana Jansová

V Mírovém kostele se konaly
husitské slavnostní bohoslužby

– – Skautské okénko – –
V nedávných dnech
jsme připravili pro
všechny naše členy
oddílu akci oblíbenou
především u jejich
maminek. Akce nese
již
tradičně
název
„Kuchařský den“ a
úkolem dětí je po celý
den vařit pro celou
rodinu. To, jak vaří a jak se
k celé akci postaví, přijíždí zkontrolovat kontrola, kterou vykonává vedení oddílu.
Letos jsme jako pokaždé, když se
tato akce uskuteční, slyšeli především od maminek, že by jim vůbec
nevadilo, kdyby byla třeba dvakrát
do roka.
25.
dubna
se
uskutečnilo
v Litoměřicích okresní kolo skautského závodu, které nese název
Svojsíkův závod. Závod má tři
kola – okresní, krajské a celostátní
kolo. Závodí proti sobě skupinky
dětí (skutečné skautské družiny) z
jednotlivých měst celé České republiky. V okresním kole si skauti z
Lovosic poměřili síly se skauty
z Litoměřic a Roudnice nad Labem.
Vítězné hlídky z chlapecké a dívčí
kategorie se mohou těšit na to, že
budou mít tu čest reprezentovat
sebe, ale i celý svůj oddíl a
v neposlední řadě i své město dále
na kraji. O výsledku okresního kola
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vás budeme informovat
příště.
Od
1.
dubna
se
z důvodu nového občanského zákoníku musel
změnit
název
české
skautské
organizace,
která se do té doby jmenovala Junák – svaz
skautů a skautek ČR.
Nově se celá naše organizace v ČR
jmenuje Junák – český skaut, z.s..
Pod tímto názvem nás všechny
najdete. Jen tento název je stoprocentní jistotou, že se jedná o naši
celorepublikovou organizaci.
Možná jste to netušili, ale dnes
velice populární česká, především
filmová herečka, která vyrostla
také ve skautském oddíle, je Anna
Geislerová. Co ona říká o svých
zkušenostech se skautingem?
„Do skauta mě dovedla moje starší
sestra. Rozhodně vím, že kdybychom tam nechodily, byly bychom
trochu jiní lidé. Dnešní doba málo
vyhraňuje, co je dobré a co zlé,
a pokud nejsou lidé věřící, najdou
to už jen v pohádkách. Skaut byl
výchovný a dával návod, co bychom měli všichni dělat. Líbí se mi
také to, že učil člověka vystačit
s málem, což je dnes vzácné. Těším
se, že tomu také vystavím své děti.
Díky skautu jsem jiný člověk.“
Vojtěch Hák (Sesmál)

29. března se konaly v lovosickém kostele Církve československé husitské slavnostní bohoslužby se svátostí kněžského
svěcení, které přijala duchovní
této obce Libuše Mikušková.
Pražský biskup David Tonzar po
roce opět zavítal do zcela zaplněného kostela, aby zde sloužil
první polovinu bohoslužeb.
Po jeho působivém kázání na text
z Markova evangelia složila duchovní Libuše Mikušková předepsaný slib a přijala z jeho rukou a
rukou spolusvětitelů, ústeckého
vikáře Vladimíra Volrába, pastorační asistentky náboženské obce
Litoměřice Petry A. Kotkové a
předsedkyně rady starších náboženské obce v Lovosicích Jarmily
Švorcové, svátost kněžského svěcení. Po vkládání rukou převzala
Bibli, aby se držela Písma svatého,
chléb a kalich s vínem, aby po

bohoslužebném způsobu Církve
československé husitské připomínala věřícím Kristovu památku,
a nakonec bílou štólu jako symbol
Kristova jha. Poté následovala
druhá část bohoslužby, kterou
sloužila farářka Libuše Mikušková.
Na harmonium doprovázel celou
bohoslužbu Jaroslav Pulda, který
také zazpíval Žalm 23., zhudebněný Antonínem Dvořákem. Po bohoslužbách bylo věřícím nabídnuto
malé pohoštění.
Farářka Libuše Mikušková si
v letošním roce připomene 20 let
služby této obci a výročí oslaví
i lovosický kostel, neboť uplyne
110 let od jeho postavení. Věřící by
proto v závěru letošního roku
v něm rádi přivítali patriarchu církve Tomáše Buttu, aby k tomuto
výročí Mírového kostela v Lovosicích zde sloužil slavnostní bohoslužbu.
(hz, foto: hv)

Příští číslo Lovosického dneška vychází
6. června 2015.
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Knihovna

Do knihovny zavítá spisovatelka Spisovatel Michal Viewegh četl
Hana Marie Körnerová
v Lovosicích
H. M. Körnerová se narodila
v Litoměřicích a čtyři roky svého
života prožila v Lovosicích. Zde
se jí narodila dcera a prožila tu,
jak sama uvádí, šťastné období.
Dnes žije v Podkrkonoší.
Je autorkou mnoha velmi úspěšných knih, ať už to je několikrát
vydaná historicko-romantická sága
Pán Hor, romantický příběh Andělská tvář, který by zfilmován Zdeňkem Troškou, nebo celá řada románů ze současnosti. Mezi ně patří
i kniha Heřmánkové údolí, strhující
a čtivý románový příběh, zasazený
svým dějem do Českého středohoří. Pozorný čtenář v knize najde
Lovosice, Opárenské údolí, Režný

Újezd a další známá místa. Ani
postavy v této knize nejsou vymyšlené, jejich osudy se odvíjejí od
skutečných životních příběhů.
Čtenářům knihovny a těm, kteří
se na besedu přijdou podívat, paní
Körnerová
vzkazuje: „Přijedu k
vám moc ráda, už se na to těším.
Jinak – já nepřednáším, já si s lidmi
skutečně povídám a odpovím na
jakýkoli dotaz. V mém věku a při
mém životním nadhledu už žádná
tabu pro rozhovor neexistují.“
Setkání se spisovatelkou Hanou
Marií Körnerovou proběhne v
úterý 19. května od 17 hodin v sále
knihovny, vstupné je 30 korun.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

Městská knihovna v Lovosicích
není ještě ve svém novém působišti ve Pfannschmidtově vile
ani půlrok, ale už má za sebou
celou řadu krásných a plně obsazených pořadů. Botanik Větvička, historik Vondruška, spisovatelka a rozhlasová reportérka
Milena Štráfeldová, koncerty.
V úterý 14. dubna přijel do
knihovny na autorské čtení jeden z
nejúspěšnějších českých spisovatelů současnosti, Michal Viewegh.
Ten se postupem času – a proti
vůli řady kritiků – stal nejprodávanějším českým autorem. Jeho vydavatel Martin Reiner uvedl, že ke
konci roku 2012 se prodalo až
jeden a půl milionu Vieweghových
knih. Kdo by je neznal – Báječná
léta pod psa, Báječná léta
s Klausem, Výchova dívek v Čechách i třeba Můj život po životě,

kniha, ve které popisuje spisovatel
deníkovou formou svoji osobní
tragédii, která začala operací
prasklé aorty v prosinci 2012. I této
knihy se prodalo přes 35 tisíc výtisků.
Na oblíbeného autora se těšili
jeho čtenáři z Lovosic i okolí, opět
přišlo přes sto návštěvníků. Besedu
Viewegh zahájil autorským čtením
ze sbírky povídek A celý život budem šťastný – přečetl povídku
Křižovatka o různém myšlení muže
a ženy. A pak už ho návštěvníci
bombardovali mnoha dotazy od
sporu s bulvárem přes filmování
knih po reakci na knihy Mafie
v Praze a Mráz přichází z Hradu
(kupodivu nikdo ho nežaloval).
Na další dotaz na politiku uvedl, že
už má po této stránce odpracováno. Nakonec ještě proběhla autogramiáda. (hz, foto: Julie Cigánková)

áše v Budapešti a 15. června 2015
další přednáška – Česko maďarské
vztahy od minulosti po přítomnost,

na které všechny srdečně zveme,“
informuje Iveta Pospíšilová, vedoucí organizace.
(hz, foto: hv)

Irene Kordt vystavovala
v knihovně
Svaz Maďarů žijících v českých
zemích – pobočka Lovosice
uspořádal ve dnech 28. dubna –
6. května 2015 výstavu obrazů
Irene Kordt, maďarské malířky
žijící v Německu. Výstava byla
zahájena vernisáží a konala se
v Městské knihovně v Lovosicích
ve Pfannschmidtově vile.
Kulturní program zajistily houslistka Barbara Barháčová a klavíristka Alena Karpjuková, které zahrály
několik
maďarských
čardášů.
Vernisáž se uskutečnila za přítomnosti malířky Irene Kordt, předsedkyně lovosické pobočky Svazu
Maďarů Ivety Pospíšilové a velkého
množství návštěvníků. Minulá lovosická výstava evokovala její vzpomínky na dětství. Tentokrát byly
obrazy převážně zátiší s květinami,
hlavně její oblíbené luční květy
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a fantazijní zvířata a ptáci, zajímavé
byly i různé upomínkové předměty.
Předsedkyně lovosické pobočky
Svazu Maďarů Iveta Pospíšilová
výstavu zahájila, malířka se představila návštěvníkům a byly jí předány květiny. Spolku darovala svůj
obraz – Zátiší s kosatci. Určitě dokonale okrášlí novou klubovou
místnost Svazu Maďarů a bude
vzpomínkou na výstavu paní Kordt
v Lovosicích.
Lovosická pobočka Svazu Maďarů
žijících v českých zemích je nezisková organizace, která se snaží
nejen přiblížit Maďarsko jako takové, ale i zpestřit kulturu ve městě
Lovosice. „16. května 2015 se uskuteční na Václavském náměstí v
Lovosicích už 5. FESTIVAL FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ, 25. května
2015 přednáška – Chrám sv. Maty-
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Kultura

Když zpívají děti i rodiče
Ve středu 8. dubna se v sále
staré secesní radnice uskutečnil
koncert lovosických sborů Happy Voices a Vocal Friends pod
vedením
sbormistra
Jakuba
Kocha, učitele ZUŠ Lovosice,
která akci pořádala.
Koncert proběhl pod záštitou
Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Sbor Vocal Friends si připravil spoustu hezkých úprav
s klavírním doprovodem – např.
Yesterday od skupiny The Beatles,
Láska, bože láska, Knížka snů
(z muzikálu Les Miserables – Bídníci), Tears in Heaven (Eric Clapton)
a černošský spirituál Kumbaya.
Členky sboru vystoupily ve stejném oblečení, na černých šatech
zářila bílá šála.
V druhé půli vystoupil sbor ZUŠ
Happy Voices, který produkci zahájil písní Spinkej. Zaznělo i něko-

lik národních písní (To ta Helpa,
Mezi dvěma vinohrady) a i song
Hakuna Matata z filmu Lví král.
Děvčata měla také černé šatečky,
ale se starorůžovými bolerky,
jediný chlapec měl starorůžovou
kravatu. Závěrem zazpívaly oba
sbory společně spirituál Spinkej
(viz foto).
Koncert měl u posluchačů úspěch
a věřme, že v budoucnu podobný
v Lovosicích opět uslyšíme. V minulosti zde působilo dlouhá léta
Pěvecké sdružení lovosických učitelek (sbormistr Slavoj Princl) a
Lovosický dětský sbor prof.
Frühaufa, který v Lovosicích jako
mladý začínal, posléze působil v
Litoměřicích v čele sboru Máj a
nyní Cantica Bohemica a dosáhl
vynikajících výsledků. Nyní mladý
sbormistr Jakub Koch navazuje na
jejich vynikající tradici. (hz, foto: hv)

Okresní kolo v požárním sportu
se uskuteční v Lovosicích
Po dlouhých letech se do Lovosic opět vrací soutěž hasičských družstev. Mnozí ještě
pamatují soutěž „O stříbrnou
proudnici města Lovosice“,
která se konala v sedmdesátých
a osmdesátých letech na Osmičce.
V neděli 17. května 2015 se na
atletickém stadionu uskuteční
okresní kolo v požárním sportu.
Soutěžit se bude v kategoriích:
družstva – muži / ženy, jednotlivci
– dorostenci / dorostenky. Na
programu jsou disciplíny: běh na
100 m s překážkami, štafeta 4 x
100 m s překážkami a požární
útok. Zahájení soutěží bude v
9 hodin, ukončení předpokládá-
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me ve 13 hodin.
V letošním roce lovosičtí dobrovolní hasiči oslaví významné výročí. Uplyne rovných 140 let od
doby, kdy byl ve městě v roce
1875 založen Sbor dobrovolných
hasičů, přičemž jeho členy byli
především němečtí obyvatelé
Lovosic. V roce 1937 byl pak
z podnětu župy založen český
Sbor dobrovolných hasičů.
Dále vás chceme informovat, že
podle harmonogramu probíhá
dokončení nové hasičské stanice
pro profesionální hasičský záchranný sbor. Stanice je nově
umístěna v Novém Klapý na pozemku bývalého cukrovaru.
Mgr. Pavel Hejduk, Starosta SDH Lovosice

Večer plný evergreenů
Na sále Kulturního střediska
Lovoš zahrál v pondělí 27. dubna
opět po čtyřech letech Orchestr
Bonus Vlastimila Jurčíka. Koncert byl zahájen Gershwinovou
orchestrálkou Broadway. Poté se
představil několika písněmi moderátor programu a zároveň
skvělý swingový a jazzový zpěvák Jan Smigmátor.
Nadšení publika vzbudily písně
Toulavý vůz, Vzpomínky nám zůstanou i All of me, které symbolicky věnoval Karlu Hálovi – ten je
v Lovosicích zpíval na Vánočním
koncertu v roce 2007. Kmenová
zpěvačka orchestru, půvabná štíhlá
blondýnka Lenka Kanive, zahájila
své vystoupení Hapkovou písní Mít
svůj kout, kterou proslavila Jitka
Zelenková. Poté zazpívali oba
interpreti Sladké hlouposti známé
v Čechách z podání Yvetty Simonové a Milana Chladila (v originále
Something Stupid, kterou zpívali
Frank Sinatra a jeho dcera Nancy).

Před přestávkou ještě zazněla
krásná improvizace na trubku.
Po pauze si Smigmátor vystřihl
další oblíbenou Hálovku Peníze
z nebe a písní Buona Sera, Signorina se zapojil do zpěvu i baskytarista Jiří Hoření a i on sklidil velký
aplaus. Sinatrovu píseň Fly me to
the Moon zazpíval Smigmátor bez
mikrofonu a pokračoval i dalšími
Sinatrovými songy. V prosinci
letošního roku by se Frank Sinatra
dožil sta let, bude k tomu v Praze
velký koncert. Lenka Kanive ještě
uvedla oblíbenou Místy a se Smigmátorem zazpívali, že je všechno
All right a O.K.
Pro velký potlesk se hráči museli
vrátit na pódium a přidali na závěr
Bye, bye, Black Bird. Zpěvačka
dostala od organizátorů květiny a
pohádky byl konec. Určitě v našem
městě Bonus rádi znova uvítáme.
Je to zvláštní, ale swing v Lovosicích své posluchače vždycky přitáhne.
(hz, foto: hv)

Andělem oceněná kapela Jelen
ozdobí letošní jubilejní Hašmar
Letos oslaví oblíbený lovosický
festival Hašmar Country 20 let
svého trvání. Uskuteční se
v tradičním termínu v prvním
červnovém víkendu (4. – 6. 6.).
I letos se představí několik nových kapel, které na Hašmaru ještě
nevystupovaly. Mezi hlavními hosty bude letos Andělem oceněná
skupina Jelen (objev roku) a Michal
Prokop s Lubošem Andrštem a
Vladimírem Hrubým. Žánrovou
pestrost doplní Navostro (skotská
hudba), Blueground (americká
country), Shannon (irská hudba),
Nová sekce a G-runs ’n Roses

(bluegrass) a samozřejmě nebudou chybět místní a regionální
skupiny. Letos na Hašmarovské
hospodě vystoupí Karavana, Sebranci, Rum Band, Mudring a Petra
Band, na hlavním pódiu Od plotny
skok, Báry, Red Leaf, Burizon, Workers a ještě jednou Karavana se
Sebranci.
Hašmar začne ve čtvrtek 4. 6.
v 18.00 Hospodou, hlavní scéna
pokračuje v pátek 5. 6. od 18.00
hodin a v sobotu 6. 6. od 15.00
hodin. Vstupné je 100 Kč. Těšíme
se na Vaši návštěvu a na každoroční setkání.
Vladimír Hieke
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Sport

Lovci si zahrají finále extraligy
Cíl byl už dávno
splněn – dostat
se do semifinále
extraligy.
Jenže
hráči i celý tým
náhle chtěli mnohem více. Poté, co
se ve třech zápasech dostali přes
Duklu, narazili na Brno. S ním
prohrávali 0:2 na zápasy a už se
zdálo, že je vymalováno. Jenže
chyba lávky. Po dvou domácích
utkáních Lovci hnáni vlastním
publikem stav série vyrovnali.
Následoval rozhodující výjezd do
Brna. Kdo z dvojice postoupí do
vytouženého finále? Brno nebo
Lovosice? „Raději pojedu ještě
jednou do Brna, než pak do Karviné,“ podotkl jen chvíli po skončení
čtvrtého duelu Jirka Motl.
V Brně pak Severočeši opět za
mohutné podpory svých fanoušků
rozehráli parádní utkání. Vyhrát
mohl kdokoli. Ještě několik vteřin
před koncem byl zápas nerozhodný 22:22. Střela Pavla Chroustovského tři vteřiny před závěrečným
hvizdem způsobila hotovou euforii, když Lovce poslala expresem
do boje o zlato. „Původní plán byl
jiný. Míč se měl dohrát na Jirku
Motla, který by pak přihrával na
naskakujícího Jonáše z pravé strany. Ale nakonec Jirku bránil Aspiri-

dis osobně, a tak
Pavel Chroustovský
vlastně ani neměl
jinou možnost než
tu, pro kterou se
nakonec rozhodl,“
chválil instinkt svého svěřence trenér
HK .A.S.A. Město
Lovosice Vladimír Šuma.
Lovosice tak čeká finálová série,
ve které se potkají s úřadujícím
mistrem z Plzně. Na programu jsou
nejprve dva zápasy v západočeské
metropoli – v sobotu a v neděli
(9. a 10. 5.) vždy od 10.15 hodin.
Pak přijdou zápasy v lovosické hale
Chemik. „Když si to vezmu z pohledu podzimu, kdy jsme byli chvílemi na ručník a byli až někde na
devátém místě tabulky, tak je to
veliký úspěch. Ale rozhodně to ani
já, ani kluci nevnímáme jako konec. Všichni se chceme pokusit,
aby ta nálada byla ještě lepší, než
je teď. Každý máme v hlavě ještě
tu vidinu být o stupínek výše.
Ani já, ani kluci finále nebereme na
lehkou váhu,“ dodal bojovně trenér Vladimír Šuma.
Jednoduché to kvůli vysokému
zájmu nebude ani se vstupenkami
na třetí utkání finále. Klub na svých
webových stránkách zveřejnil informace o systému prodeje.
Patrik Pátek

AGROFERT RUN Lovochemie

parádní den pro běžce i celou rodinu
Lovochemie se v letošním roce
připojuje do stále populárnějšího seriálu běhů „Desítky kolem
komína“. Ve spolupráci s AGROFERT RUN připravila společnost
na 27. 6. den plný aktivit pro
všechny milovníky pohybu. Akce
není určena jen pro závodní
běhání a zkušené běžce, nabízí
sportovně – zábavný den pro
celou rodinu.
Do programu jsou zařazeny
rodinný běh na 2 km, dětské běhy
na vzdálenost 200 m – 1000 m
a desetikilometrový závod Desítka
okolo komína, jehož trasa vede
i areálem chemičky. Běžecký den
Lovochemie a doprovodný program bude probíhat v areálu lesoparku Osmička s maximální připraveností na sluneční paprsky i déšť.
Běžcům budou k dispozici šatny,
úschovna zavazadel i sociální zázemí.
Kromě běžeckých aktivit je součástí programu exkurze v areálu
chemičky. Zájemci mají možnost
účastnit se prohlídky Lovochemie
s odborným výkladem, u lesoparku
Osmička bude připravený autobus,
který bude jezdit v pravidelných
intervalech i s odborným doprovodem.
Účastníci sportovně – zábavného

dne by neměli vynechat rodinnou
„bojovku“, malí i velcí v případě
zájmu obdrží u vstupu kartičky a
budou plnit 10 disciplín. Po splnění
je čeká prima odměna. Pro děti je
připraveno malování na obličej a
skákací hrady, všichni návštěvníci si
budou moci pochutnat na burgrech, českých kuřátkách nebo
koláčcích, pitný režim je možné
dodržovat u stánků s občerstvením, pro běžce bude samozřejmě
voda u občerstvovacích stanic
zdarma.
V průběhu dne proběhne vyhlášení vítězů všech běžeckých kategorií, ti budou oceněni pamětními
medailemi. Na závěr nás čeká
ocenění nejlepších běžců Desítky
okolo komína v kategorii ženy a
muži a slosování tomboly.
Startovné na dětské běhy a rodinný běh jsou zdarma, doporučujeme online registraci do 22. 6.
Běh na 10 km je podmíněn startovným a online registrací rovněž
do 22. 6. Při platbě předem činí
startovné 100 Kč, na místě 150 Kč,
výtěžek půjde na podporu charitativního projektu v regionu Lovosicka.
Více informací naleznete na internetových stránkách běhů:
www.agrofertrun.cz.

• Veterán Jaroslav Smělý: Od stříbra ke zlatu •
Parádní výkon v Erfurtu
Počátkem března se v Erfurtu
konalo 14. halové mistrovství Německa v atletice a 13. mistrovství
Německa v zimním házení disku,
oštěpu a kladiva. Akcí se tradičně
zúčastnil lovosický veterán Jarda
Smělý. „Vytěžil jsem další životní
úspěch. Získal jsem stříbrnou medaili – vzhledem k mým zdravotním problémům – za skvělý výkon
ze šestého pokusu 42,99 m. Všechny tři měřené výkony byly za
40metrovou hranici. Je vidět, že
pokud slouží zdraví, tak se dají
dělat výborné výkony i po čtyřicítce. Třetího v pořadí jsem porazil o
4,5 m,“ raduje se Smělý, kterého
poté čekal závod v kouli. „Všechny
4 pokusy byly za 12,40 m, což je
výtečné, nejlepší výkon byl 12,62
m. Medaile visela na dosah, bohužel jsem na ni nedosáhl,“ uvádí
veterán. Mistrovství se zúčastnilo
přes 1 200 atletů a atletek z více

Jaroslav Smělý s nejstarším závodníkem ME v Toruni.
než 530 oddílů.
Životní úspěch v Toruni
Koncem března se konalo halové
mistrovství Evropy veteránů v atletice v polském městě Toruň. Dlouhé hody se konaly venku pod ši-

rým nebem. Smělý se zúčastnil
závodů ve vrhu koulí a hodu diskem v kategorii M40. Závod ve
vrhu koulí se Smělému příliš nevydařil, ale úspěchem je finálová
osmička, kde skončil na konečném
7. místě za 12,00 m.

Vrchol pro atleta přišel v pátek
27. března v 14 hodin. Byl to zároveň také vrcholný zážitek jeho
kariéry. Přes nepřízeň počasí Smělý
zazářil. „Jako jediný jsem se dostal
přes 40metrovou hranici (celkem
3x) a tím získal největší životní
úspěch, zlatou medaili,“ raduje se
veterán.
„Byl to nejkrásnější zážitek v mé
skoro 30leté kariéře. Získat zlatou
medaili na ME, i když jen veteránů,
stát na nejvyšším stupni ještě po
boku mého „bronzového“ kamaráda a přitom díky mně hrají státní
hymnu, to je to nejúžasnější, co
může sportovec zažít. Ve světě
jsou ceněni i veteráni a bylo to po
vyhlášení znát. Bylo krásné, když
ke mně přistupovali atleti např. z
Itálie, Francie, Německa, Polska a
další a gratulovali mi. Byl to prostě
zážitek, který si za peníze nekoupíš,“ vyznal se vítěz Smělý.
(hz, foto: Archiv J. Smělého)
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Kulturní středisko Lovoš
Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/
Úterý 12. května – KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
Unikátní parabolická projekce. Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří
jedinečné souznění hráče a nástroje, tvoříc tak neopakovatelný umělecký
zážitek. Pořádá společnost DUB.
Sál KS Lovoš, od 18.30 hodin, vstup 130 Kč dospělí, studenti, důchodci a ZTP
90 Kč. Předprodej KS Lovoš a Informační centrum.
Čtvrtek 14. května – SWINGOVÝ KONCERT
Hraje Konzervatoř Teplice.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.

Akce ZUŠ Lovosice
Přívozní 1036/9, Lovosice, www.zuslovosice.byznysweb.cz

Středa 13. května – Koncert komorní hudby
Sál staré radnice v Lovosicích, od 17 hodin.
Čtvrtek 28. května – Promenádní koncert souborů ZUŠ
Václavské náměstí, od 17 hodin.

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice, www.rcmozaika.cz
Milí rodiče, využijte nabídku našich pohybových kroužků pro děti
(od 0 do 7 let) a čerpejte příspěvek zdravotních pojišťoven (VZP, VOZP)
500 Kč na pohybové aktivity dětí.
Neděle 17. května – Divadlo se Štěpánkou – představení Tři čuníci
KS Lovoš od 10 hodin, vstup 20 Kč.

Pátek 15. května
ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje ALOIS WEISS.
Sál KS Lovoš, od 17.00 do 22.00 hodin, vstup 65 Kč.
Pondělí 18. května – PŘEDNÁŠKA RUSKO A UKRAJINA
Jaroslav Bašta, exvelvyslanec v Rusku a na Ukrajině
Zajímavosti z oblasti geografie, historie i odborný pohled na vážné současné
problémy. KS Lovoš, od 17.30 hodin.
Úterý 19. května – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých
orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin, vstup volný.
Pátek 22. května – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Večer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje orchestr Kulturního
střediska Lovoš. Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstup 50 Kč.

Akce DDM Elko
Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz, www.ddm.lovosice.net
Úterý 12. 5. – Kuličkiáda, městský park od 14.30 hodin
Čtvrtek 14. 5. – Keramika pro dospělé, od 9.00 hodin
Pondělí 18. 5. – Elko kvete, jarní poznávání rostlin, od 14 hodin v DDM Elko
Pátek 5. 6. – Oslava Dne dětí, od 14.00 hodin, lesopark Osmička

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Relaxace a cvičení pravidelně v pondělí a v úterý.
7. 5. – Ergoterapie, keramika, DDM Elko od 9 hodin, cena 20 Kč,
přihlášky: Janoušková
7. – 10. 5. – Víkendový pobyt Doksy, přednášky, cvičení atd., cena 1 350 Kč
13. 5. – Prodej Kytiček Liga proti rakovině, celonárodní akce, cena 20 Kč
14. 5. – Frýdlant v Čechách, výlet, cena 200 Kč, přihlášky: Hela Vaňková
15. 5. – Taneční zábava s překvapením, KS Lovoš od 17 hodin, cena 65 Kč,
předprodej Věrka Javůrková, hraje Alois Weiss, „Lojzík saxík“
23. 5. – Hello Dolly, divadlo Studio DVA, od 15 hodin, cena 300 Kč
24. a 30. 5. – Addams Family, HDK, od 15 hodin, cena 290 Kč

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:
27. 5. – ZÁJEZD ZÁMEK Krásný Dvůr a město Kadaň
Cena 250 Kč za osobu, v ceně je zahrnuta doprava, vstupné a pojištění.
20. 6. – 27. 6. – REKREACE v hotelu Bohmann Babylon u Domažlic
Cena 4 100 Kč, v ceně: doprava, ubytování, plná penze, pojištění.
22. 8. – 29. 8. – REKREACE v hotelu Engadin, Železná Ruda – Šumava
Cena 4 200 Kč, v ceně: doprava, ubytování, plná penze, pojištění.
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.

NOC KOSTELŮ V LOVOSICÍCH A OKOLÍ – 29. 5. 2015
MÍROVÝ KOSTEL V UL. KARLA MALIČKÉHO V LOVOSICÍCH
kontaktní osoba Libuše Mikušková, duchovní Církve československé husitské v
Litoměřicích a Lovosicích
18.00 – 19.00 Consortium musicum, z.s. – Smyčcové kvarteto zahraje skladby
známých autorů např. J. S. Bacha, W. A. Mozarta, skladby z
filmů apod. Členkou kvarteta je i JUDr. Soňa Herčíková
Bařtipánová, známá houslistka z Tria de Estudiantes
lovosického gymnázia a absolventka lovosické ZUŠ
18.00 – 18.05 Zvonění na kostelní zvon
19.00 – 20.00 Koncert country skupiny Karavana
21.00 – 20.00 Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia
In flagranti
KOSTEL SV. VÁCLAVA V LOVOSICÍCH
kontaktní osoba P. Roman Depa
15.30 – 15.45 Divadlo – vystoupení dětí ze zařízení Amicus
15.50 – 15.55 Vyzvánění zvonů
16.00 – 16.30 Vystavení Nejsvětější Svátosti, Májová pobožnost se svatým
přijímáním
16.30 – 17.15 Koncert se speciálním komentářem Sbor Letušky ZŠ A. Baráka
Lovosice
17.30 – 18.30 Koncert Lovosického chrámového sboru a Lovosického
žesťového kvintetu (trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk
Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba –
František Beneš)
19.00 – 20.00 Slavnostní mše svatá s úvodním vysvětlením významu
liturgických činností, promluvou pro všechny a komentářem
20.00 – 20.30 Komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy
20.30 – 21.00 Zajímavosti z Bible (četba a komentář)
21.30 – 22.00 Růženec – je to přívěšek anebo…
22.00 – 22.45 KONCERT – sólisté, hudba a zpěv (Petra Kaciánová, Markéta
Stará, Ludmila Tesaříková, Michaela Warneke, Jiří Kudrman,
Jiří Stýblo, Karel Tesařík
22.45 – 23.15 Modlitba při svíčkách za přítomné, město a svět, požehnání a
poděkování Já a Bůh v tichu
Po Májové pobožnosti začne přepisování Bible.
Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, které se budou
číst během modlitby při svíčkách od 22.45 hodin.
SÁL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ TŘEBENICE
kontaktní osoba L. Filip Ženatý
17.00 – 17.30 Kostelní hra pro děti
18.00 – 18.30 Koncert Consonare – Trubačský koncert žesťového kvartetu
19.00 – 20.00 Večerní bohoslužby
Informace o kostele – Evangelický sbor vznikl v roce 1928. Tehdy byl zakoupen
dům z bývalého pivovaru a přestavěn na faru. Sál (modlitebna) byl přistavěn v
roce 1939. Od té doby i dnes slouží ke společnému scházení při bohoslužbách
i při jiných církevních i společenských akcích. Modlitebna nemá věž ani zvony.
Interiér je spíše civilní, vyrobený zvláště z modřínového dřeva.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V SULEJOVICÍCH
18.00 Uvítání „O NOCI KOSTELŮ”
18.05 – 18.30 Adorace NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI s Májovou Pobožností
18.30 – 20.00 Prohlídka kostela, varhan, věže, dětských kreseb
20.00 – 20.45 Zpěvy z Taizé (Pěvecký sbor IN FLAGRANTI pod vedením
Pavly Linkové)
20.45 – 21.30 KONCERT KŘESŤANSKÝCH PÍSNÍ, zpěv – Eva Fertálová, kytara
a zpěv – Martin Burian, housle – Milan Gábor, kytara, zpěv –
Petr Štěcha
21.30 – 22.30 Koncert Lovosického žesťového kvintetu (trubky – Zdeněk
Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva,
Ladislav Starý, tuba – František Beneš)
22.30 – 22.45 „Ticho jako v kostele” – ztišení při svíčkách
Ukončení – poděkování v modlitbě

(hz)

NANOTECHNOLOGIE
PROTI VODNÍMU KAMENI
Vodní kámen znehodnocuje
veškerá zařízení a snižuje
účinnost topných těles.
Osvědčená úpravna tvrdé vody Anticalc® PLUS 2010 zabraňuje tvorbě
a usazování vodního kamene, staré úsady likviduje. Má nejvyšší účinnost
na všechny minerály tvořící vodní kámen, brání tvorbě biomasy a koroze
v rozvodech. Umístěním za vodoměr (čerpadlo) zastavuje tvorbu vodního
kamene v celém objektu najednou. Svoji účinnost si drží bez údržby po
dobu min. 50 let. Je vhodná pro rodinné domy, bytové domy i firmy.

Účastnil jsem se soutěže o Zlatou medaili.

500 Kč sleva
na úpravnu, montážní sada a doprava zdrama.

Manž. Duškovi, Roudnice n.L.: „nejdůležitější pro nás bylo VYČIŠTĚNÍ POTRUBÍ A BATERIÍ. Voda už tekla málo a rozpočet na výměnu vč.
koupelny byl přes 30 tisíc. Koupili jsme váš Anticalc plus jako poslední
možnost. Trvalo asi 2 měsíce a roztekla se voda v kuchyni. Za další měsíc i v koupelně. Teď to máme pátý rok a už nevíme, co je vodní kámen.
Žádné opravy, čistý boiler. Ušetřili jsme hodně peněz, práce i nervů.
Koupit tuto úpravnu bylo jedno z nejlepších rozhodnutí naší rodiny.“

Volejte zdarma pro informace o objednávkách číslo: 800 100 731
nebo přímo místního technika 776 121 221.
GEOCENTRUM Teplice, info@anticalc.cz, www.anticalc.cz
PhDr. Dagmar Králová, jednatelka
GEOCENTRUM s.r.o., Zelená 2870, 415 01 Teplice
Ič 25235389 dič CZ25235389 www.GeocentrumTeplice.cz

Prodej jezírkových ryb
a okrasných rostlin
Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,

AKVA
•
TERA
•
HOBBY
Václavské nám. 176/1,
Lovosice, 41002
Tel.: 604 345 184
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 17 h,
So • 8:30 - 11 h
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hlodavce, exoty
a ostatní

Zakázková výroba
akvárií a terárií
Akvaristika: ryby, obojživelníci,
rostliny a technika
Teraristika: hadi, pavouci,
ještěři A technika
Jezírkové ryby a technika

inzerce.dnesek@email.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Tradice české prodejny od roku 1993

Velký výběr kvalitních školních
potřeb za super ceny

Velký výběr samolepících tapet dc-fix
nové vzory metrážových ubrusů
vliesové tapety za akční ceny
velký výběr tiskopisů msk,
kancelářského zboží
a veškerého papírenského sortimentu
a další stovky výrobků na skladě, odborná obsluha

V obou prodejnách možnost platby kartou
Každý týden nová AKCE

Denně zavážíme nové značkové zboží např.
Tom Tailor, Cache Cache, Madonna a další

Novinky na FB/outletuhlik

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dneška činí 4 000 výtisků

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku
Telefon: 724 482 870, E-mail: inzerce.dnesek@email.cz
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Léto se blíží
Nabízíme skladové zabarvovací
brýlové čočky Transitions
za skvělé ceny, od 1000 Kč za kus,
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A
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N
MĚŘE
dý den

AKCE platí do konce června.

e kaž

• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUJEčoM
čky
Lovosice

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

Vhodné k vodě i do auta.

AKCE

1+1

• kontaktní

Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Nabízíme také
dioptrické brýlové čočky,
které jsou stále zabarvené.

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

na multifokální brýlové čočky

VARILUX
(brýle na všechny vzdálenosti)

pokračuje až do konce června.
Přijďte k nám, rádi Vám poradíme.
Optici z firmy OPTIK PRUDKÝ

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

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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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