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Materiály do zastupitelstva nebo faktury,
to vše nyní najdete na webu města
Na webových stránkách města
www.meulovo.cz budou nově
v sekci „Samospráva“ a dále pak
„Zastupitelstvo města“ zveřejňovány veškeré materiály, na základě kterých se budou usnášet
zastupitelé města.

SMS informační služba
pro občany města
V těchto dnech zavádí Městský
úřad Lovosice novou službu pro
občany města. Již v průběhu
měsíce června bude možné přihlásit se k odběru novinek prostřednictvím SMS informační
služby.
Tato linka je pro občany zcela
zdarma a veškeré náklady na provoz hradí město. Služba slouží
především jako informační systém
v případě krizových situací, povodní, úniku škodlivých látek a
jiných mimořádných událostí.
Jeho další funkcí je ale také rozesílání zpráv a informací o kulturním dění ve městě, zasedání zastupitelstva, sportovních a jiných
událostech.
Přihlášení k odběru novinek je
možné registrací na telefonní číslo
724 180 508 tak, že zašlete textovou zprávu ve tvaru REG LOVO
z mobilního telefonu, na který
chcete informační SMS zasílat.
Pokud budete chtít službu odhlásit, zašlete textovou zprávu ve
tvaru ODHLASENI na stejné telefonní číslo. S případnými dotazy
o nově zaváděné službě SMS
se obracejte na
tel.: 724 180
508.
MěÚ Lovosice
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Kdokoliv tedy bude mít zájem,
může se s podklady seznámit ještě
před
jednáním
zastupitelstva.
„Domníváme se, že tímto krokem
můžeme předejít některým dotazům, které občané vznášejí přímo
na zastupitelstvu a dále, že tak

dojde k dalšímu otevření činnosti
radnice a větší informovanosti
lovosických občanů. Je to jeden
z kroků k větší transparentnosti při
jednání a rozhodování města,“
sdělil Milan Dian, starosta města.
>>> Pokračování na str. 2

V Coswigu mají Lovosické náměstí

Lovosicer Platz. Tak se od 31.
května jmenuje centrální náměstí
v německém Coswigu, který je
partnerským městem Lovosic.
Město Coswig k tomuto kroku
přistoupilo v rámci tradičních městských slavností. V nedalekém parku
byla následně starostou Lovosic

Milanem Dianem a primátorem
Coswigu Frankem Neupoldem
vysazena pamětní lípa, která také
bude tamním občanům připomínat
léta fungující partnerství obou
měst. Další foto najdete na str. 8 a
na facebooku města.
(Text a foto: tuc)

Sport
Házenkáři prožili
nejúspěšnější sezonu
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme
za
sebou
květen,
jeden
z
nejkrásnějších měsíců roku. Pro někoho
je především měsícem lásky, ale letos
se celosvětově nesl
ve znamení výročí 70 let od konce
2. světové války. Děkuji tímto všem,
kteří se zúčastnili pietního aktu
v Lovosicích. Prokázali, že jim historie našeho města a oběti, které
přinesli naši spoluobčané, nejsou
lhostejné.
Nicméně, květen byl naplněn i
dalšími kulturními a sportovními
akcemi. Měl jsem tu čest se některých zúčastnit a byla to pro mne
velká radost. Emocemi nabitý zápas
našich házenkářů s Plzní s neutuchající podporou fanoušků a stříbrným koncem je velkým úspěchem.
Mohl být ale senzačně i zlatý, neboť
lovosičtí házenkáři by si vítězství
jistě zasloužili.
Milou akcí byl také festival folklórních souborů pod záštitou maďarské menšiny v Lovosicích. Při dobrém jídle a pití je i dobrá nálada a
lidé mají k sobě blíže. To ostatně
z maďarské pospolitosti vyvěrá. Ve
stejný den jste mohli v Café Zámeček ochutnat atmosféru období
První republiky. Kdo chtěl trochu
nahlédnout do historie, měl jedinečnou možnost.
Posledním počinem měsíce května
bylo slavnostní otevření Lovosického náměstí v partnerském městě
Coswig. Jak jsem zmínil na místě
samém v krátkém projevu, mnohokrát jsme se přesvědčili, že lidé
v Coswigu jsou srdeční a stojí o
přátelství a spolupráci s námi, čehož
si hluboce vážím. Připomínkou
vzájemné spolupráce našich národů
je i lípa, kterou jsme s primátorem
Frankem
Neupoldem
společně
zasadili.
Milan Dian – starosta

www.meulovo.cz
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Město smí navýšit kapacitu
sběrného dvora
Vedení obce Siřejovice požádalo lovosickou radnici o možnost
využívat zdejší sběrný dvůr svými občany. Žádosti původně
vyhověno nebylo. To se ovšem
zřejmě v nejbližších dnech změní.
„Důvodem odmítnutí byla omezená kapacita dvora, která je již
nyní občany Lovosic zcela vyčerpána. V zásadě není problém
ji navýšit (zvýší se periodicita vývozů), nicméně sběrný
dvůr byl postaven za přispění dotačního titulu a
nachází se v pětiletém období udržitelnosti, kdy jsou
kontrolovány podmínky, za
nichž byla dotace udělena.
Jednou z podmínek je i
dodržení kapacity, týkající se sebraných odpadů (není možné ji
nenaplnit či překročit),“ vysvětlil
Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru
životního prostředí na MěÚ Lovosice.
Město z tohoto důvodu požádalo
o navýšení kapacity dvora poskytovatele dotace, jímž je Státní fond
životního prostředí (SFŽP). Ten

lovosickou žádost schválil. „Město
si nyní stanoví podmínky, za kterých přijme k využívání dvora Siřejovice, případně i další obce.
Zároveň povedeme jednání s firmou BEC odpady, s.r.o., která pro
nás obsluhu sběrného dvora zajišťuje, kvůli navýšení periodicity
vývozů,“ řekl Hamerník.
Občané využívají sběrného dvora
stále více. Naučit je postupně vyvážet odpad na místo
k tomu určené a také ho
třídit byl prvořadý cíl města. „Do budoucna budeme
velmi rádi, pokud využitelnost sběrného dvora i nadále poroste. Pokud občané budou více odpady
třídit, budeme za ně i méně
platit a naopak. U vytříděného a
nebezpečného odpadu obdržíme i
finanční prostředky zpět. Našim
cílem do budoucna tedy je přesvědčovat občany o nutnosti třídění odpadů a tím i o spoření jejich
finančních prostředků, které za
odpady utratí,“ sdělil Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního
rozvoje města.
(tuc)

Opravy mostů a lávek začnou v červenci
Město Lovosice vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele oprav
tří mostů a lávek. Vítěz bude
znám do konce června. V červenci by se mělo začít s pracemi,
hotovo má být do konce října
letošního roku.
Na opravy Lovosice získaly dotaci
z programu „127 21 Obnova místních komunikací po povodních“
poskytnutou Ministerstvem dopravy ČR.

Opravou projdou železný most
M-03 přes potok Modla (dotace
1 334 245 Kč, celkem 1 569 700
Kč), most M-01 přes potok Modla
v ulici Přístavní (dotace 1 997 500
Kč, celkem 2 350 000 Kč) a lávka
L-03 rovněž přes Modlu poblíž
tenisových kurtů, která je již uzavřena (dotace 2 468 400 Kč,
celkem 2 904 000 Kč). Další mosty
a lávky budou opraveny v roce
2016.
(tuc, foto: MěÚ Lovosice)

Most M-03

Materiály do zastupitelstva nebo faktury,
to vše nyní najdete na webu města
>>> Dokončení ze strany 1
„Tento postup je nad rámec našich povinností. Přesto se domníváme, že i přes komplikace, které
vidíme především ve střetu se
zákonem na ochranu osobních
údajů, budou informace pozitivně
vnímány širokou veřejností,“ doplnil František Budský, tajemník MěÚ
Lovosice.
Občané mohou dále nahlížet i do
faktur a objednávek, a to opět na
webových stránkách města v sekci
„Veřejné zakázky“, kde jsou zveřejněny objednávky a faktury za období prvního kvartálu letošního
roku. „Z minulého období se nám

podařilo zveřejnit i data z let 2013
a 2014. Na zveřejnění dalších se
intenzivně pracuje,“ uvedl Budský.
„Uvědomujeme si, že jsme jedním
z mála měst, která se rozhodla jít
cestou plného zveřejnění všech dat
vztahujících se k nákupům zboží,
služeb či stavebních prací městem.
Tato cesta může být trnitá, přesto
se domníváme, že postupně se
zveřejňování stane běžnou součástí komunikace města s jeho obyvateli, a kdokoli tak bude mít možnost sledovat, jak efektivně město
hospodaří s veřejnými prostředky,“
dodal starosta města Lovosice
Milan Dian.
(tuc)

Most M-01

Město připravuje Setkání s radnicí
Ve čtvrtek 18. června od 15
hodin proběhne v prostorách
staré secesní radnice první
„Setkání s radnicí“.
Jde o snahu přiblížit dění ve městě a práci úředníků každému,
kdo bude mít zájem. Akce proběhne formou otevřené diskuze
mezi občany a radnicí. Zúčastní se
jí starosta, místostarosta, někteří
zastupitelé a vedoucí odborů.
„Hlavním záměrem je, abychom

2

veřejnosti dokázali na každý dotaz
adekvátně a odborně odpovědět.
V případě, že to nedokážeme na
místě, odpovíme tazateli písemně,“
sdělil tajemník lovosické radnice
František Budský.
„V případě, že ze strany občanů
bude o tuto akci zájem, nebude
nic bránit ji realizovat i nadále.
Věříme, že se setká s kladným
ohlasem a mohla by se stát pravidelnou,“ dodal Budský.
(tuc)

Lávka L-03
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Rozhovor

Šramota: Své zkušenosti chci předávat mladým
v průtahu kolem Besedy, ať už z ulice Karla Maličkého nebo z ulice Vodní. Navíc hluk a
zápach z aut je nesnesitelný.
V souvislosti s tímto pak věřím, že hodně diskutovaný přechod z ulice Dlouhá u benzinové
pumpy na výjezdu do Ústí nad Labem pak bude
bezpečnější, než tomu je dosud. Mým přáním je
dále zlepšit naše nové náměstí tak, aby bylo
ještě zelenější a lavičky byly ve stínu stromů.

Posledním radním pro toto volební období,
který souhlasil s rozhovorem, je Milan Šramota (KSČM). Od příštího čísla se Lovosický
dnešek zaměří na zastupitele.
Radní města nemají striktně rozdělené kompetence. V jakých oblastech se nejvíce angažujete Vy?
Pravdou je, že jsme si zatím kompetence nerozdělili, což je dáno tím, že se všichni zajímáme
o všechno. Já osobně se nejvíc angažuji v kultuře a ve sportu.
Stejná otázka jako pro všechny radní.
Co podle Vás nyní Lovosicím nejvíc chybí?
Co byste rád zlepšil?
Chybí nám hlavně větší klid v průtahu městem,
čímž narážím na dokončení dálnice D8, kterého
se snad už brzy dočkáme. Tím pádem by došlo
ke zlepšení situace a ulevilo by se nám hlavně

Jak hodnotíte po více než půl roce od voleb
koaliční spolupráci? Jak byste komunikaci
porovnal s minulým vedením města?
Působení nové koalice hodnotím velice kladně,
i když kolegové v radě a zastupitelstvu to nemají vůbec lehké, protože nemají zkušenosti,
tak jako mám já po tak dlouhém čase v roli
zastupitele. Rád své poznatky budu mladší generaci předávat. S minulým vedením města to
bylo podobné.
Jak vidíte Lovosice po tomto volebním období?
44 let od roku 1971 dělám nepřetržitě zastupitele. Většinou je ke konci volebního období
hodně práce rozdělané a stává se, že se nestačí
dodělat. Domnívám se, že hnutí ANO bude
v Lovosicích stále v popředí oproti dalším stranám. Věřím, že na výsledky z tohoto volebního
období dokáže navázat i v tom dalším, a já bych
byl moc rád, kdybych mohl s tímto uskupením
pracovat i dále.
Jak hodnotíte proměnu centrální části města
v tzv. „zelené náměstí“?
Vizi nového náměstí jsem v sobě nosil 40 let,
protože park už prostě svou kvalitou neodpoví-

dal standardu doby. Vím, že některým občanům
se náměstí nelíbí, ale člověk se nemůže zavděčit
všem. Věřím, že lidé si časem zvyknou a možná
o to rychleji, když tam bude doplněna ještě
další zeleň – ať už stromy či květiny v květináčích. Přál bych si, aby se náměstí znovu stalo
kulturně – společenským zázemím pro školy,
„zušku“ a akce Kulturního střediska Lovoš. Chtěli
bychom znovu zavést dechové koncerty jako za
doby pana dirigenta Josefa Turka.
Čemu se rád věnujete ve svém volném čase?
Věnuji se celé rodině, dětem, vnučkám, ale i
kamarádům. Rád jsem sportoval, hrával jsem
fotbal a i do dnešní doby se kopané věnuji.
Jsem přes 40 let členem fotbalového klubu
ASK Lovosice, kde jsem 27 let vykonával funkci
předsedy a trenéra mládeže. Nyní se věnuji
trénování krajského výběru Ústí nad Labem.
Dále se rád účastním veškerých kulturních programů ve městě i mimo něj.
(Text a foto: tuc)

Milan Šramota
Narozen 2. 10. 1952 v Litoměřicích. Ženatý, s manželkou Milenou má 3 děti, dcery
Milenu, Martinu a syna Milana, dále
2 vnučky Milenu a Janu. Je vyučen prodavačem v Litoměřicích u mistra Vlastimila
Krátkého. Byl vedoucím prodejny potravin v ulici Zápotockého (nyní Dlouhá),
v roce 1978 převzal obchodní dům Centrum. 44 let je nepřetržitě zastupitelem
města, prošel například bytovou, stavební, sportovní či kulturní komisí.

Nevhodné odkládání odpadu? Kamerové body, fotopasti a sankce
Rád bych apeloval na obyvatele
Lovosic, ne z pozice místostarosty, ale jednoho z vás, konkrétně
občana Nového Klapý, v souvislosti s nakládáním s odpady.
Když míjím například stanoviště
popelnic, které se nachází na
nepřehlédnutelném místě v ulici
Svatopluka Čecha (viz foto),
mám pocit, že procházím smetištěm.
Nemělo by nám být lhostejné, jak
se někteří občané chovají k našemu okolí, ve kterém žijeme.
Ne vždy odpad pochází od občanů
té dané lokality, a proto nesmí
místo pro stání popelnic lákat
k libovolnému a nevhodnému
odkládání velkoobjemového odpadu.
Z pozice místostarosty se pokusím společně s městskou policií,
odborem životního prostředí a
technickými službami tento problém vyřešit. Pořídíme kamerové
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body a fotopasti, které budou
umístěny na stanovištích popelnic,
kde občané často odkládají odpad,
který do nich nepatří. V případě, že
bude někdo přistižen při znečišťování našeho prostředí, budou ho
čekat sankce. Městská policie dále
bude instruována více dohlížet na
dodržování pořádku na těchto
stanovištích. Apeluji na všechny,

kterým není tato situace lhostejná,
aby nám byli nápomocni v boji
s tímto nešvarem.
Pro účely vhodného nakládání
s odpady nechalo město vybudovat sběrný dvůr. Náklady na zřízení tohoto zařízení se vyšplhaly na
cca 3,5 mil. korun. Náklady na
odpady v roce 2014 činily 11 mil.
korun. Počet kontejnerů se snížil a

prioritou do budoucna by mělo být
využívání sběrného dvora.
Lidé do velkoobjemových kontejnerů vhazovali i nebezpečné odpady, jako jsou barvy, pneumatiky,
matrace, různé části elektrických
spotřebičů, ale i spotřebiče celé,
což značně zvyšovalo náklady
města na třídění a likvidaci takového odpadu. Kontejnery byly většinou zaplněny dříve, než se obyvatelé čtvrti dozvěděli, že budou
přistaveny na příslušné stanoviště.
Všichni občané s trvalým pobytem
v Lovosicích mohou s předložením
občanského průkazu odevzdat
velkoobjemový odpad přímo ve
sběrném dvoře. Pokud někdo nevlastní dopravní prostředek, kterým by tento odpad nebyl schopen
sám odvézt a odevzdat, je možné
se domluvit s pracovníky technických služeb na vyzvednutí a odvozu odpadu.
Vladimír Šuma
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Odbory

Z výpisů jednání rady města…
Rada města (RM) souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 10. 2002 se společností Podnik
technických služeb Lovosice s.r.o., kterým se stanovuje nájem na rok 2015
ve výši 2 696 422 Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu města (ZM) ke schválení Darovací smlouvu se společností RESPECT, a.s., kterou město Lovosice přijímá finanční
dar ve výši 150 000 Kč za účelem rekonstrukce a oživení dvora Domu
s pečovatelskou službou v Lovosicích.

Odbory informují…
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Leden – duben 2015
Agenda přestupků: došlo spisů 237; ukončeno spisů 222;
zákaz řízení 25.
Evidence řidičů: počet udělených řidičských oprávnění 355;
žádosti o řidičský průkaz 924; odnětí, pozbytí ŘP 34.

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 10 000 Kč pro Svazek
obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří na železniční dopravu
na trase Lovosice – Most („Švestková dráha“).

Evidence vozidel: první zaevidování v ČR 121; dovozy 101; zánik
vozidla 146; změna vlastníka a provozovatele 280.

RM svěřuje MěÚ Lovosice, odboru majetkosprávnímu rozhodování
v záležitosti udílení souhlasu obce s tím, aby orgán pomoci v hmotné
nouzi v případech hodných zvláštního zřetele určil, že za osobu užívající
ubytovací místo považuje osobu na základě smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení za účelem bydlení.

Silniční hospodářství: vydáno rozhodnutí 60; vyjádření, stanoviska
23; dopravní stanovení 32; stavební povolení 2.

RM schvaluje s účinností od 1. 6. 2015 změnu organizačního řádu MěÚ
Lovosice na odboru kancelář úřadu – právník a na odboru regionálního
rozvoje a správy města – technický dozor investora, rozpočtář.

V měsíci květnu se kromě obvyklých činností připravovaly a započaly tyto akce:
- technické služby (TS) zabezpečovaly čarodějnice, oslavy osvobození,
setkání Maďarů na Václavském náměstí a odkopávaly materiál od zvlhlých zdí na starém pečovatelském domě, dokončily přeložku chodníku
v ul. Školní po levé straně

RM jako zástupce jediného akcionáře, města Lovosice, odvolává Jana
Piegla z funkce likvidátora společnosti Dopravně zbožové centrum
Lovosice a.s. (DZCL) a jmenuje novým likvidátorem této společnosti
Ondřeje Pojkara.

Systém E-ZAK zvýšil transparentnost
vyhodnocování výběrových řízení
První zkušenost s novým elektronickým systémem zadávání
zakázek E-ZAK má za sebou
městský úřad. Tou byla zakázka
na nového dopravce MHD.
„Systém je vstřícnější, umožňuje
nám komunikovat s uchazeči, reagovat na jejich požadavky a postupně k výzvě zveřejňovat doplňující informace. Jeho další výhodou je archivace dat, která dovoluje zpětně zjistit, kdo a kdy do procesu výběrového řízení vstoupil.
Především však E-ZAK zvýšil

transparentnost vyhodnocení výběrového řízení,“ sdělila Věra Nechybová z dotační kanceláře MěÚ
Lovosice.
V současnosti je prostřednictvím
E-ZAKu vyhlášena zakázka malého
rozsahu na opravy lávek a mostů
po povodni 2013. Městu v budoucnu systém nabízí i další možnost využití. „Jelikož umí vyhodnotit jak velké zakázky, tak e-aukce,
není vyloučeno, že ho v budoucnu
využijeme i v tomto směru,“ dodala Nechybová.
(tuc)

Kontrolní mechanizmy aneb Občanská společnost
Je zcela jisté, že jedna generace
nemá v silách vyřešit problémy
společnosti dané doby. V minulosti
jsme byli svědky střídání vlád levicových a pravicových stran, až to
vedlo ke ztrátě víry v klasickou
politiku a voliči dali na základě své
nespokojenosti hlas hnutí, které
nemá žádné politické ideje.
Zkušenost občanů vedla k nenaplnění jejich cílů a naopak zhoršila
situaci větší korupční atmosférou,
umožňující rozkrádání majetku
státu. Je smutné, že naše ekonomická elita se netvoří z lidí, kteří
jsou nadáni mimořádnou schopností přinášet nové prvky a objevy
zlepšující život nás všech, ale
je tvořena skupinou lidí, kteří tunelují státní rozpočty. Naši politici
nejsou schopni tyto nešvary od-
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stranit. Nemůžeme se spolehnout,
že při dalších volbách uvedené
nešvary vyřeší další nová politická
strana.
Je třeba si přestat lhát, což je
první potřebný krok ke zlepšení
situace. Zamezení korupce a rozkrádání majetku občanů nedocílíme prostou změnou vládnoucí
politické strany, ale jen důsledným
zavedením kontrolních mechanizmů. Jen tímto způsobem můžeme
docílit toho, že finanční prostředky
občanů budou v budoucnu využity
jen a jen pro občany.
Pokud budeme mít dobře fungující kontrolní mechanizmy, tak už
bude celkem jedno, kdo bude u
politické moci, a právě tehdy začne
ta pravá dobrá politika.
Tomáš Rotbauer, zastupitel Lovosic

Zkušební komisař: autoškoly zkoušky 52; uchazeči o zkoušky 197.

Jiří Bouček, vedoucí odboru

Odbor regionálního rozvoje města

- proveden byl nákup 2 ks sekaček s pojezdem a pracovníci TS začali
provádět komplexní údržbu „zeleného“ náměstí (seče, postřik proti
plevelům na trávníku a zpevněných plochách)
- pracovnici TS prořezali keře a stromy na zahradě školní družiny při
1. ZŠ a osadili vjezdovou bránu na zahradu družiny
- probíhala další jednání na přípravě realizačních dokumentací a podkladů pro vydání stavebních povolení oprav lávek a mostů poničených
při povodních 2013, realizovaných v roce 2015 a 2016
- příprava podkladů pro výběrová řízení na letošní rok
- podepsána smlouva o dílo na výměnu výtahu v Centrální školní jídelně
s dodávkou červenec 2015, kdy je odstávka
- započaly práce na odtěžení betonu a navezení ornice na dětské hřiště
u SVBJ Žižkova 914, které bude dokončeno v červnu 2015
- dále probíhají práce a koordinační schůzky k výměně plynových, kanalizačních a vodovodních rozvodů na Holoubkově, kde plynaři již pracují,
a od července začne i výměna vodovodů a kanalizačních rozvodů
V červnu:
- 2015 pracovníci TS budou překládat levou propadlou část chodníku
v ul. Školní, kde je velké množství louží ve směru od úřadu k parku ke
školám
- bude dokončeno a zprovozněno dětské hřiště v ul. Žižkova
- poběží příprava na provádění oprav v době školních prázdnin
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Duben 2015
- vydal 417 občanských průkazů
- vydal 148 cestovních dokladů
- přistěhovalo se 10 občanů
- odstěhovalo se 25 občanů
- narodilo se 8 občánků
- zemřelo 8 občanů
- uskutečnila se 1 svatba
- vydal 43 výpisů ze živnostenského rejstříku
- vydal 6 osvědčení zemědělským podnikatelům
- provedl 14 kontrol podnikatelů

Pavel Fux, vedoucí odboru
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Akce
Navštivte stálou expozici „Včelařství
v Českém středohoří“
Lovosičtí včelaři a obec Vlastislav vás zvou na návštěvu výstavy na zámku Skalka ve Vlastislavi. Expozice má podtitul „od
Slovanského úlu P. Františka
Zuklína, faráře v Bořislavi u Teplic, k polyuretanovým úlům z
Jamného nad Orlicí“ a je na
zámku vystavena již druhým
rokem.
Záměrem expozice je představit
aktivity včelařů, které vycházejí z
pojetí „Včelařství jako kulturní
tradice“ a respektování významu
organizace a řádu, který vládne ve
společenství včel již miliony let.
V druhé části expozice se návštěvníci seznámí s životem včel na
panelech z Výzkumného ústavu
včelařského, s.r.o. (VÚVč) v Dole u
Libčic nad Vltavou. Panely vytvořil
zkušený rakouský včelař, učitel a

fotograf Heinrich Gritsch. VÚVč
zakoupil licenci na zhotovení české
verze těchto panelů. „Expozici
uspořádala ZO ČSV, o.s., Lovosice,“
informuje včelař Alois Staněk.
„Postupně chceme stálou expozici
doplňovat a rozšiřovat,“ dodává.
Výstava je v roce 2015 přístupná
od 15. května. Nedávno včelaři
před zámkem instalovali novou
desku s pozváním na expozici.
Zámek Skalka ve Vlastislavi je
uprostřed krásné české krajiny a
na turisticky přístupném území.
Zájemci mohou i zámeckou expozici navštívit o víkendu od 10 do
16 hodin, ve všední den od 10
hodin do 15 hodin. Parkovat lze
přímo pod zámkem. Na zámku je
k dispozici turistická známka Hrad
Skalka a k vidění jsou i další výstavy.
(hz, foto: Archiv včelařů)

Víkendový seminář v Doksech je minulostí
Prodloužený víkend v hotelu
Kamýk v Doksech pořádaný
spolky Úsměv pro zdraví + SenSen a Onko Victoria proběhl ve
dnech 7. – 10. května.
Součástí všech pobytů jsou přednášky, cvičení, sportovní hry, povídání s hosty. „Pro přednášky je
víkendový pobyt osvědčený, máme na sebe čas, nikdo nikam nespěchá. Příjemné procházky, rozcvičky, povídání a pohoda jsou
náplní všech pobytů, prodloužené
víkendy jsou velmi oblíbené. Vlastně je to takový víkendový seminář,“ uvedla Libuše Žamberská,
vedoucí spolku Úsměv pro zdraví.
Dobrá pohoda a úsměv provázel

účastníky po celý víkend. Na programu bylo slíbené tejpování
s fyzioterapeutkou Líbou Zemánkovou, očistné svíce, Su – Jok
a přednášky Zdravý životní styl,
Léčivá síla kamenů a Výroba doplňků na ozdobu (mašliček).
„Náplň víkendu byla jako vždy
bohatá a k tomu i pěkné počasí
splnilo naše očekávání. O těchto
víkendech se lektoři věnují účastníkům nejen při přednášce, ale po
celou dobu pobytu,“ dodala Žamberská.
Všichni účastníci si pobyt moc
chválili. Další velká akce se uskuteční 18. 6. na novém náměstí v
Lovosicích.
(hz, foto: Archiv spolku)

Děti z Amicusu měly na konci měsíce napilno

Jak jezdí přívozy na Labi?
Přes Labe do Píšťan denně Tramínem
Lovosický přívoz zahájil v květnu plavební sezónu. Loď Tramín jezdí
od sportovní haly na píšťanskou pískovnu. Loď byla opravena a nově
nalakována. „Jezdíme celý týden, na druhém břehu jsme za pár minut,“
říká majitel přívozu Stanislav Svoboda. Tramín má kapacitu 12 osob.
Provozní doba: pondělí – neděle od 8 do 20 hodin, přívoz jezdí každou
půlhodinu.
Ceník: dospělí 20 Kč, senioři 15 Kč, děti 6 až 15 let 10 Kč a děti do 6 let
mají cestu zdarma. Za kolo nebo pejska se zaplatí pětikoruna.
Ludmila jezdí od čtvrtka do neděle
Jezdí také žernosecká Ludmila, v květnu prozatím pouze od čtvrtka do
neděle od 8 do 17.30 hodin.
Ceník: dospělí 20 Kč, děti do 6 let zdarma, mládež do 18 let 10 Kč,
důchodci od 65 let 10 Kč, kolo 5 Kč, pes 5 Kč, dětský kočárek 5 Kč, ostatní
objemné předměty nad 60 cm 5 Kč.
Nučnický Ferry nabízí i vyhlídkové jízdy
Další přívoz na Labi jezdí mezi obcemi Nučnice a Nučničky, provozuje ho
obec Travčice. Přívoz je v provozu od dubna do konce října od 8 do 20
hodin (od 12. 9. pouze do 19 hodin). U tamního převozníka je možné si
na telefonu 601 352 503 objednat vyhlídkové plavby.
(hz, tuc)
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Zatímco v měsíci dubnu proběhly pod záštitou Farní charity
v Lovosicích oslavy Dne Romů
(8. 4.) v prostorách Nízkoprahového centra pro děti a mládež
(NZDM) Amicus v Nádražní ulici,
připravili pracovníci FCH v Lovosicích další důležité akce.
Koncem května tj. 28. 5. proběhl
Den dětí v prostorách Sauny v
Lovosicích, kde na ně čekala celá
řada soutěží a atrakcí. Byla připravena i náhradní varianta, kdy by
v případě špatného počasí byla
akce přesunuta do prostor NZDM

Amicus. Hned druhý den tj. 29. 5.
děti vystoupily na Noci kostelů,
kde se představily krátkým divadelním vystoupením. Další děti se
zároveň zúčastnily průvodu Khamoro v Praze, kde vrcholilo mezinárodní setkání romských skupin a
zástupců organizací pracujících s
romskou menšinou. A aby toho
nebylo málo, hned následující den,
tj. 30. 5., odjely děti z NZDM
Amicus na veletrh do německé
Pirny, kde se představil taneční
soubor.
Tibor Horváth, vedoucí NZDM Amicus

Novinka! Autobusy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) potěší cyklisty
Od 1. dubna byla na vybraných autobusových linkách a spojích zahájena
přeprava jízdních kol v autobusech DÚK. Přeprava se uskuteční prostřednictvím cyklovleku s kapacitou cca 25 kol. Seznam autobusových linek:
660 Lovosice – Třebenice – Most
661 Litoměřice – Lovosice – Třebenice – Třebívlice – Libčeves
662 Lovosice – Třebenice – Kocourov
663 Lovosice – Velemín – Milešov – Velemín – Dobkovičky – Žalany
664 Lovosice – Klapý – Třebívlice – Skalice
665 Lovosice – Klapý – Libochovice - Peruc
666 Lovosice – Čížkovice „cementárna“
Tato služba je nabízena o víkendech a v omezené míře bude rozšířena
i na pracovní dny v době letních prázdnin. Potrvá do 31. 10. 2015.
(hz)

5

Seriál

Seriál Lovosického dneška „Jak fungují“ pokračuje:
V minulém článku jste se mohli
seznámit se strukturou a organizačním zajištěním činnosti Asociace sportovních klubů Lovosice.
„Vzhledem k tomu, že sportovní
výsledky jednotlivých sportovních
klubů jsou pravidelně prezentovány v denním tisku a dalších médiích, chceme se nejprve zaměřit na
fungování, provoz a ekonomické
výsledky jednotlivých středisek
městského sportovního areálu,“
uvádí Dana Berková, tajemnice
Výkonného výboru ASK Lovosice.
Jako první jsme vybrali krytý plavecký bazén (KPB). Ten po povodni
v roce 2002 prošel generální rekonstrukcí. Klasický kachlíkový
bazén byl nahrazen nerezovou

Foto: tuc
vanou (což se při další povodni
ukázalo jako zásadní rozhodnutí
pro další provoz), byla zmoderni-

Rozvrh hodin plaveckého bazénu na rok 2014 – 2015

zována úpravna vody, nově bylo
vybaveno a zmodernizováno prostředí, které užívá veřejnost. Provozní rozvrh hodin KPB je zobrazen v tabulce. Rozvrh se během

roku mění v závislosti na svátcích a
prázdninách, kdy se provozní doba
pro veřejnost ještě rozšiřuje.
Pokud to převedeme do finanční
roviny a vynásobíme částkou, za
kterou bazén pronajímáme cizím
subjektům, tedy 800 Kč/hod., zjistíme, že z rozpočtu města je ASK,
potažmo plavecký klub, dotován
provozní částkou 7 200 Kč měsíčně, tedy zaokrouhleně cca 28 800
Kč. Bazén je v provozu 10 měsíců
po dobu školního roku, odstávka je
jen v červenci. V srpnu probíhá
servis, příprava nájezdu, napouštění, úprava vody atd. V případě
nepříznivého počasí je bazén pro
veřejnost k dispozici v posledním
týdnu srpna. V nákladech se tedy
využití pro ASK promítá částkou
288 000 za rok.
Pokračování >>>

Z tabulky je zřejmé, že pro potřeby sportovního klubu plavání je bazén využit týdně cca 9 hodin. Žlutě je vyznačen placený pronájem.

Uživatelé chráněného bydlení otevřeli dveře veřejnosti
21. května organizovalo Centrum sociální pomoci Litoměřice
– Chráněné bydlení, p.o. Ústeckého kraje posezení s přáteli
a veřejností v Lovosicích. Velmi
příjemným překvapením pro
obyvatele chráněného bydlení
byla návštěva místostarosty
Lovosic Vladimíra Šumy.
V uvolněné přátelské atmosféře
klienti chráněného bydlení vysvětlovali jejich nový způsob života
mimo ústav. Popisovali, jak se učí
nakupovat, vařit, žehlit, prát, komunikovat s cizími lidmi, orientovat se v novém prostředí. Pochlubili se rovněž vzorně uklizenou
domácností a svými sportovními
úspěchy.
Chráněné bydlení ve městě Lovosice funguje od 1. 12. 2013 a
v současné době má již 18 obyvatel ve dvou bytech a dvou rodinných domcích. Do domácností
docházejí osobní asistenti, kteří
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podporují klienty, kteří přišli
z ústavní péče, v jejich přechodu
na cestě k samostatnosti. CSP –
Chráněné bydlení poskytuje ubytování v bytových jednotkách a rodinných domech, kde bydlí jen
několik uživatelů a tím se více

přibližuje životu v běžné komunitě.
V bytě je podle potřeby zpočátku
24 hodinová asistence. Asistent
zabezpečuje a dohlíží na každodenní život a činnosti uživatelů a
pomáhá jim s vedením domácnosti. Podpora asistenta je poskytová-

na celoročně, včetně sobot a nedělí. Chod domácnosti se řídí Pravidly
chráněného bydlení. V rámci sociální služby chráněného bydlení se
uživatelé učí větší samostatnosti,
např.: při péči o svoji osobu, o
domácnost, samostatný pohyb po
městě, nakupování apod. Zvyšuje
se jejich možnost podílet se na
rozhodování o běžných denních
činnostech a především jim tato
služba umožňuje žít život srovnatelný s lidmi z většinové společnosti.
Centrum sociální pomoci Litoměřice – Chráněné bydlení modernizuje svoje sociální služby v souladu
se Zákonem o sociálních službách
a podporuje začleňování uživatelů
do běžné společnosti. K dnešnímu
dni využívá této služby celkem
72 uživatelů. Více na stránkách:
www.csplitomerice.cz
Hana Vitásková, vedoucí CSP
Chráněné bydlení Litoměřice, foto: tuc
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ASK představuje městský krytý plavecký bazén
Přehled nákladů a výnosů krytého plaveckého bazénu za rok 2014 v Kč
Celkové náklady 2014

4 449 042

Celkové výnosy 2014
Celkem

613 845

Vstupné

274 510

Pronájmy

339 335

Ztráta z provozu

3 835 196

ASK pro činnost plaveckého klubu, který je v ní sdružen, využívá KPB cca
9 hodin, což je vyjádřeno v nájmu Kč 7 200 korun týdně, cca 28 800 měsíčně. Bazén je v provozu 10 měsíců v roce. Provozní dotace pro plavecký
klub, potažmo ASK, je tedy 288 tisíc ročně. Částka ve výši 3 547 196 Kč
je tedy dotací služeb veřejnosti, školám, nikoli dotací pro ASK.
>>> Dokončení
Provozní náklady KPB jsou vysoké
zejména z toho důvodu, že plnící
vodou je pitná voda, jejíž cena
neustále roste (náklady v roce
2014 byly navíc zatíženy částkou
300 tisíc kvůli havárii vodovodního
řadu). Navíc i pitná voda se ještě
musí chemicky upravovat, aby
splňovala parametry vody bazénové (paradoxně jsou parametry na
bazénovou vody přísnější než na
vodu pitnou a tím se zvyšují náklady o chemikálie). Kvalita je přísně
posuzována a kontrolována (za
úplatu) orgány hygienického dozoru pravidelnými odběry a rozbory
vody.
Krytý plavecký bazén funguje v
režimu nepřetržitého provozu
pondělí až sobota od 6 do 22 hodin (v neděli byl zájem o plavání
enormně nízký). Provoz zabezpečuje 7 zaměstnanců v hlavním
pracovním poměru + brigádnice v
pokladně na dohodu o pracovní
činnosti (v otevírací době pro ve-

řejnost), což je minimální personální obsazení. Do mzdových nákladů
bazénu se promítá 15 % mzdových
nákladů sekretariátu (3 osoby).
Bohužel od březnového požáru,
kdy po technické závadě vyhořela
jednotka vzduchotechniky, je bazén mimo provoz. Proběhly už
všechny požadované prohlídky
poničeného systému, Zdravotní
ústav provedl odběry pro stanovení rozsahu opravy z hlediska faktoru prostředí (viz fotografie). V současné době probíhají poslední
jednání s pojišťovnou a dodavatelem oprav s cílem maximálně vše
urychlit, aby bazén mohl co nejdříve sloužit všem zájemcům o plavání.
Tento a další články mají za cíl
seznámit veřejnost s tím, že provoz
sportovních zařízení, které ASK
zajišťuje, je z velké části i službou
občanům Lovosic a ne jen aktivním
sportovcům sdruženým v Asociaci.
Dana Berková
a Výkonný výbor ASK Lovosice

Přehled nákladů a výnosů KPB za leden a únor 2015 v Kč (od března
je bazén mimo provoz)
Náklady 2015

Výnosy 2015

Leden

Leden

Únor

Celkem

212 050

193 845

Únor

Ztráta z provozu

Celkem

52691

Vstupné

26357

Pronájmy

26334

Celkem

52576

Vstupné

28542

Pronájmy

24034

405 895

105267

159359

141269

300628

Dotace pro Plavecký klub ASK je za tyto dva měsíce ve výši 57 600 Kč,
rozdíl proti ztrátě ve výši 243 027 Kč je dotací služeb veřejnosti. Vstupné
pro veřejnost je na jednu hodinu plavání 50 korun pro dospělé a 25 korun
pro děti a důchodce. Protože se jedná o krytý plavecký bazén, předpokládá se zde užívání za účelem plavání (ne koupání jako u venkovního koupaliště). Bazén je čtyřdráhový, což umožní plavání při troše ohledu najednou osmi až deseti návštěvníkům. Výše vstupného by s tím, aby reflektovala ekonomické ukazatele, musela být stanovena na 200 korun dospělý/
hod. a 100 korun děti, důchodci. Ani to by však nezaručilo rentabilitu
provozu.
Plavat by se mohlo začít v září
Září 2015. To je předběžný termín
zprovoznění bazénu v Lovosicích.
Uzavření způsobil březnový požár
vzduchotechniky. Vzniklá škoda
činí cca 2,5 milionu korun a v současné době je jednáno s pojišťovnou o rozsahu uznatelných nákladů na likvidaci škodní události.
A co vše se musí opravit?
„Vyhořelá vzduchotechnická jednotka bude nahrazena novou,
dojde k demontáži podhledů na
stropě i k výměně zakouřených
rozvodů vzduchotechniky. Dále
bude vyměněna elektroinstalace,

proveden servis ostatních vzduchotechnických jednotek, odstraněny zakouřené malby, omyty a
nově natřeny stěny,“ vyjmenoval
Martin Dlouhý, vedoucí odboru
regionálního rozvoje města na
MěÚ Lovosice, který věří, že by
zářijový termín zprovoznění mohl
být dodržen.
„Doufáme, že tomu tak bude. Nová
vzduchotechnická jednotka je již
objednána a dodána bude minimálně do tří měsíců. Je však nutné
počítat s tím, že v letním období
dovolených to může trvat i déle,“
dodal Dlouhý.
(tuc)

Vodnářský zvon se rozezněl Lovošem
„Čas se naplnil. Zemská osa v
nekonečném běhu času opsala
další kruh. Odcházíme z dostředivého souhvězdí Ryb a nastupuje odstředivý Vodnář platónského jara. Naše technická civilizace odchází a pomalu, velmi
pomalu přichází platónský zlatý
věk,“ těmito větami uvedl svůj
neobyčejný koncert biotronik
Tomáš Pfeiffer.
Zajímavý nástroj – vodnářský
zvon, na který biotronik hraje, je
starý řadu staletí, písemné zmínky
o něm pocházejí z čínské dynastie
Ming, ale s největší pravděpodobností byl používán ještě mnohem
dříve. Pochází z Himálaje. Je složen
ze sedmi kovů, které symbolizují
naši sluneční soustavu. Vodnářský
zvon vypadá jako kovová mísa,

Červen 2015

která má po bocích madla a obsahuje vodu. Rozeznívá se tak, že se
ruce ponoří do vody a různými
tahy a dotyky na madla z tohoto
nástroje vycházejí tóny. Hra je
známa svým příznivým působením
na mysl i tělo. V Lovosicích byla
hrána např. skladba Rezonantia
Temporum – souznění zvonů –
vodnářského zvonu a zvonu z
chrámu sv. Víta v Praze nebo
skladba Chaos – Tanec fraktálů.
Hru doprovázela filmová projekce, která byla promítána na parabolické plátno. Je to propojení
nejmodernější techniky s dávnověkým nástrojem. Návštěvníci viděli
poutavé záběry na ledovce, tanec
fraktálů, chrámy starověké i novodobé (Stonehenge, Karnak, chrám
Sacré-Cœur a některé další), pout-

ní místa Lourdes a Medžugorje,
poznali Lidi srdce (Padre Pio, Tereza Resl Neumannová, Josef Zezulka) a ztělesněné Zlo (koncentrační
tábory a války). Skladba Patria
Deum byla doprovázena úžasnými,
dosud málo známými záběry z
vesmíru na galaxie a hvězdokupy.
Hudba i snímky mi osobně připomněly film Blízká setkání třetího
druhu, kde také jakoby zazněla
hudba sfér.
Na závěr koncertu byla možnost
přijít se na vodnářský zvon podívat
zblízka. Pro mnohé to byl velký
zážitek, vidět nádherný svět kapiček vody, které jsou obrazem jednotlivých hraných tónů. Během hry
vznikají působením zvukových
vibrací na vodní hladině symetrické
obrazce a jemné vzory. Voda může

vyskakovat v malých fontánkách až
do výšky několika desítek centimetrů, jak Tomáš Pfeiffer předvedl.
Poslech koncertu byl rozhodně
zajímavým zážitkem. Akci pořádala
Duchovní univerzita Bytí.
(hz, foto: internet)
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Fotostrana

Noc kostelů v Lovosicích, pátek 29. května

Kostel sv. Václava – Koncert pěveckého souboru Letušky ze
ZŠ Antonína Baráka.

Mírový kostel - Koncert smyčcového kvarteta Consortium
Musicum.
(2x foto: Miroslav Hvorka)

Slavnostní otevření Lovosického náměstí v Coswigu

Tato cedule od 31. května zdobí centrální náměstí v Coswigu.

Vysazení pamětní lípy v parku nedaleko Lovosicer Platz.
(2x foto: Radim Tuček)

(2x foto: tuc)

70. výročí konce 2. světové války, čtvrtek 7. května
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Akce

Doba císaře pána se na jeden den vrátila do Lovosic
Historická budova lovosického
zámečku a jeho okolí v lesoparku Osmička ožily třetí květnovou
neděli dobou císaře pána. Rodinná kavárna Café Zámeček tu
uspořádala unikátní akci, která
představila historii známého
místa.
„Máme k dispozici spoustu nádherných historických fotografií

zámečku a okolí. Chtěli jsme se o
ně podělit,“ popisuje zrození akce
ředitelka hotelu LEV a Café Zámeček Amálie Červinská.
Původní záměr výstavy dobových
fotografií se nakonec rozrostl v
jeden velký zábavný den plný aktivit pro celou rodinu. Kromě výstavy fotek se návštěvníci podívali
také na modely lodí Labské pla-

Mozaika z.s. informuje
Za ovečkami a za
včelami do Ekosadu
Mozaika
S příchodem jara
opět
ožilo
dění
v Ekosadu v Malých
Žernosekách.
Poslední
březnovou
neděli 29. 3. pracovníci Rodinného centra ve spolupráci s obcí Malé Žernoseky připravili program „Vítání
jara“. Děti se společně s rodiči
naučily uplést pomlázku a ozdobily
velikonoční perníčky. Na závěr
akce vynesly Moranu a poslaly ji
pryč po potoce, aby studená zima
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už skončila. 19. 4. se
příznivci
Ekosadu
setkali v sadu při
společné „Jarní brigádě“, společnými
silami po zimě připravili záhony na
jaro, vyčistili ovčí
domeček,
upravili
vrbové proutky. Pro
děti byl připraven program
s hledáním pokladu a závěrečný
ohýnek s opékáním buřtů. V rámci
akce také proběhla první hodina
včelařského kroužku. Kroužek se
bude konat pravidelně jednou za
14 dní, děti a mládež při pravidel-

vební společnosti. Velkou atrakcí
pro celé rodiny bylo focení v dobových kostýmech zapůjčených z
teplického divadla a poslech písní
tradičního flašinetáře. Děti ocenily
především možnost svezení na
koni, malování křídami, velké dětské hřiště a samozřejmě spoustu
dobrot – točenou zmrzlinou počínaje a domácí limonádou konče.

„Akce Zámeček za císaře pána
měla mezi lovosickými velký
ohlas,“ říká Amálie Červinská.
„Mladší generace se dozvěděla
něco nového o místě, kde žije, a ti
starší přišli zavzpomínat a navíc
přinesli vlastní příběhy, které mají
se Zámečkem spojené. Určitě
chceme na tuto akci v budoucnu
navázat,“ doplnila.

ných schůzkách získají nejen informace, jak včelařit, ale včelaření
poznají i po praktické stránce při
společném ošetřování dvou včelstev umístěných v sadu.
S jarem se do sadu také opět
vrátily ovečky. 24. 5. proběhla akce
pro rodiny s dětmi „Vítání oveček“.
V rámci odpoledne děti vybraly
pro nové ovečky jména a ty byly
pokřtěny. Pro děti byla dále připravena dílna s ukázkou předení na
kolovrátku a filcování ovčí vlny.
Bližší informace k akcím naleznete na internetových stránkách:
www.rcmozaika.cz. Těšíme se na
vás!

me v realizaci aktivizačních činností
pro děti předškolního věku a jejich
rodiče,“ sdělila Alena Ptáčková,
předsedkyně spolku.
Semináře pro rodiče se budou
konat v průběhu celého roku, náplň seminářů byla konzultována se
samotnými rodiči a ty budou zahrnovat tato témata: Psychomotorický vývoj dítěte, První pomoc u dětí
a bezpečnost dětí, Výživa dětí a
kojení, Jak pomoci dětem s učením, Jak efektivně rozdělit čas mezi
práci a rodinu, Zvládání emocí a
Komunikace v rodinných vztazích.
Součástí projektu jsou dále aktivity pro rodiny s dětmi s postižením.
Rodiny budou moci navštěvovat
pravidelnou aktivitu „Přátelská
setkání jiných světů“ v rámci cyklu
Terapie pomáhá!, tyto aktivity
obsahují činnosti vhodné a přiměřené postižení dětí. I zde jsou na
programu přednášky pro rodiče:
Metody alternativní komunikace,
Relaxační metody, Hyperaktivita a
poruchy učení a Efektivní řešení
sporů.
„Dále v rámci projektu pokračujeme v činnosti Individuální práce
s dětmi se specifickou potřebou,
jejichž náplní je rozvoj a podpora
jednotlivých oblastí důležitých
zejména pro vstup do základní
školy,“ doplnila Ptáčková.

Mozaika nadále nabízí poradenské služby a semináře pro rodiny
s dětmi
Mozaika z.s. provozující Rodinné
centrum v Lovosicích získala pro
rok 2015 podporu Ministerstva
práce a sociálních věcí v oblasti
podpory rodiny a ochrany práv
dětí.
„Díky této dotaci můžeme nadále
našim klientům nabízet zdarma
poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické, psychomotorického vývoje dětí, speciálně
pedagogické, rodinných financí a
laktační. Bude uspořádán také
cyklus seminářů pro rodiče (Kurz
zdravého rodičovství) a pokračuje-

Mozaika z.s.
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Děti

Z Lovosicka: Nová školka v Siřejovicích jede v plném proudu
V nedaleké obci Siřejovice, jež
leží kousek od Lovosic, byla
1. září 2014 otevřena zcela nová
mateřská škola.
Školička zde byla otevřena po
více než 50 letech, je jednotřídní
s maximální kapacitou 15 dětí.
V současné době máme kapacitu
naplněnou. Zájem o místa přetrvává a my doufáme, že vydrží hodně
dlouho.
Rekonstrukce vnitřního prostoru
školky a zahrádky proběhla během
rekordních 3 měsíců a financovala
ji sama obec ze svého rozpočtu.
Získaly se naprosto úžasné prostory, které už 8 měsíců slouží nejenom místním dětem. Do školky
dojíždějí děti i z Úpohlav, Vrbičan
či Keblic.
Školka funguje již osmý měsíc
k plné spokojenosti zastupitelů
obce Siřejovice i rodičů dětí.
Děti navštěvují školku velice rády.
Ve školce si intenzivně hrají (je
stále co poznávat a s čím se seznamovat), pěkně se nabaští a poté
si příjemně odpočinou. Zpočátku
tekly slzy proudem, ale to není nic
neobvyklého. Po několika týdnech
děti slzičky překonaly a od té doby
chodí do školky s úsměvem.
Když se děti zadaptovaly, začali
jsme společně podnikat různé
akce, abychom nasbírali krásné
zážitky. V prosinci se na nás přišel
podívat Mikuláš s čertem a andělem (někdo se trošičku bál, ale
sladká odměna strach smazala).

Před Vánocemi jsme si společně s
maminkami upekli vánoční perníkový zvoneček a poté jsme poděkovali Ježíškovi za krásné dárečky
u našeho stromečku. V únoru se

celá školka proměnila a navštívily ji
všemožné bytosti – princezny, víly,
tygr, upír, policista, opravář, myška
Minnie, Červená Karkulka, vodník
Česílko, ale i čarodějka. V březnu

Do mateřských škol bylo zapsáno 115 dětí
MŠ Terezínská
Přijato 21 dětí, nepřijato 5 dětí.
Zatím odchází 21 předškoláků do
základní školy, žádné dítě do přípravné třídy. Všechny mladší děti
přijaté v letošním zápisu dovrší
hranici tří let nejdéle do 12/2015.
Tyto děti musejí být částečně samostatné (základní hygiena – samozřejmě bez plen, oblékání, umět
se najíst a hlavně říci učitelce, co
potřebuje…)
„Každý rok se snažíme dětem co
nejvíce zpestřit docházku do MŠ
různými akcemi. Jak přijde jaro,
čekají nás tradiční akce spojené s
tímto obdobím – Andersen – spaní
ve školce, výlety do okolí Lovosic a
spolupráce v rámci environmentální výchovy s Lesy ČR. Letos nás
čeká zakončení projektu „V říši
hmyzu“ a poprvé „Karneval broučků“, kterým jsme oslavili i Den
Země. Hned poté jsme uspořádali
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slet čarodějnic spojený s velkým
čarováním kouzelníka Waldiniho.
Letos v květnu vyjelo 37 dětí na
„indiánský“ ozdravný pobyt do
Krkonoš, odkud si odskočily za
hranice do polského dinoparku a
následně v červnu do indiánské
vesnice Rosehill a nejmladší děti
do ZOO,“ informuje ředitelka Milada Novosadová. Den dětí jsme
tentokrát oslavili sportovní Dětskou olympiádou.
9. června dále pořádáme tradiční
akci – Jarmark MŠ s rozloučením
s předškoláky. Tímto zveme veřejnost a přátele naší MŠ, aby se k
nám přišli podívat od 14 hodin na
divadelní představení, vystoupení
dětí a další program, nebo jen tak
posedět na naší nové zahradě a
prohlédnout si ji.
MŠ Resslova
Přijato 43 dětí, nepřijato 5 dětí.

Do základní školy odchází 43 dětí,
4 děti mají odklad školní docházky
a zůstávají v mateřské škole, stejný
počet dětí bude k 1. 9. přijat.
Budou přijaty i děti mladší, tzn.
všechny děti, které dovrší 3 let
věku do dubna 2016 a mají trvalé
bydliště v Lovosicích a ve vyhlášeném termínu podaly žádost o přijetí do mateřské školy. Pro děti
byl 30. 4. v MŠ během dopoledne
připraven Čarodějnický den.
18. června se uskuteční slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ,
na které všechny zveme.
MŠ Sady Pionýrů
Přijato 51 dětí, nepřijato 5 dětí.
Do ZŠ odchází 51 – 53 dětí (2 možná do přípravné třídy, rozhodnuto
bude do konce května). Od září
2015 bylo přijato do MŠ 51 dětí,
i děti narozené až do března 2012,
tedy 3leté až v roce 2016. Nepřija-

jsme se intenzivně připravovali na
krásné svátky jara – Velikonoce.
Malovali jsme, vyráběli a opět
přichystali malou velikonoční výzdobu s maminkami – jarní osení.
A musíme přiznat, že s maminkami
nám to opravdu jde (nebo spíš –
maminkám to jde krásně od ruky).
Ve středu 22. dubna jsme jeli na
náš první výlet. Jeli jsme autobusem do Libochovic a příjemně se
prošli v zámecké zahradě. Stále
jsme vyhlíželi, zda nepůjde okolo
nějaká ta princezna či nepojede
rytíř na koni.
Další společnou akcí ze čtvrtka
30. dubna je „Školkový slet čarodějnic“. Čarodějnice přiletěly z
různých končin, proto se s pořádným rámusem prošly po celých
Siřejovicích. Ten, kdo se nebál,
přišel pozdravit a zamávat, někdo
zůstal raději schovaný doma za
dveřmi. No, musím přiznat, docela
z nás šla hrůza! Náš malý průvod
přišel pozdravit i pan starosta Josef
Krejza se svou paní. Vyprovodili
nás s úsměvem na rtech.
Prozatím posledním výletem (ale
ne zcela, plánujeme další) je putování po pražském ZOO, které jsme
navštívili v úterý 19. 5. Počasí se
povedlo, i sluníčko se na nás usmívalo a dětem i dospělým se návštěva ZOO opravdu moc líbila.
Už nyní se všichni těšíme na další
akce a výlety, které nás ještě čekají.
Mgr. Petra Kuglerová,
ředitelka MŠ Siřejovice

tých je 5, z toho 4 děti s trvalým
pobytem mimo Lovosice.
„Nově zapsaným dětem jsme již
v tomto období nabídli možnost
docházet s rodiči na logopedický
kroužek „Na slovíčko“ a tak si postupně zvykat na nové prostředí.
Dále měly tyto děti s rodiči možnost účastnit se Dne otevřených
dveří před zápisem do MŠ a následně zábavné akce pro děti s
názvem Safari, pořádané v MŠ pro
děti,“ říká ředitelka H. Bažantová.
24. června se koná Rozloučení s
předškoláky spojené se zábavnou
akcí HAWAI od 15.30 hodin na
školní zahradě.
„Nepřijaté děti jsou buď mladší
než 3 roky, nebo nemají trvalý
pobyt v Lovosicích, či jsou maminky na mateřské dovolené,“ říká Alena Zelenková, referentka
v oblasti školství MěÚ Lovosice.
Promenádní koncert ZUŠ Lovosice se všemi mateřskými školami se
uskuteční 11. června na Václavském náměstí v Lovosicích.
(hz)
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Školáci

Hasiči ve školní družině 1. ZŠ
Dne 14. května jsme měli v
družině návštěvu. Přijeli nás
navštívit členové Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje – Požární stanice Lovosice,
pod vedením velitele zásahového vozidla Karla Novotného.
Hasiči přijeli dětem ukázat hasičské auto a techniku, kterou obsahuje. Všemu předcházelo několik
otázek k dětem, kdy voláme hasiče
a kam, kde hasiči sídlí, kde jsou
hasičské sbory v Ústeckém kraji,
apod.
Potom se výklad přesunul k autu.
Dětem bylo ukázáno, co vše se v
něm ukrývá a na co se jednotlivé

věci používají – hadice, proudnice,
spojky, nářadí, pomůcky pro vyprošťování raněných při havárii
vozidla, různé vzduchové dlahy
při poranění končetin, chemikálie
pro odstraňování olejových a naftových skvrn. Hasiči dětem také
předvedli pracovní oděvy, ve kterých pracují, helmy, dýchací přístroj
s maskou a žáruvzdorný oděv,
který používají při hašení požáru.
Hasiči zodpověděli všechny všetečné otázky dětí, které se na závěr
mohly podívat do kabiny auta.
Ukázka byla moc pěkná a poučná,
moc se všem líbila. Děkujeme.

• • Zubaře už se nebojíme • •
V rámci projektu „Povolání
dospělých“ se šli žáci 1. A ze
ZŠ Všehrdova podívat do zubařské ordinace MUDr. Trittharta.
V tomto projektu se seznamují
s prací rodičů, vypracovávají
různé úkoly vztahující se k této
oblasti.
Letos si vybrali zubaře právě
proto, že v této ordinaci pracují
rodiče dvou žaček třídy. Děti se
seznámily s tím, jak to v ústech
vypadá, jak pečovat o zoubky, jak
si je správně čistit. Největší odvážlivci si vyzkoušeli zubařské křeslo

a kamerou viděli své zoubky zblízka. Jako odstrašující příklad si pan
doktor pozval pacientku, která
dětem ukázala svou zubní protézu,
aby věděly, jak dopadnou, když
se o své zoubky nebudou pořádně
starat. Největší legraci si děti užily
při žvýkání modré tablety, kdy se
pak ukázala modrá místa tam,
kde měly zuby špatně vyčištěné.
Na závěr děti dostaly dárečky,
které je potěšily, a do zubařské
ordinace se již určitě nebudou
nikdy bát přijít.
Mgr. Radka Vosická

Hana Šillerová

Víkendový pobyt v Opárenském údolí
Ve dnech 22. 5. až 24. 5. 2015
pracovnice orgánu sociálně –
právní ochrany dětí připravily
pro děti z Lovosic a spádové
oblasti víkendový pobyt, který
se konal v Opárenském údolí
v kempu Jordán. Pobytu se
účastnilo 20 dětí ve věku od
6 do 12 let.
Pro děti bylo připraveno mnoho
společných aktivit jak sportovních,
tak i rukodělných. Také došlo na
opékání buřtů. Celý víkend provázela hra „Strážce pokladů“, která
byla spojena s turistickým výletem

a plněním různých úkolů. V závěru
pobytu děti hledaly poklad, který
jim byl odměnou za jejich snahu a
píli. Víkendový pobyt se vydařil,
zúčastnění si ho plně užili.
Finanční prostředky na pobyt
získalo město Lovosice díky dotaci
ve výši 31 000 korun z Ministerstva
vnitra České republiky v rámci
Programu prevence kriminality a
rovněž za přispění věcného daru
od sportovního klubu HK .A.S.A.
Město Lovosice.
Kateřina Tichá, DiS., sociální kurátorka a
sociální terénní pracovnice MěÚ Lovosice

Květen je měsíc stvořený pro výlety
Lovosičtí senioři mohli v květnu
navštívit hned několik pamětihodností. První poznávací výlet
směřoval na zámek Frýdlant
v Čechách, dřívější sídlo velmože
Albrechta z Valdštejna, který byl
synovcem majitele Lovosic v
17. století, pana Adama ml.
z Valdštejna.
Návštěva zámku pod patronací
spolku Úsměv pro zdraví se uskutečnila už 14. 5. a výlet se všem
moc líbil. Další zájezd na restaurovaný zámek Krásný Dvůr u Podbořan a do královského města Kada-
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ně pořádal Svaz tělesně postižených v ČR, MO Lovosice 27. května.
I ten se výletníkům líbil, obzvlášť
pak překrásná městská rezervace
v Kadani s mnoha pěknými domy a
radnicí.
Zlatým hřebem byl ale výlet do
Hospitalu Kuks, který pořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Lovosice 28. května. Národní
kulturní památka, bývalý zaopatřovací ústav pro vojenské vysloužilce
se špitálem a konventem milosrdných bratří u Nejsvětější Trojice
nebyla návštěvníkům dlouho pří-

Rorýsí škola Antonína Baráka
Naše škola se jako jedna z prvních v Ústeckém kraji zapojila do
projektů „Jaro ožívá“ a „Rorýsí
škola“.
O projektech jsme se dozvěděli
prostřednictvím paní Šumové z
MěÚ Lovosice. Byly vyhlášeny
Českou společností ornitologickou a jsou podporované firmou
Lafarge a.s. Rorýs připomíná vlaštovku, ale od vylétnutí z hnízda žije
stále ve vzduchu. „Naším úkolem
bylo nainstalovat pro něj budku, a
tak umožnit vznik nové kolonie.

Chceme i dobrovolně chránit stávající kolonie rorýsů v Lovosicích,
sledovat jejich přílet a data zapisovat do projektu „Jaro ožívá“.
Problematiku rorýsů pak zapojíme i do výuky. Budku jsme nainstalovali na budovu školy a dokonce jsme již zahlédli dvojici rorýsů
kroužit nad školou. Společně s
dětmi jsme také vytvořili výukovou
nástěnku o rorýsech, kterou budeme postupně doplňovat novými
informacemi. Mgr. Marcela Ušáková,

stupná. Památka je v současnosti
opravována. Projekt Kuks – granátové jablko je financován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky. Areál už je
nyní téměř opraven a lovosičtí
výletníci navštívili jak prostor
kukského špitálu, tj. hlavní nemocniční sál, tak kostel Nejsvětější
Trojice, zákristii a barokní lékárnu
U Granátového jablka. Hlavní hospitální chodba nabídla nově restaurovaný cyklus
nástěnných
maleb Tanec smrti.

Obrazová výzdoba přibližuje i
osobnost zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka. V lapidáriu
se Lovosičtí seznámili s originály
alegorií Ctností a Neřestí od barokního sochaře Matyáše Bernarda
Brauna. Nakonec zhlédli v expozici
Českého farmaceutického muzea
výstavu „Kouzlo apatyky“. Zájezd
na Kuks byl opravdu významnou
podívanou do barokního léčení a
zanechal v účastnících výrazný
zážitek z minulosti. Městský úřad
měl při výběru tohoto zájezdu
opravdu šťastnou ruku.
(hz)

učitelka a koordinátora projektu

11

Knihovna
V květnu jsme v knihovně besedovali se spisovatelkou Hanou Körnerovou

V úterý 19. května byla dalším hostem lovosické knihovny Hana Marie Körnerová.
Autorka už předem návštěvníkům vzkázala:
„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.“ A svůj slib
splnila.
Spisovatelka se narodila v Litoměřicích a mládí
prožila v malé vesničce Počaply, která leží přímo
na břehu Labe. Obec určitě znáte z televize od
povodní 2002 – krásný Dientzenhoferův kostel v
Počaplech tehdy často zabírali, jak trčí uprostřed moře vody. Její otec zde byl řídícím učitelem, knihovníkem, také dramaturgem a ochotnickým hercem, takže byla od dětství obklopena
kulturou. „Naučila jsem se číst už jako čtyřletá,
protože tatínek mě brával s sebou do školy,
abych mamince ulevila, protože jsem byla neklidné dítě. Posadil mě do poslední lavice, dal
mi tužku a papír, ať si kreslím a zapomněl na
mě,“ vzpomíná paní Hana.
Od 10 let prohlašovala, že bude spisovatelkou. A tak se stalo. Již od dětství si tzv. psala do
šuplíku, ale nejdřív se z ní stala zdravotní
sestřička (nemohla jít na gymnázium, vzala

zavděk zdravotní školou). Teprve v roce 1993
vyšla její historicko-romantická sága Pán hor.
Velice humorně nám líčila cestu s prvním rukopisem románu do nakladatelství, ale to byste ji
museli slyšet. Ale podařilo se. V devadesátých
letech vycházely její příběhy ve vydavatelství
Ivo Železný. Pán hor – rodinná sága z Francie
18. století jí získala mnohé čtenáře a velkou
popularitu. Patnáct let pracovala ve zdravotnictví, své zkušenosti v tomto oboru využila v knize
Prosím vás, sestřičko. Toto dílo uspělo v literární
soutěži Knižního klubu a od té doby jí tam romány pravidelně vycházejí. Známý je také román Andělská tvář, který v roce 2002 zfilmoval
Zdeněk Troška. Dosud Hana Marie Körnerová
napsala 26 knih. Je vdaná, má 4 děti a 5 vnoučat. Od 90. let 20. století žije s manželem v Podkrkonoší. Pro Lovosický dnešek zodpověděla
několik otázek.
Čtyři roky svého života jste prožila
v Lovosicích a narodila se Vám zde dceruška.
Jak na Lovosice vzpomínáte? Jak na Vás zapůsobily dnešní Lovosice a knihovna v restaurované Pfannschmidtově vile?
Lovosice byly před pětatřiceti roky určitě špinavější a nevlídnější než dnes. Nad městem se
vznášel příkrov dýmu jako poklička nad hrncem.
Secheza zamořovala celé okolí, většina dětí
trpěla na průdušky. Dneska je situace úplně jiná,
město je čisté, mnohem barevnější a jaksi přívětivější. Také se tu úplně jinak dýchá. Líbí se mi
tu. I když tenkrát před pětatřiceti lety jsme tu
byli také šťastní. Když pomineme problémy
s ovzduším, byli jsme mladí a nadšení tím, že
máme slušný byt. Navíc jsme tu měli přátele, po
kterých se mi po odstěhování stýskalo. Co se
týče knihovny – je nádherně zrekonstruovaná a
každé město vám ji může jen závidět.
Mezi romány ze současnosti patří kniha Heřmánkové údolí, příběh zasazený svým dějem
do Českého středohoří. Čtenář v knize najde

Lovosice, Opárenské údolí, Režný Újezd a
další známá místa. Jak jste se dostala k námětu? Psala jste román už v Lovosicích?
Ne, ale tady jsem ten příběh tenkrát slyšela.
Vyprávěla mi ho moje sousedka a dovoluji si říct
i přítelkyně. Byla to úžasná žena, která, přestože
neměla lehký život, nikdy nepropadala pocitu,
že byla nějak ošizená nebo víc osudem pronásledovaná než jiní. Tenkrát mi její vyprávění
připadalo spíš jako horor a některé scény mě
strašily i ve snu. Tehdy v pětadvaceti bych Heřmánkové údolí nedokázala napsat. Nebo by
vyznělo úplně jinak. Což by byla určitě škoda.
K některým příběhům prostě musíte zestárnout
a vidět je až oním měřítkem životních zkušeností a nadhledu, který v mládí nemáte. Nakonec
jsem Heřmánkové údolí napsala až v době, kdy
jsem byla stejně stará jako ona, když mi ho
vyprávěla. Jen lituji, že se nedožila vydání.
Zemřela v době, kdy jsem měla jen pár kapitol,
které si ještě stačila přečíst.
Napsala jste i několik knih ze současnosti,
které částečně mapují Váš život – Stanici
odložených lásek, což je příběh dvou přítelkyň z vesnice, z malého městečka právě
na konci 60. a na začátku 70. let. Další knihou z Vašeho života je Dokud se budeš smát,
takové volné pokračování, a je to optimistický román o rakovině, jak ji zvládnout.
Co chystáte pro své čtenáře nyní?
Právě se chytám ke psaní čtvrtého dílu Kočáru
do neznáma, který se bude jmenovat Dlouhá
cesta. Ti, kteří čtou moje knihy, vědí, že je to
příběh šlechtické rodiny, která po revoluci
v roce 1789 prchá z Francie, putuje Evropou a
hledá azyl u příbuzných v Itálii a Rakousku.
Nakonec zakotví na malém panství v Čechách.
Čtvrtý díl bude o návratu do Francie v nejkrutějším porevolučním roce 1794. O dramatické
situace by tudíž neměla být nouze.
(hz, foto: Julie Cigánková)

Co je nového v ZUŠ Lovosice
Ve staré radnici zazněla komorní
hudba
Ve středu 13. května se v sále loni
zrekonstruované secesní radnice
uskutečnil letošní už pátý koncert
komorní hudby. V programu vystoupili žáci Základní umělecké
školy Lovosice od nejmladších po
ty už umělecky vyzrálé.
Návštěvníci uslyšeli sólisty na
flétny, housle i žestě i komorní
soubory a dva malé zpěváky.
V hodinovém koncertu nechyběli
někteří žáci, kteří se úspěšně
předvedli v krajských kolech soutěže žáků Národní soutěže ZUŠ.
Byl to v oboru bicí Jan Drašnar, žák
Martina Dolejšího, hráči na trubku
Ondřej Beneš a Jaroslav Hofman
ze třídy Jiřího Lhotského a Veroni-
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ka Chadimová v oboru příčná flétna (Eva Peluňková). Na klavír doprovázely Alena Kolaříková a Petra
Kacianová.
Zlatým hřebem koncertu bylo
vystoupení Markéty Burgrové na
příčnou flétnu se skladbou Ante
Grgina Little Story (1. místo v krajské soutěži s postupem do Ústředního kola). Matouš Kopáček
(pedagog Tomáš Kopáček), který
také vybojoval v oboru klarinet
1. místo s postupem do Ústředního kola, bohužel tentokrát
nevystoupil.
(hz)
Úspěchy žáků ZUŠ
V Ústředním kole základních
uměleckých škol ve hře na dechové nástroje Liberec 2015 obdržela

3. místo ve hře na flétnu Markéta
Burgrová ze třídy Evy Peluňkové,
1. místo ve hře na klarinet a titul
absolutního vítěze obdržel Matouš

Kopáček ze třídy Tomáše Kopáčka.
Oba dva doprovázela na klavír
Alena Kolaříková.
(tuc, foto: hv)
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Kultura

Festival folklórních souborů
oslavil páté výročí
V sobotu 16. května se ve
spolupráci Svazu Maďarů žijících
v českých zemích – pobočka
Lovosice a Kulturního střediska
Lovoš konal na Václavském náměstí 5. taneční festival folklórních souborů.
Festival zahájila předsedkyně
Svazu Iveta Pospíšilová, ředitel
Kulturního střediska Lovoš Martin
Kohl a za Svaz Maďarů Anna Rákoczi. Protože se slavilo jubileum,
vystoupilo zde deset souborů.
Program zahájil soubor Nyitnikék,
jenž funguje v rámci pražského
Studentského kroužku Endre Ady-

Valeška, Ledecká dudácká muzika,
a dokonce i soubor irské a skotské
hudby Ryengle a Ambiam. Z dalších folklórních souborů se představil ještě Tap Academy Prague,
který předvedl bravurní americký
step.
Festival byl i v tomto roce spojen
s ochutnávkou kvalitních maďarských vín a prodejem maďarských
specialit – guláš, paprikáš s tarhoňou, plněné zelí, pagáčky, moučníky, koření i klobásy. Program letos
trval od 11 do 18 hodin. Protože
přálo i počasí, návštěvníků přišlo
hodně a s uměním tanečníků,

ho a Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Tři dvojice předvedly
temperamentní maďarské tance.
Následovalo vystoupení Slovácké
muziky s cimbálem, třemi houslisty
a basou, kde zazněly písně
z moravsko-slovenského pomezí,
a kapely Májek. Zazpívaly i členky
souboru Csalogányok z Ostravy
v krásných krojích v maďarských
barvách s vyšívanými košilkami a
fěrtochy. Poté už následovalo
jedno vystoupení za druhým –
Suszanie (taneční skupina ze Slezska), pražský soubor Mateník,

muzikantů a zpěváků byli víc než
spokojeni, což stvrzovali potleskem. „Další akcí byla přednáška 25.
5. – Chrám sv. Matyáše v Budapešti
a dále proběhne přednáška Českomaďarské vztahy od minulosti po
přítomnost 15. 6. v klubovně Svazu
Maďarů ve Školní ulici, na které
všechny občany srdečně zveme,“
informuje předsedkyně Svazu Iveta
Pospíšilová. Lovosická pobočka je
velmi aktivní, pořádá každý rok
různé kulturní akce (koncerty,
přednášky, výstavy aj.), včetně
gastronomických.
(hz, foto: hv)

O korunovačním Chrámu sv. Matyáše
přednášel István Tóth
V roce 2008 byla v Lovosicích
založena pobočka Svazu Maďarů
žijících v českých zemích. Členové se pravidelně scházejí poslední pondělí v měsíci v klubovně
ve Školní ul. č. 6 (vchod je vedle
tiskárny Apollo Print). Tentokrát
se v klubovně uskutečnila pro
lovosickou veřejnost geografická přednáška Chrám svatého
Matyáše v Budapešti.
Přednášku si přišlo poslechnout
asi 35 občanů. Přednášel István
Tóth, který několik let působil také
na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho
vyprávění bylo v maďarštině, do
češtiny tlumočila Katarína Kecskésová. Přednáška byla doplněna
mnoha diapozitivy.
Matyášův chrám je součástí hradního komplexu v Budapešti – je to
korunovační kostel pojmenovaný

víme, že prošel mnoha přestavbami, poničením, pozlacováním –
následovaly zlé i dobré časy. Vzpomeňme jenom na tureckou dobu,
kdy mezi léty 1541 – 1686 byl
Matyášův kostel přestavěn na
mešitu. Ve dvacátém století se
z hungarika stala německá kuchyně i sovětská stáj pro koně a
chrám zažil i požár, když byl bombardován. V kostele proběhly
mnohé slavnostní události. Mimo
jiné zde slavil svatbu Matyáš Hunyady s Kateřinou z Poděbrad.
V kostele byl v roce 1916 korunován i poslední král Karel IV., kterému Miklós Horthy ale zabránil v
nástupu na trůn. Kostel byl mnohokrát přestavován, významná
byla přestavba k oslavám milénia
v roce 1896. Poslední přestavba se
uskutečnila v roce 1999 a byla

po Matyáši Korvínovi. Nachází se
na Hradním vrchu v budínské části
na náměstí Szentháromság, na
kterém stojí i morový sloup jako
památka na poslední mor v Evropě. „Je to tzv. hungaricum, něco,
co je pro Maďarsko specifické,
podle čeho jsou Maďaři známí po
celé Evropě. Přispívá to k tomu,
aby maďarské generace posilovaly
svůj vztah k Maďarsku. Matyášův
kostel (Mátyás Templom) je symbol, základní kámen pro stavbu
maďarství již tisíc let,“ uvedl István
Tóth.
Matyášův kostel procházel po
tisíc let mnoha změnami. Z ústního
vyprávění i písemných zmínek

ukončena v roce 2013. Tehdy se
opravila dlažba, střecha, fresky i
sochy, vlastně se kompletně zrekonstruoval celý kostel.
„Minulost kostela a jeho tisíciletých dějin se prolnula do jeho stěn.
Všem návštěvníkům Budapešti
doporučujeme, aby Matyášův
kostel rozhodně navštívili, je nádherný,“ dodal Tóth.
„Další akcí v klubovně bude 15.
června od 18 hodin přednáška
Česko-maďarské vztahy od minulosti do současnosti. Všechny srdečně zveme,“ informuje předsedkyně lovosické pobočky Svazu
Iveta Pospíšilová.
(hz, foto: Archiv Svazu Maďarů)

Na Altrosu zahraje Blue Effect
Legendární kapela Radima
Hladíka Blue Effect bude zlatým
hřebem
letošního
festivalu
Altros, který čeká jubilejní
15. ročník.
Tentokrát můžete rockový festival navštívit 11. července na tradičním místě lesoparku Osmička.
Vystoupení první kapely začne ve
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13 hodin. Dalšími vystupujícími
budou skupiny Dukla Vozovna,
N.V.Ú., Mean Messiah, Anarchuz,
Steelfaith, M3TA, Crippled Fingers,
P.P.L., No Remorse a New Black
Jack.
Těšit se můžete také na populární
soutěž v pití piva z tupláků a výstavu o historii Altrosu.
(tuc)
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Lovci slaví nejúspěšnější sezónu historie klubu
Historický moment! Lovosičtí
elitní házenkáři za sebou mají
nejúspěšnější sezónu celé své
historie. Nejen, že se v průběhu
roku stali vítězi Českého poháru,
ale naprosto senzačně získali
stříbrnou extraligovou medaili,
čímž vyrovnali dosavadní maximum. Úspěch je o to cennější,
že v průběhu sezóny měli Lovci
velmi blízko k tomu, aby se nedostali ani do play off.
„Sezónu jsme měli velmi špatně
rozehranou. Byli jsme zoufalí uprostřed tabulky, ale hrozně nás nakoplo, když jsme porazili Plzeň.
Najednou se začalo dařit a přišlo
play off, ve kterém jsme brzy splnili
letošní cíl dostat se do semifinále.
Kluci ale ukázali nejen to, že mají
na víc, ale dokázali i svoji velkou
bojovnost,“ pochválil svůj tým
sportovní ředitel HK .A.S.A. Město
Lovosice Vojtěch Srba.
Při vstupu do play off Lovosice
fantasticky ve třech utkáních přešly
přes pražskou Duklu. Následně
narazily na Brno, které po dvou
domácích utkáních vedlo v sérii
už 2:0. Lovci ale mečbol odvrátili.
Po dalších dvou zápasech na severu Čech sérii srovnali a na Moravě
se radovali z postupu do finále,
kam je svoji střelou tři vteřiny před
závěrečným hvizdem poslal Pavel
Chroustovský. Lovci totiž zvítězili
22:23.
Finálová série s Plzní trvala sice
jen tři utkání, ale o to dramatičtější
byl samotný závěr. Ve třetím utkání, které se hrálo na palubovce
Lovosic, byli dlouho tahouny právě

domácí. Ti vedli i o pět branek.
Plzeň ale ukázala, že si titul zaslouží. Diváci sledovali mimořádně
napínavé utkání. V poslední minutě
se Západočeši dostali do jednobrankového vedení 21:22. Lovci šli
do útoku a na úplném konci dokonce mohli srovnat při nařízeném
sedmimetrovém hodu. Štěstí jim
ale nepřálo. Pavel Chroustovský
branku tentokrát neproměnil a
brankář Radek Motlík byl prvním,
kdo začal slavit. „Pája byl tím, kdo
nás v posledních zápasech zachraňoval. Tentokrát nám právě ten
jeden jeho gól chyběl, ale taková je
házená. Opravdu můžeme být rádi,
kde jsme a co jsme vybojovali.
Máme co slavit. Teď to ještě tak
nevypadá, ale jednou na tuhle sérii
budeme všichni velmi rádi vzpomínat,“ řekl vážně Jan Landa. „Hráli
jsme naplno až do konce. Chtěli
jsme vyhrát a dali jsme do toho
všechno. Že Pája nedal tu poslední
branku, mě mrzelo snad jen pár
vteřin. Vždyť máme stříbro. Tak
jsme druzí, no co?“ radoval se
Lukáš Malý.
Právě uplynulá sezóna pro tým
HK .A.S.A. Město Lovosice skončila
historickým úspěchem. Lovci podruhé dosáhli na extraligové stříbro, k němuž přidali ještě vítězství
v Českém poháru. Severočeši za
sebou mají mimořádný rok, který
byl poslední pro zkušeného hráče
Milana Berku, který se na začátku
zápasu rozloučil se svojí aktivní
kariérou. U týmu bude dál působit
na trenérské pozici. Zda přímo u
elitního mančaftu je otevřené.

Téměř 400 závodníků zápolilo v Chemiku
Národní pohár žáků,
dorostenců a ligy družstev dorostu v karate
proběhl v sobotu 30.
května v lovosické hale
Chemik. Akce se zúčastnilo
rekordních
395 závodníků z 56
klubů ČR, což je o 127 více než v
roce 2014.
Závody pořádal Shotokan Klub
Rajchert Sport Union ve spolupráci s
Českým svazem karate. „Soutěž se

velmi vydařila, a to
zejména z pořadatelského hlediska. Začali jsme v
osm hodin prezentací
soutěžících a ve čtyři
hodiny odpoledne bylo
hotovo,“ sdělil šéftrenér
Josef Rajchert. „Všem
zúčastněným bych chtěl za zdárný
průběh závodů poděkovat,“ dodal.
Výsledky soutěže najdete na stránkách klubu: www.karate-rajchert.cz.

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 3. července.

(tuc)

Do ciziny ale míří křídlo Tomáš Hes
a smlouvu neprodloužil Jakub
Kolomazník. Naopak ze zkušené
v Německu se vrací odchovanci Jiří
Bouček a Ivo Havel. „Oba jsou

kvalitní hráči, zkušení, hotoví. Věřím, že do týmu dobře zapadnou,“
podotkl Srba. „Věřím, že zase můžeme útočit na zlato,“ dodal trenér
Vladimír Šuma.
Patrik Pátek

Nejmladší lovosičtí plavci byli úspěšní

Zleva nahoře: Veronika Lažanská, Barbora Cermanová, Kateřina
Veselá, Sabina Gertnerová, Nikola Veselá. Dole zleva: Martin
France, František Škop, Anežka Součková a Matěj Tomášek. Dole
trenér Zbyšek Lažanský.
Foto: archiv Plaveckého klubu Lovosice
Plavecký klub Lovosice se zúčastnil závodů v Rumburku,
které byly vypsány pro nejmladší žactvo. „Byly podány perfektní výkony a došlo k překonání
mnoha osobních rekordů, přestože nemáme nyní možnost
trénovat v Lovosicích z důvodu
havárie klimatizace na bazénu.
I tak nejmladší žactvo podávalo
vynikající výkony, posbíralo medailové pozice, a děti tak dostaly další
motivaci k připravovaným náhradním tréninkům,“ sdělil hlavní trenér
Zbyšek Lažanský. „Pro některé to
byla premiéra a první poměření sil
se soupeři z ostatních oddílů,“
dodal.
V současné době Plavecký klub
zajistil náhradní plavání pro závodní plavce v Litoměřicích, a to každou sobotu od 8 do 10 hodin.

Díky trenérovi Jiřímu Willnerovi
máme zajištěnou i suchou přípravu
na lovosickém atletickém stadionu,
a to každou středu od 16.30 do
18.00 hodin.
Na letní prázdniny připravujeme
již třetí ročník sportovního soustředění v Úštěku. Termín je stanoven
od 16. do 23. 8. 2015. Setkání s
názvem Příroda – pohyb – radost
bude plné sportovních her, poznávání okolí a vědomostních soutěží.
Letošní novinkou je, že se účastníci
stanou aktivními spolutvůrci programu. Přihlášky a bližší informace
najdete na www.pklo.wz.cz. Soustředění je určeno pro plavce od
9 do 18 let. Všichni věříme, že se
opět sejdeme se všemi plavci v září
na lovosickém bazénu.
Václav Voborník
předseda Plaveckého klubu Lovosice
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Kulturní středisko Lovoš
Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon: 416 532 140,
web: http://kslovos.lovosice.com/
Čtvrtek 4. června – sobota 6. června
HAŠMAR COUNTRY – Hudební festival
Vystoupí kapely: Jelen, Michal Prokop, Luboš Andršt, Novostro, Nová sekce,
G-runs 'n Roses, Blueground, Shannon, Od plotny skok, Tom Tones, Sebranci, Mudring, Báry, Red Leaf, Karavana, Petra Band, Burizon, Workers, Rum
Band a další...
Areál lesoparku Osmička, ve čtvrtek vstup volný, v pátek a v sobotu vstupné
100 Kč, dvoudenní 150 Kč.
Pondělí 8. června – Geografická přednáška – JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
A ZIMBABWE, přednáší: MUDr. Martin Vedral, odborný průvodce
Tentokrát nás cesty zavedou do Malých Dračích hor, do kaňonu řeky Blyde
a hlavně Krugerova NP v Jihoafrické republice. Pak překročíme hranice
do Zimbabwe, kde navštívíme záhadné stavby Velkého Zimbabwe (které
dalo někdejší Jižní Rhodesii nynější název). A na závěr se opět vrátíme do
JAR, do Kapského města a na mys Dobré naděje.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

Pátek 12. června – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Večer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje Orchestr Kulturního
střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Úterý 16. června – 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 19. června
ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17 do 22 hodin, vstupné 65 Kč.
Úterý 30. června – 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.

RC Mozaika z.s.
Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice, www.rcmozaika.cz

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

Pondělí 8. června – TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Čtení o dobrodružných prázdninách, výroba pohledů a obálek,
od 14 hodin v oddělení pro děti a mládež.
Úterý 9. června – TAJEMSTVÍ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Autor Jiří Svoboda představí svou novou výpravnou knihu o Českém
středohoří, od 17 hodin, sál knihovny, vstupné 30 Kč.
Pondělí 15. června – VÝSTAVA OBRAZŮ IVY ZUCHOVÉ
Zahájení prodejní výstavy obrazů lovosické nevidomé malířky Ivy Zuchové,
od 15 hodin, sál knihovny. Výstava bude trvat do 26. června.
Upozornění na změnu výpůjční doby v dětském oddělení – po dobu
letních prázdnin bude otevřeno od 8 do 14 hodin (ve čtvrtek zavřeno).

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Každé pondělí od 8.30 hodin Skupinová relaxace, v 10.00 hodin cvičení
DDM Elko. Každé pondělí od 13 hod Litoměřice, DsPs Kosmonautů 16.
Každé úterý zdravotní cvičení od 8.30 a 10.00 hodin.
6. 6. – Hudební divadlo Karlín – D R Á K U L A, cena 240 Kč
13. 6. – Podhájská
15. 6. – BOWLING LUNA
Litoměřice od 13 hod., vklad 20 Kč, přihlášky: Jarka Hojdarová
18. 6. – PREVENCE Zdraví, správná chůze, samovyšetření prsu, AVON
podpoří akci stánkem s letáčky. Lovosice – zelené náměstí od 13.00 hodin.
19. 6. – Taneční zábava s překvapením, KS Lovoš, od 17 hodin, cena 65 Kč,
předprodej: Věrka Javůrková, hraje: Jitka Dolejšová.
22. – 28. 6. – Poděbrady, 6 nocí, cena 2 400 Kč, Lániková
22. 6. – Václav Vít, přednáška, KS Lovoš od 13 hodin
25. 6. – BOWLING JOHN LOVOSICE
Od 14 hodin, vklad 20 Kč, přihlášky: Zdena Samuelová.
Severočeský železniční den spojený s oslavou KŽC se uskuteční
celý den 6. června v železniční stanici Lovosice.

Sobota 6. 6. od 9.30 – seminář První pomoc a bezpečnost dětí
Nepodceňujte nebezpečí prázdnin! Lektorem je MUDr. Jaroslav Pavelka.
Sobota 20. 6. od 9.30 – seminář Výživa a kojení dítěte
Ideální pro těhotné. Lektorkou je laktační poradkyně Mgr. Alena Ptáčková.
Semináře jsou podpořeny dotačním titulem Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Pozor: Zbývají poslední 4 volná místa na třetím a čtvrtém příměstském
hlídání v Lovosicích. Více na: www.rcmozaika.cz.

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:
20. 6. – 27. 6. – REKREACE v hotelu Bohmann Babylon u Domažlic
Cena 4 100 Kč za osobu, v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava plnou
penzí, pojištění s možností koupání v místě a výletů po dohodě (Domažlice,
Německo, okolí).
22. 8. – 29. 8. – REKREACE v hotelu Engadin, Železná Ruda – Šumava
Cena 4 200,-Kč za osobu, v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava
plnou penzí, pojištění s možností turistiky a výletů po dohodě (Německo,
okolí).
9. 9. – ZÁJEZD SKLÁRNA Nový Bor
Exkurze v provozu foukaného, ručně vyráběného skla, posezení v restauraci
sklárny s průhledem do provozu a individuálně návštěva muzea, galerie a
podnikové prodejny skla. Cena 250 Kč za osobu, v ceně je zahrnuta doprava,
vstupné na exkurzi a pojištění.
Informace a objednávky každé úterý: 9 – 13 hod. v kanceláři STP: Lovosice, 28. října 9.

Lovosický úhoř
V sobotu 6. června 2015 se opět uskuteční oblíbené noční závody
„Lovosický úhoř“. Pořádá je Místní organizace Českého rybářského svazu
Litoměřice zastoupená MS ČRS Lovosice. Do závodů se můžete přihlásit
u předsedy MS Lovosice Jakuba Matouška, tel.: 773 001 540. Ředitelem
závodů je Jakub Matoušek a hlavním rozhodčím Milan Bušek. Závody se
konají na levém břehu Labe v prostoru od rybářských chatek směrem
k obci Lhotka. Začátek závodu v 18.00 hodin, konec závodu 7. června
v 06.00 hodin. Sraz v 16.00 hodin v prostoru rybářských chatek.

Církev československá husitská
a Českobratrská církev evangelická
v Lovosicích Vás srdečně zvou

na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti
600. výročí upálení Mistra Jana Husa,
která se koná
dne 24. 6. 2015 v 17 hodin v Mírovém kostele
CČSH v ulici K. Maličkého v Lovosicích.

Při bohoslužbách vystoupí pěvecký soubor
lovosického gymnázia IN flagranti

Konfederace politických vězňů v Litoměřicích
pořádá každoročně pietní akt
při Dnu památky obětí komunismu
u desky na ZŠ Všehrdova (bývalý okresní soud).
V předvečer 65. výročí justiční vraždy političky Milady
Horákové si lidé v celé republice připomenou památku
komunisty popravených a umučených politických vězňů.
Pietní akt se v Lovosicích uskuteční
v pátek 26. června 2015 v 9 hodin ráno
před základní školou ve Všehrdově ulici v Lovosicích.

AKCE 1+1
na multifokální brýlové čočky
(brýlové čočky, se kterými uvidíte na všechny vzdálenosti)
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Neváhejte a přijďte se zeptat,
vše vám rádi vysvětlíme.

• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUJEčoM
čky

NOVINKA

• 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

é
AKCE na zabarvovací a barevne.
brýlové čočky stále pokračuj

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

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

Nově vám dokážeme změřit
i nitrooční tlak.
Těšíme se na vaši návštěvu
Optici z firmy OPTIK PRUDKÝ

Zahájení kurzů

• V Lovosicích 29. 6. 2015
od 16 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 30. 6. 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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Prodej jezírkových ryb
a okrasných rostlin
Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,

AKVA
•
TERA
•
HOBBY

hlodavce, exoty
a ostatní

Václavské nám. 176/1,
Lovosice, 41002
Tel.: 604 345 184
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 17 h,
So • 8:30 - 11 h

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

Pozvánka
U příležitosti 2. výročí provozu pobytového zařízení
odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY s.r.o. si Vás
dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří , který se
bude konat dne
23. 6. 2015 od 10:00 do 17:00 hodin
Rádi Vás přivítáme na adrese Rezidence
Osvoboditelů 1228/30, 410 02 Lovosice.

ORBIS,

Program:
10:00 – 17:00 Prohlídka zařízení, výstava fotografií,
ukázka výrobků klientů a nahlédnutí do dopoledního
programu klientů
14:00 – 16:00
návštěvníky

Kulturní program pro naše klienty i

Těšíme se na Vaši návštěvu
Kolektiv HEZKÝCH DOMŮ

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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AUTODÍLY MOJŽÍŠ

Elektrokola
od 20 500 Kč

www.autodilymojzis.cz

Terezínská 1154
tel.: 416 533 166
602 280 746

Skútry 125 ccm
od 25 000 Kč

Hledáte práci?
Potřebujete přivýdělek?
Chcete pracovat pravidelně nebo jen ve vybraných dnech?
Nevadí vám třísměnný provoz?

NABÍZÍME BRIGÁDU!

Operátor výroby
Náplň práce: výroba sušenek
Místo výkonu: Mondēlez Europe Services GmbH, ul. 8. května 189/15, 410 19 Lovosice
Pracovní provoz: třísměnný - směny ranní, odpolední i noční
Mzda: 64 Kč/hod. + příplatky za práci o víkendu a v noci
Bonus: finanční odměny za pravidelnou docházku a spolehlivost
Jiné výhody: dotované závodní stravování pro dlouhodobé brigádníky
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, spolehlivost
Kontaktní osoba: Monika Zunová, tel. 778 439 422, monika.zunova@randstad.cz

Máte-li o brigádu zájem, neváhejte nás kontaktovat!

2015
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J
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Běháme na AGROFERT Run
"DESÍTKA" - běh na 10 kilometrů
- soutěžní běh
- nutná registrace
- měřený pomocí čipu
- prizemoney a další ceny

RODINNÝ BĚH
- nesoutěžní běžecký happening
pro radost
- trasa zhruba 2 kilometry
- kdo do cíle doběhne v triku
závodu, získá medaili :-)

DĚTSKÉ BĚHY
- od nejmenších běžců
- trasa 200 - 1 000 metrů

DOPROVODNÝ PROGRAM
Nechystáte se na hlavní, ani rodinný
běh? Nevadí - přijďte i tak!

Kromě běhání pro vás totiž máme připravený parádní program,
jehož součástí bude například:
- velká rodinná bojovka s prima cenami
- exkurze do chemických závodů
- skákací hrady
- hasičské show
- zajímavé stánky
- nejlepší poctivé burgery a grilované dobroty
- kavárna s pekárnou

Tradice české prodejny od roku 1993

Velký výběr kvalitních školních
potřeb za super ceny

Velký výběr samolepících, vliesových
a papírových tapet

AKCE od 8. do 13. června
na vybrané vzory vliesových tapet
jedna role za 186 Kč (pův. cena 388 Kč)
další stovky výrobků za skvělé ceny na skladě
Po - Pá: 7 - 12, 12:30 - 17:30 / So: 8 -11, tel.: 416 53 31 26

V obou prodejnách možnost platby kartou

AKCE od 8. do 13. června
20% sleva na zboží značky Madonna (DE)
Denně zavážíme nové značkové zboží např.
Smash (ESP), Cache Cache (FR), New Look (ENG) a další
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Novinky na FB/outletuhlik

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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Otevřeno: Po - Pá: 8:30 - 12, 12:30 - 17:30 / So: 8 -11

Lovosice, Tovární 2

607 026 841

Červen 2015

