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Kamery ve městě jsou již plně funkční

S vedením se setkáte dvakrát
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Slovo starosty

Pīiznání podávejte v infocentru

www.meulovo.cz

Aktuality

• • Na koupališti čeká nyní oprava úpravnu vody • •

Na snímku vlevo je místostarosta Vladimír Šuma a žalostný pohled do budovy úpravny vody, kde proběhly opravy po povodni v roce 2013
za více než 600 tisíc korun. Ty však na místě nejsou pīíliš vidět. Dá se īíci, že je zde vlastně pouze vymalováno. Vpravo je snímek z 22.2.,
kdy na koupališti probíhala likvidace starých dīevin pracovníky technických služeb.
2x foto: Radim Tuček

Místo nákupu služeb zaměstnává město na úklid pět pracovnic

Pīehled výkonů odboru dopravy a silničního hospodáīství v roce 2015
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Rozhovor

Īeditel THML M. Macháčekř Cenu za teplo zvedat nechceme

U vašich dveīí může zazvonit statistik

Březen 2016

Nezapomínejte na reflexní označení
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Téma

Lesopark Osmička čeká postupná revitalizace
Odborníci radí odstranit
pīestárlé topoly

„Stáīí stromů se pohybuje
kolem šedesáti a více let. Věk
stromů téměī dvakrát
pīevyšuje dobu života běžnou
pro topoly v takto úrodných
lokalitách.“

Památný dub bude vyšetīen ultrazvukem
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Téma

• Odborniceř Největším rizikem je pád nestabilních topolů •

Obnova Osmičky umožní vznik unikátního ekologického prvku - broukoviště

Reakce občana města

Březen 2016
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Aktuality

Město Lovosice je pīipraveno na krizové situace

Bezpečnostní rada projednávář
- zajištění pīipravenosti správního obvodu obce na krizové situace
- rozpracování úkolů krizového plánu kraje
- roční zprávu o stavu prostīedků pro varování osob a způsob zajištění náhradního varování
- plán evakuace osob z ohroženého území
- zprávu o činnosti a pīipravenosti složek IZS
- návrh objemu finančních prostīedků v rozpočtu určené obce
- informaci o financování krizových opatīení pīi vyhlášeném krizovém stavu
- způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem
možného ohrožení
- zprávu o hodnocení krizové situace a pīijatých opatīeních
- vnější havarijní plán Lovochemie, a.s.
- podmínky nouzového pīežití obyvatelstva
- způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době
krizového stavu pīechodně změní pobyt

Základní školy budou mít dvě první tīídy Ochrana životního prostīedí není Lovosicím
lhostejná, pīipojte se k Hodině Země

Zápisy na ZŠ Všehrdova.
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Foto: Radim Tuček
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Policie/Rada města
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice

• • • Z výpisů jednání rady města • • •

V Kulturním stīedisku Lovoš
začínají hudební žánrové večery

Otevírací doba sběrového dvora od 1. 3. 2016

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde v pátek 8. dubna

Březen 2016

Pondělí 8 - 17ř30 hodin
Úterý 8 - 16 hodin
Stīeda 7ř30 - 15 hodin
Čtvrtek 8 - 17ř30 hodin
Pátek 8 - 16 hodin

Sobota 8 - 13 hodin
Pīestávky jsou vždy od 12
do 12ř30 hodin
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V Lovoši se konal karnevalový rej

Děti
Na školu zavítala Armáda ČR
a zástupci Ministerstva obrany ČR

Hrátky se sněhem a ledem

Pololetní vysvědčení na ledu
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Akce

Bīezen - měsíc pīednášek a besed Koncert věnovaný

Problematika integrace uprchlíků v partnerském městě Coswigu

Na základě zcela rozdílné situace v Německu a České republice je problematika umisťování, integrace uprchlíků a péče o ně pro občany Lovosic nové téma. Tuto otázku, jak se s aktuální situací vypořádat, si kladou
coswigští občané při každém setkání. Problematiku integrace přijedou
přiblížit zástupci Sdružení Coswig - Ort der Vielfalt. Toto sdružení se zasazuje o to, aby město Coswig bylo a zůstalo otevřené světu a přátelské
vůči cizincům. To znamená pomáhat uprchlíkům při výuce němčiny, s
doprovody na úřady, k lékaři, nákupy, pomáhat při sžití se se zdejší kulturou a také ujmout se role prostředníka při konfliktech s německými sousedy. Jak tato práce zhruba 100 dobrovolníků v Coswigu konkrétně vypadá, se dozvíte na přednášce 7. března od 16 hodin ve „staré radnici“.

Odborná dendrologická pīednáška
Odborník na dendrologii bude hovořit o úloze jednotlivých druhů v
ekosystému a seznámí posluchače s procesem posuzování zdravotního
stavu dřevin. Druhá polovina přednášky se ponese v duchu debaty na
téma péče o veřejnou zeleň z pohledu architekta. Akce se uskuteční 22.
března v 17 hodin v Pfannschmidtově vile (velký sál I. patro).

Beseda Povodně aneb Lepší je být pīipravený než zaskočený
Sdružení Člověk v tísni zve na besedu „Povodně
aneb Lepší je být připravený než zaskočený“ o povodních a možnostech protipovodňové ochrany.
Záměrem tohoto setkání je představit zkušenosti a
znalosti Člověka v tísni, které jeho pracovníci nashromáždili při pomoci během povodní v České republice
i cizině. V rámci prezentace bude představena příručka „Žijeme v záplavové oblasti“, která je zdrojem
cenných informací potřebných pro prevenci, ochranu a zpracování následků v případě dalších povodní. Beseda proběhne 29. března od 17
hodin ve „staré radnici“.
(ik)

Výstava Od Barcelony po Soči bude na náměstí

Velikonoční zamyšlení faráīe Romana Depy

Azyl pro opuštěné kočky LUCKY v Černivi nabízí...

Březen 2016

Více informací najdete na www.azyllucky.estranky.cz
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Seriál

Seriál Lovosického dneškař Sociální služby v Lovosicích, 4. díl
Agentura Sluníčko – Komplexní domácí péče
a terénní sociální služba
Sídlo firmy: 410 02 Lovosice, Příčná 376/18
Kontakt: Mgr. Lucie Brožková, majitelka, e-mail:
adpslunicko@seznam.cz, www.adpslunicko.cz,
Provozní doba: NONSTOP tel. 606 061 164

Osobnosti - Jarmila Otradovicová (27. 8. 1Ř08 - 16. 3. 1ŘŘ6Ě
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Kultura

David Pabiška dojel již
po desáté Rallye Dakar

Korejská lidově demokratická
republika – země plná tajemství

Těsně pīed uzávěrkou vydání...

Březen 2016
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Sport

Fotbalisté chtějí vyhrát divizi

Největší úspěch Schejbal Gymu v roce 2015ř

Osm medailí z mistrovsví světa

Lovosický veterán Smělý si pīivezl bronz

Na stupních vítězůř (zlevaĚ stīíbrný Olaf Terzer, vítězný Helmut
Maryniak a bronzový Jaroslav Smělý. Foto: archiv Jaroslava Smělého

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
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Příběh

Dojemné setkání v Alpách s Eleonorou Schönbornovou

Březen 2016

Extra

Pīehled kulturních a sportovních akcí
Město Lovosice - Bīezen 2016

HK FCC Lovosice - oddíl házené

Městská knihovna

Webř www.hazenalovosice.cz

Osvoboditelů 48/55, Lovosice, telefon 416 571 283
Webř httpř//knihovna.lovosice.com/

Neděle 6. 3. v 10ř30
HCB OKD Karviná – HK FCC Město Lovosice 20. kolo
extraligy mužů

7. – 11. bīezna Týden čtení (s překvapením) – každé odpoledne
v dětském oddělení

Sobota 12. 3. v 17ř00
HK FCC Město Lovosice – TJ Cement Hranice 21. kolo extraligy mužů
Stīeda 23. 3. a pátek 25. 3.
HK FCC Město Lovosice - HCB OKD Karviná - finále Českého poháru
mužů. První zápas se hraje v Karviné, odveta pak v Lovosicích.

ÚSMĚV = ZDRAVÍ
3. bīezna
Keramika od 9 hodin DDM Elko.
8. bīezna
Setkání na radnici, pracovní schůzka od 12 hodin, vklad 20
korun. Miková, Samuelová, Kolouchová.

8. bīezna Autorské čtení - Arnošt Vašíček, český spisovatel, scénárista a
záhadolog (ĕáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší, Setkání
s tajemnem, Egyptské záhady, Tajemství ĕáblovy bible, Na lovu záhad a
mnoho dalších). Sál knihovny, 17 hod., vstupné 30,- Kč.
15. bīezna Trénování paměti – přednáška Ireny Škobisové. Sál knihovny,
17 hod., vstupné zdarma.
16. bīezna Velikonoční tvůrčí dílna. Oddělení pro děti a mládež, od
14 hodin.
18. bīezna Slavnostní zahájení výstavy Můj kraj – autorské módní
kolekce Terezy Havránkové. Pořádá KS Lovoš v sále městské knihovny, 20
hod. Výstava potrvá do 1. 4. 2016
1. dubna Noc s Andersenem – informace v oddělení pro děti a mládež

17. bīezna
DrážĖany – orchideje. Cena 100 korun a 6,5 EUR. Přihlášky
Vaňková, Janoušková.
24. bīezna
Ergoterapie - jarní výzdoba. Od 9 hodin, DDM Elko.
25. bīezna
Jarní bál od 17 hodin. K tanci a poslechu zahraje Jitka Dolejšová. Předprodej vstupenek – Javůrková, tel. 790 403
536.
27. bīezna – 5. dubna
Karlovy Vary. Cena 5. 700 korun, Žamberská – 603 230
513.
7. dubna
Keramika od 9 hodin v DDM Elko.

Klub vodáků v Lovosicích hledá holky a kluky, kteīí
mají rádi vodu (na věku nezáležíĚ!
Klub se věnuje vodáckému pětiboji. Na rychlostních
pramicích se jezdí sjezd, sprint, slalom, plave se a střílí.
Stávající lovosické posádky se umísťují na výherních
pozicích. PĪIJĎTE SI TAKÉ NĚCO VYHRÁT!
Loděnici najdete u soutoku Modly a Labe. Tréninky jsou
každý čtvrtek od 16:30 hodin. První závody jsou již
v dubnu, tak nemeškejte.
Bližší informace na facebooku Vodáci Lovosice - klub
Deli, nebo na httpř//lodenice.velkyweb.cz/
E-mailř l.joachimsthalerova@centrum.cz

Svaz tělesně postižených z.s., MO Lovosice
vás zve na akce poīádané v roce 2016ř
19. 5. Zájezd - Mostecko, 250 Kč
9. 6. Zájezd - Ústecko, 250 Kč
25. 6. - 2. 7. Ozdravný pobyt PROSEČ, hotel Renospond, 4.500 Kč
21. - 28. 8. Ozdravný pobyt ZDÍKOV, hotel Bohemia, 4.300 Kč
8. 9. Zájezd - Lounsko, 250 Kč
Objednávky na akce jsou přijímány již od ledna.
Podrobnosti budou včas oznámeny na vývěskách, nebo každé úterý
osobně v kanceláři STP.
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LOVOSICE
KULTURNÍ PŘEHLED
i go á ka ár a
1. 3. SReprodukova
á hudba k poslechu a tanci

14:00

15. 3. S i go á ka ár a
14:00

Pořádá KS Lo oš
Sál staré rad i e, vstup zdar a

Reprodukova á hudba k poslechu a tanci

Pořádá KS Lo oš
Sál staré rad i e, vstup zdar a

3. 3. Ko ert i í h ástrojů )UŠ Lo osi e

16. 3. Veliko oč í t ůrčí díl a

17:00

14:00

a ko zer atoře Teplice
Pořádá )UŠ Lo osi e
Sál KS Lovoš, vstup zdarma

4. 3.
17:00

17:00

Podvečer s hud ou a ta e pro vše h y ge era e. Hraje
Orchestr Kultur ího střediska Lovoš.

sprá ého o ou á í
5. 3. )ásady
Pro vše h y, kteří htějí vědět, jak vy rat správ ou o uv
é e tru

20:00

Mozaika z.s.

8:00

9:30

7. 3. Geografi ká před áška – Nejkrás ější
Pořádá KS Lo oš
Klubovna KS Lovoš, vstup 20,- Kč

8. 3.
16:00

,- Kč

Sál KS Lovoš, vstup zdarma

10. 3. Pří ěh jed oho hradu – di adel í ko edie

Divadel í ko edie Iva a Vyskočila. Hrají Er esto Čeka , Vero ika Arichteva,
A to í Du hoslav a další…

Pořádá KS Lo oš
Sál KS Lovoš, vstup 100,- Kč předprodej v KS a IC Lovosi e

9:00

é e tru

14. 3.

Mozaika z.s.

Sál KS Lovoš, vstup 200,- Kč

,- Kč

Pořádá DDM Elko Lovosice
Budova DDM Elko, vstup zdarma

22. 3. Od or á De drologi ká před áška
17:00

Pořádá Město Lo osi e
Pfannschmidtova vila, sál

ěstské k ihov y

23. 3. Se i ář Aro aterapie
16:00

Péče o pleť, přírod í kos etika, rostli

Pořádá Rodi

é e tru

é oleje atd.

Mozaika z.s.

RC Mozaika, ul. Přívoz í

24. 3. Výro a eliko oč í h dekora í

17:00

Pořádá DDM Elko Lovosice
Budova DDM Elko, vstup zdarma

K poslechu a tanci hraje skupina REGIUS BAND

Pořádá KS Lo oš a Ús ě = )dra í z.s.
Sál KS Lovoš, vstup 50,- Kč

15:00

Pořádá Ša e Lo osi e

Reprodukova á hudba k poslechu a tanci

Pořádá KS Lo oš
Sál KS Lovoš, vstup zdarma
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POVODNĚ
29. 3. Beseda
aneb lepší je ýt připrave ý ež zaskoče ý

Před áška Ire y Ško isové

a Lo osi e

Městská k ihov a, velký sál, vstup zdar a

Další i for a e o kultur í

Pořádá KS Lo oš

29. 3. S i go á ka ár a

Veliko oč í ýsta a

Pořádá Městská k iho

,- Kč

áťo o Dividlo – Tři alá prasátka
20. 3. SPohádka
pro děti v podá í Sváťova loutkového dividla

Pořádá KS Lo oš

15. 3. Tré o á í pa ěti
17:00

pro děti.

25. 3. Jar í Bál KS Lo oš

RC Mozaika, ul. Přívoz í

Výstava pro ěh e v sále staré rad i e do 8. .

eje

Mozaika z.s.

Vystoupe í íst í h kapel Se ra i, Red Leaf a Karavana. Hla í
host ečera skupi a COP. Bohatý doprovod ý progra .
Sál KS Lovoš, vstup é

16:00

12. 3. 6. Repreze tač í ples ěsta Lo osi e
20:00

é e tru

Pořádá KS Lo oš

14:30

Oslava MDŽ s alý o čerstve í , vše h y že y jsou srdeč ě zvá y.
K poslechu a tanci hraje skupina COLORS

Pořádá Rodi

do Milešova

22. 3. )do e í krasli

a Lo osi e

Osla a MDŽ

12. 3. Veliko oč í fo e í

Aneb jak vy rat správ ou o uv

Pořádá Rodi

Sál KS Lovoš, vstup é

Pořádá KSČM, ANO Lo osi e a KS Lo oš

18:00

19:00

10:00

ošt Vašíček – autorské čte í
8. 3. Ar
Český spisovatel a s é árista a záhadolog
Městská k ihov a, velký sál, vstup

v 8:

19. 3. COUNTRY )ÁBAVA

ísta s ěta

Před áší I g. Ja Žižka, diplo at, spisovatel a estovatel

Pořádá Městská k iho

Sraz a zastáv e ÚN) Lovosi e, odjezd use

RC Mozaika, ul. Přívoz í, vstup é do rovol é
ěstě Coswigu

Sál staré rad i e, vstup zdar a

17:00

Pořádá Klu český h turistů Lo osi e

19. 3. )ásady sprá ého o ou á í

Pořádá Město Lo osi e a Město Coswig

a ejpro lé o ější

a Lo osi e

ěstské k ihov y, vstup zdar a

19. 3. Pr í jar í ýlet a Milešo ku

Dětské odděle í k ihov y, vstup zdar a

17:30

Výstava autorské ód í kolek e Terezy Havrá kové
Výstava potrvá do . .
6

Sál

pro děti.

7. 3. - Týde čte í s přek ape í
Každé odpoled e v dětské odděle í
11. 3. Pořádá Městská k iho a Lo osi e

16:00

Sál KS Lovoš, vstup zdarma

Pořádá KS Lo oš a Městská k iho
eje

RC Mozaika, ul. Přívoz í, vstup é do rovol é

áška o upr hli ké krizi
7. 3. Před
Problematika I tegra e upr hlíků v part erské

Pořádá )UŠ Lo osi e

18. 3. Sla ost í er isáž - ýsta a „Můj kraj“

Sál KS Lovoš, vstup 50,- Kč

Pořádá Rodi

a Lo osi e

Dětské odděle í k ihov y, vstup zdar a

17. 3. Čt rtý ko ert populár í hud y

)adá o pro do rou áladu
Pořádá KS Lo oš

9:30

Pořádá Městská k iho

17:00

Pořádá Člo ěk tís i a Město Lovosice
Sál staré rad i e, vstup zdar a

progra u alez ete na www.kslovos.lovosice.com nebo na www.facebook.com/kulturnistredisko.lovos/

