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Nové ulice ponesou jména Turkova a Švehlova
Nové ulice na Holoubkově
ponesou jména Turkova a Švehlova. Rozhodli o tom občané
v anketě, která probíhala po celý
měsíc únor. Názvy ulic odsouhlasili i zastupitelé na svém
březnovém zasedání.
Dohromady se sešlo 413 anketních lístků. Švehlova ulice získala
257 hlasů, pro Turkovu ulici hlasovalo 225 občanů. Celkem 165 lidí

nova s 16 hlasy. V anketě se objevily i kuriózní návrhy jako například Fantomasova. Občané mohli
hlasovat na webových stránkách
města, na infocentru a ve foyer
městského úřadu.
Nová čtvrť na Holoubkově
Záměr vybudovat infrastrukturu
pro rozšíření města byl dlouhodo-

bou vizí. Zvažovány byly dvě lokality - v Novém Klapý a na Holoubkově. „Vybudování infrastruktury v
Novém Klapý se ukázalo jako problematické z důvodu hlukového
zatížení oblasti,“ vysvětlil starosta
Dian. Konkrétní kroky pro vznik
infrastruktury na Holoubkově byly
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Slovo starosty

zahájeny už v roce 2011, kdy vznikl
společný projekt města Lovosice a
developerské společnosti Raeder
& Falge Development s.r.o. V roce
2015 byla příprava lokality dokončena a bylo zkolaudováno 36 nových stavebních parcel připravených pro individuální výstavbu
rodinných domů.
Město Lovosice převzalo nově
zbudované komunikace a inženýr-

Jedna z nových lovosických ulic na Holoubkově, pro kterou občané vybírali jméno.
si přálo, aby jedna z ulic nesla
název Rybova, a Ř5 hlasů bylo pro
Habešovu ulici. „Poděkování patří
všem občanům, kteří se do ankety
zapojili,“ uvedl starosta města
Milan Dian.
Navrhována byla také Hašlerova
ulice, která získala 14 hlasů, a Ebe-

Sport
Rozhovor

Foto: Radim Tuček

ské sítě a lokalita může sloužit
novým
majitelům
pozemků.
Zvláštností prostoru je zemní val,
který vznikl jako protiemisní
ochrana podél silnice I/30. V letošním roce budou dokončeny také
terénní a sadové úpravy.
(ik, tuc)
Více k tématu na straně 6

Josef Turek se narodil v roce 1Ř20 v Jenčicích. Celý svůj život zasvětil dechové a populární
hudbě. Založil taneční orchestr „JENKA“ (Jenčická kapelaĚ, který vedl 40 let, byl také kapelníkem
Dechového orchestru Kulturního střediska Lovoš v Lovosicích a jeho dílem byl rovněž rozsáhlý hudební archiv, který je přístupný i ostatním hudebníkům v regionu. V červnu 2000 mu byl
udělen titul Čestný občan města Lovosice. Zemřel v roce 2010.
Petr Švehla se narodil v roce 1Ř45. Působil 25 let na Základní umělecké škole v Lovosicích,
nejprve jako učitel, později převzal funkci ředitele. Zároveň vyučoval na Státní konzervatoři hudby v
Teplicích a také komponoval (písně Lovošská polka nebo Na Labi v přístavuĚ. Zemřel v roce 1ŘŘ4.
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V Lovosicích roste více než 5 000 stromů

V Lovosicích roste více než
5 000 stromů, ukázala to aktualizace databáze dřevin a zeleně
rostoucích na městských pozemcích, takzvaný „pasport zeleně“,
kterou nechalo město zpracovat
na konci roku 2015. Původní
pasport byl starý již sedm let (z
roku 2008) a již neodpovídal
skutečnosti.
Aktualizace databáze spočívala ve
zjištění vlastní existence dřevin, což
obnášelo zkontrolovat a obejít
všech 5 000 stromů. Tímto způsobem se upřesnila jednotlivá stanoviště, získaly se údaje o druhové
skladbě, o velikosti dřevin a jejich
zdravotním stavu.
„Pasportizací jsme získali data, ze
kterých lze vycházet v návrzích
úprav zeleně, údržbě, ošetření,

popřípadě kácení nebo provádění
nové výsadby. Dále byly do
pasportu zaneseny veškeré travnaté plochy, které je třeba na katastru
města udržovat sekáním,“ uvedla
Markéta Kulhánková, referentka
odboru životního prostředí, která
dokument zpracovala.
V pasportu jsou k jednotlivým
dřevinám postupně doplňovány i
další údaje, jako je návrh péče a
údržby, veškeré provedené zásahy
a veškeré finanční náklady. Podobné využití pasportu je i u plošné
zeleněř trávníků, květinových záhonů a živých plotů.
Z těchto údajů jsou odvozovány
skutečné výměry pro údržbu, které
lze porovnat s mapovými podklady. Pasport tak umožňuje vyčíslení
rozpočtových nákladů potřebných

na údržbu zelených ploch, plánování a evidenci činností údržby či
sledování stavu dřevin a jejich
vývoje.
Výstupem pasportu je digitální
mapa, která obsahuje ke každému
zaevidovanému stromu grafickou
tabulku a popisnou datovou část.
Aplikace umožňuje připojení i na
další vazby a ostatní celky např.
mapu katastrálních ploch, vnitřní
kresbu ulic nebo ortofotomapu.
Obecně lze pasportizaci provádět
v mnoha oborech souvisejících s
evidencí majetku například pasport
komunikací, dopravního značení,
veřejného osvětlení, apod. K vytvoření pasportu zeleně byl využit
počítačový program Kompas Professional.
Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí

V ulici Teplická budou vysazeny okrasné hrušně
Na jaře budou v ulici Teplická
vysazeny okrasné hrušně. Celkem se bude jednat o 25 kusů
dřevin. Původně plánovaná výsadba jírovce pleťového byla
změněna na hrušeň Calleryova
kultivar „Chanticleer“ (na snímku), která je charakteristická
svoji úzce kuželovitou korunou.
Výsadba volně naváže na řadu
mohutných hrušní podél staré
silnice na Teplice. Jedná se o zástupce okrasných hrušní, tedy těch,
které se nepěstují pro plody, ale
pro potěchu oka. Důvodem je
velice bohaté kvetení čistě bílými
květy v první polovině jara, sytě
zelené a lesklé listy v létě, které se
mění do odstínů bronzové, zlaté a
sytě červené na podzim.
Hrušně budou vysázeny jako
náhradní výsadba za ovocné stromy, které byly ve dnech 14. – 16.

března pokáceny. Jednalo se o
staré jedince, jejichž zdravotní stav
nebyl dobrý a většina byla napadena dřevokaznou houbou, jejíž
plodnice vytvářely na kmenech na
podzim tzv. „choroše“. Pokáceno
bylo konkrétně 5 kusů hrušně
obecné a 1Ř kusů jabloně domácí.
Stromy byly v minulosti prořezávány, některé rány nebyly po prořezu dostatečně ošetřeny a staly se
vstupní branou houbových onemocnění. U většiny jedinců byly
zjištěny dutiny v kmeni a ve větvích, zlomené větve, hniloba a
výtok mízy, kterým se strom brání
vnikání dalších houbových spor. V
důsledku jejich stáří značně poklesl
jejich estetický význam a vznikla
potřeba nahradit současnou dožívající alej mladými jednici s dlouhodobější perspektivou.
Vojtěch Hamerník

Téma
Lidé diskutovali
s odborníkem
o stavu zeleně
ve městě

Veřejnost měla možnost diskutovat s odborníkem o stavu
zeleně ve městě v rámci dendrologické přednášky, která proběhla v Lovosicích 22. března.
Přednášku krajinného architekta
Tomáše Pilaře si přišlo poslechnout kolem 30 občanů a diskuze
se vedla až do pozdních večerních
hodin. Je nicméně škoda, že takto
zajímavé téma nepřilákalo ještě
více návštěvníků. Svou přednášku
pan Pilař nazval Město pro stromy/stromy pro město – Lovosice
2016. Hovořilo se o stavu zeleně
ve městě a především pak o lesoparku Osmička. Největší část
otázek občanů směřovala právě k
plánované revitalizaci lesoparku.
Inženýr Pilař ve staré radnici
zdůraznil důležitost koncepce a
plánování pro obnovu zeleně ve
městě. Uvedl, že dlouhá léta chyběla jakákoli koncepce pro řešení
výsadby, kácení i prořezů stromů a
další zeleně. Tento fakt zapříčinil i
současné problémy s přestárlými
dřevinami v lesoparku.
Výsadbu porostů dřevin v urbanistických oblastech je nutné plánovat na desítky let dopředu.
K tomu je třeba znát velikost stromů v plném vzrůstu, délku života i
rychlost jejich vzrůstu.
„Město Lovosice vykročilo správným směrem, když začíná s tvorbou studií péče o zeleň v katastru
města. Obnova Osmičky je nevyhnutelná především z důvodu
bezpečnosti občanů,“ uvedl Pilař.
Revitalizace Osmičky bude probíhat v délce dvou let, a to ve více
krocích. Pro tuto akci byl zpracován odborný projekt.
(ik)

Město zahájilo údržbu náměstí

Město Lovosice zahájilo v pondělí 16. března sezónní péči o trávníky na novém náměstí takzvanou jarní vertikutací. Již od loňského
roku se o údržbu náměstí starají pracovníci městských technických
služeb (na snímku) namísto odborné firmy. Město chce tímto krokem dosáhnout finanční úspory.
„Vertikutace odstraní plsť z trávníku a provzdušní vrchní vegetační vrstvy. Po zimě tvoří plsť především odumřelé části trávy, větvičky, semena
stromů, plevele a mechu. Plsť vytvoří v trávníku i několik centimetrů
silnou nepropustnou vrstvu, která má velmi negativní vliv na jeho kvalitu.
Zabraňuje pronikání světla, živin, vzduchu a vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. To může mít za následek tzv. udušení trávníku,“
vysvětlil Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí na Městském úřadu Lovosice.
Principem vertikutace je prořezávání vrchní vegetační vrstvy půdního
profilu trávníku. Vertikutátory jsou vybaveny ostrými noži, které rotují na
hřídeli. Nože se svisle zařezávají do půdy. Hloubka zařezávaní je mělká,
zhruba 2-3 milimetry. Jemně se prořezává vrchní vegetační vrstva a zároveň se čistí trávník od plsti. Slovo vertikutace je od anglického vertical cut
(česky svislý řezĚ.
(text + foto: tuc)

Město Lovosice se připojilo ke kampani na ochranu životního prostředí Hodina Země

Město Lovosice se připojilo k
celosvětové kampani na ochranu
životního prostředí Hodina Země 2016. V sobotu 19. března od
půl deváté na hodinu zhaslo
veřejné osvětlení ve městě.
Hodina Země je nejrozsáhlejší
dobrovolnou akcí, která připomíná
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nutnost snížení příspěvku lidstva
ke změnám klimatu. Postupně se
do happeningu zapojili lidé z více
než 170 zemí světa, zhasnulo více
než 10 000 památek světového
významu jako Eiffelova věž nebo
pyramidy v Gize a během Hodiny
Země se na celé planetě uskutečni-

lo více než 600 000 doprovodných
akcí. V Česku se k Hodině Země
připojilo 123 obcí včetně Lovosic.
„Nezůstane jen u symbolických
kroků. Vedle již hotových projektů,
jako jsou například otevření sběrného dvora nebo rekultivace
skládky v Travčicích, připravujeme

projekt kompostárny. Požádali
jsme o dotaci na městské včelí úly
nebo ošetření památných stromů.
Připravuje se ekologická kampaň a
projekt Ukliďme Lovosice,“ sdělil k
Hodině Země starosta města Milan
Dian. K akci se město připojí i v
příštím roce.
(ik)
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Pozemky v lokalitě vinný lis jsou stále nedostupné
Pozemky pro výstavbu rodinných domků
v lokalitě vinný lis jsou stále nedostupné.
Důvodem je zařazení pozemků do konkurzní
podstaty podniku Služby pro zemědělství
Střížovice v likvidaci.
Lokalita se nachází pod Lovošem v prostoru,
kde je starý jabloňový sad. Pro rozšíření Lovosic
je oblast ideální. Již v roce 1ŘŘ1 tehdejší vedení
města uvažovalo o projektu zastavěnosti této
lokality. Studie byla zpracována v roce 2007 a
byly podniknuty první kroky pro zahájení územního řízení. Návrh obsahuje studii zastavitelnosti
území, konkrétně pak komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení, jeden objekt občanské vybavenosti a především pak návrh 110 parcel pro
rodinné domy o rozloze od Ř50 m2 do 1200 m2.
Prostor je také geodeticky zaměřen.
V roce 2008 město Lovosice požádalo Pozemkový fond ČR o převod pozemků, návrhy na
vklad byly podány na Katastrální úřad
v Litoměřicích. Během řízení o vkladu zahrnul
pozemky likvidátor státního podniku Služby pro
zemědělství Střížovice v likvidaci do soupisu
konkurzní podstaty. Pozemkový fond ČR podal
v této věci vylučovací žalobu, aby vyjmul pozemky z konkurzní podstaty. Soudní řízení není
do dnešního dne ukončeno. Město Lovosice
není jeho účastníkem, a nemůže tedy ani nahlížet do spisů. Zastupitelstvo města je průběžně
informováno o změnách a vývoji celé kauzy.
Vyřešit se také musí odvod dešťové stoky do
řeky Labe. To si vyžádá mnohamilionovou investici do vybudování kanalizační stoky.
„Zasíťováním této lokality by se vyřešil i letitý
problém ulice Sadová, kde byly prodávány pozemky pro výstavbu rodinných domů bez ko-

munikací, chodníků a veřejného osvětlení,“
doplnil starosta města Milan Dian.
Za dané situace jsou pozemky pro výstavbu
rodinných domů nedostupné a v nedohlednu je

i konec soudního řízení. Vinný lis by byl ideálním prostorem pro další rozšiřování Lovosic.
Město se nicméně o pozemky stále zajímá a je
připraveno situaci kdykoli začít řešit.
(ik)

O 241 uprchlíků se stará sdružení Coswig - Ort der Vielfalt

O integraci uprchlíků v Německu přijeli debatovat zástupci
sdružení Coswig - Ort der Vielfalt, což můžeme přeložit jako
Coswig – místo rozmanitosti.
Sdružení vzniklo v roce 2015
s cílem pomoci při integraci uprchlíků ve městě. Ve sdružení působí
160 dobrovolníků. Ti jsou rozděleni
do několika skupin, které se zaměřují na různé oblasti. Jedná se například o výuku němčiny, terénní
práce, pomoc při komunikaci
s úřady anebo péče o děti.
Hlavním cílem je sociální a kulturní začlenění lidí z válkami postižených oblastí, prevence kriminality,
jazyková příprava, pomoc při jednání s úřady a pomoc při orientaci
v jiné kultuře. Sdružení se snaží
pomoci uprchlíkům získat vzdělání,
práci a pomoci jim najít uplatnění.
„Ze zkušenosti s
uprchlíky
z balkánské války víme, že 70 ď
z nich se vrátilo zpátky do země
svého původu. Při balkánské krizi
bylo v Německu 550 tisíc uprchlíků. Usilujeme tedy o to, aby se
podařilo migranty co nejlépe začlenit do společnosti a umožnit jim
co možná nejlepší podmínky pro
návrat,“ říká Sven Böttger, zástupce
sdružení.
Největší překážkou je jazyk
Mnoho z nich mluví pouze mateřským jazykem. Pracovníci se setkávají s širokým spektrem lidí od
analfabetů přes vzdělané lidi, až po
vědce. Do konce roku 2016 se
bude sdružení muset postarat
celkem o 550 lidí, v současné chvíli
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je jich ve městě 241. Důležití jsou
proto překladatelé. Spolková vláda
se snaží rozdělovat uprchlíky podle
etnika. Pro Sasko to znamená, že
převážná většina uprchlíků pochází
z Tuniska.
Sdružení je neziskovou organizací
založenou na dobrovolnické práci.
Finanční prostředky získávají z
dotací od státu a velmi výrazně je
podporuje město Coswig. Další
prostředky získávají například pořádáním benefičních koncertů. Od
začátku roku se konaly již tři koncerty.
O sdružení Coswig - Ort der Vielfalt je možné říci, že je příkladem,
jak připravit podmínky pro vzájemné soužití různých kultur a dokázat,
že je Coswig skutečně místem, kde

se žije rozmanitě a kulturně.
Beseda se konala v rámci projektu
Centrum pro cestovní ruch a partnerství, ID projektu 100115050,
z programu Cíl 3/Ziel 3 přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
(text + foto: ik)

Zastupitelé se sešli
k druhému jednání
Zastupitelstvo města Lovosice
se sešlo ke svému 2. letošnímu
jednání ve čtvrtek 31. března. Na
programu bylo 25 bodů.
Schváleny byly zápisy z finančního
a kontrolního výboru, převody
nemovitostí, plnění rozpočtu za
období leden až únor 2016 a návrh
prvního rozpočtového opatření k
rozpočtu na rok 2016. Zastupitelstvo také vypsalo tři granty na
podporu sociální oblasti, souvisejících služeb a sportu a volného
času, zároveň byly schváleny i zásady pro poskytování finančních
prostředků pro tyto granty.
Město Lovosice usnesením ZM
přijalo dar od společnosti Mondeléz ČR Biscuit Production (bývalá
DeliĚ na workoutové hřiště, dále
schválilo veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu města pro Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích, Asociaci sportovních klubů na provoz
sportovišť a na činnost klubů a pro
Labskou paroplavební společnost
na zajištění provozu lodi Porta
Bohemica pro rok 2016.
(ik)

Zajímavá akce: Ekologický den
Město Lovosice připravuje na 28. května Ekologický den, kde se občané
dozvědí spoustu zajímavostí z odpadového hospodářství, třídění, apod.;
součástí budou workshopy, prohlídky svozové techniky i soutěže pro
děti. V předstihu by měly proběhnout exkurze na zařízeních, kde jsou
odpady recyklovány nebo odstraňovány.
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Město zná vítěze výběrového • Lovosice vypsaly tři granty •
Město Lovosice vypisuje celkem ce nebo sdružení působící na úzeřízení na sanaci olejny
tři granty: „Sport a volný čas mí města, popř. poskytující služby
Výběrové řízení na odstranění
rizikových látek z olejny vyhrálo
sdružení společností Purum s.r.o.
a AQUATEST a.s. Vítěze výběrového řízení schválila Rada města
Lovosice ve středu 16. března na
základě veřejné soutěže.

sdělil starosta města Milan Dian.
Následovat bude uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí.
Spoluúčast města Lovosice je 21 ď.
„Krajský úřad Ústeckého kraje
přislíbil uhradit polovinu nákladů

2016“, „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“ a „Podpora
souvisejících služeb pro rok
2016.“
Finanční neinvestiční podpora se
bude týkat oblastíř děti, mládež,
tělovýchova, sport, volnočasové
aktivity a sociální služby.
Příjemcem může být jakýkoliv
subjekt (fyzická, právnická osobaĚ,
nestátní organizace, spolek, nada-

lovosickým občanům.
Žádosti musejí být podávány na
předepsaných formulářích, které
jsou k dispozici na ekonomickém a
sociálním odboru nebo na městských stránkách www.meulovo.cz.
Tam najdete i Zásady pro poskytnutí podpory. Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný
záměr s reálným rozpočtem a musí
být realizován v roce 2016.
(ik)

Sport a volný čas 2016 (lhůta pro podání žádosti je 2. - 13. května)
Sportovní a volnočasové akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního významu, rozvoj a činnost sportovních a zájmových
organizací pracujících s mládeží, uspořádání sportovních soutěží, táborových aktivit, realizace soustředění. Maximální výše dotace je 50.000
Kč/žadatel. Celková výše grantu je 1.250.000 Kč.
Podpora sociálních služeb pro rok 2016 (podání 2.- 6. května)
Podpora se poskytuje na základní činnosti při poskytování sociálních
služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v souladu s Komunitním plánem péče města Lovosice.
Podpora souvisejících služeb pro rok 2016 (podání 2.- 6. května)
Je určena pro organizace zapojené v komunitním plánování města
Lovosice a je na podporu aktivit v souladu s Komunitním plánem péče
města Lovosice. Celková výše obou grantů je dohromady 850.000 Kč.

Výběrového řízení se zúčastnilo
celkem 5 firem. „Sanace havarijního stavu – Zabezpečení a odstranění rizikových odpadů (látek a
chemikáliíĚ v areálu bývalé olejny
v Lovosicích – 2016“, jak zní celý
název veřejné zakázky, bude celkově stát 1.801.000,- Kč bez DPH.
Sdružení sanace olejny Lovosice,
tedy společnosti Purum s.r.o. (jako
vedoucí partnerĚ a společnost
AQUATEST a.s., podalo nejnižší
nabídkovou cenu.
„Došlo k podpisu rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky a
výsledek byl zveřejněn na profilu
zadavatele. Pevně věříme, že
v nejbližší době dojde k podpisu
smlouvy a práce budou zahájeny
v co nejkratším možném termínu,“

města. Nyní se zpracovává žádost,
která bude předložena Zastupitelstvu Ústeckého kraje,“ doplnil Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru
životního prostředí.
Podpora ze SFŽP bude poskytnuta prostřednictvím dotačního tituluř Národní program Životního
prostředí; Prioritní osař 3 – Odpady, staré zátěže, environmentální
rizika; Podoblast podpory 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení
starých ekologických zátěží – sanace havarijních stavů; Akceptační
číslo žádostiř 07251542.
Sanace areálu bývalé olejny bude
trvat 4 měsíce od zahájení prací a
dokončena by měla být ještě
v roce 2016.
(ik, foto: tuc)

Velikonoční výstava ŠANCE Lovosice
proběhla ve staré radnici
V týdnu od 14. do 18. 3. proběhla v sále staré radnice za
podpory města Lovosice Velikonoční výstava pořádaná organizací Šance Lovosice a členkami
Klubu porozumění.
Výstava byla zahájena představením divadelního souboru „Klíček“
působícího též pod organizací
Šance Lovosice. Na vernisáži také
zazpívala Natálie Tichá (ZUŠĚ.
K vidění byly kraslice tvořené různými technikami. Přítomny byly i
tradiční malérečky, od kterých si
návštěvníci mohli nazdobená vajíčka zakoupit, stejně tak jako výrob-
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ky uživatelů denního stacionáře a
ručně vyráběné šperky Libušky
Kynkalové. Byla zde i možnost
vyzkoušet si zdobení kraslic voskem nebo malování perníčků, čehož hojně využívaly děti, které
přišly se školou nebo odpoledne
s rodiči či prarodiči. Touto cestou
se tak nenásilně seznámily s některými velikonočními tradicemi.
V pátek výstavu navštívili a podpořili radní kraje Jitka Sachetová,
místostarosta Lovosic Vladimír
Šuma a radní Milan Šramota. Výtěžek akce půjde zpět pro potřeby
denního stacionáře. Mgr. Najua Tichá

• • Výzva majitelům pramic • •

Město Lovosice tímto článkem
apeluje na majitele pramic a
loděk, které jsou u břehu Labe,
především v ul. Přívozní u náplavky, aby zajistili jejich technický stav. Ten by měl odpovídat
schopnosti provozu na vodě.
Některé loďky a pramice jsou,
bohužel, ve stavu, kdy je nelze
bezpečně provozovat a jsou tak na

břehu bez zajištění. Lodě tak chátrají a představují, když se pomine
jejich estetika, určité nebezpečí pro
návštěvníky dané lokality. Věříme,
že majitelé plavidel učiní nápravu a
buď je opraví a zajistí před zcizením, nebo je zcela odstraní z břehu
popřípadě z vodního toku. Pokud
se tak nestane, bude muset město
Lovosice přistoupit k likvidaci.

Nová akustika prošla první zkouškou

Nová akustika ve staré radnici
prošla první zkouškou na výbornou. Přednáška o uprchlické krizi
z pohledu partnerského města
Coswig byla první akcí, která
novou techniku nainstalovanou
v sále prověřila. Zařízení stálo
100 tisíc korun.
Ozvučení sálu je nyní řešeno
pomocí soustavy reproduktorů.
Nežádoucí odraz zvuku byl téměř

odstraněn a komfort poslechu se
mnohonásobně zlepšil. „Rozhodně
jsem zaznamenala zlepšení. Īečníkům je mnohem lépe rozumět,“
uvedla Dana Tschakertová, návštěvnice besedy.
Od této prvotní zkoušky se na
sále staré radnice uskutečnila řada
dalších akcí včetně zasedání zastupitelů města. Návštěvníci si novou
akustiku pochvalují.
(ik, tuc)

Duben 2016

Odbory
Odbor majetku a investic informuje:
Plánované investiční akce ve městě

a tělovýchovy ČR z programu Státní podpora sportu pro rok 2016 (dotační
titulř Podpora materiálně technické základny sportovních organizacíĚ.
Žádost o dotaci byla již podána.

Reklamace propadlé dlažby na „zeleném náměstí“
V průběhu první poloviny měsíce dubna budou odstraněny závady dlažby
Výspravy vozovek
Výspravy vozovek s asfaltovým povrchem místních komunikací pro tento na „zeleném náměstí“. Opravy by měly být hotové do 15. dubna. Opravorok započnou začátkem měsíce května. V současné chvíli probíhá výběro- vat se bude trasa směrem k poště. Je nutné vyrovnat propadlé podloží.
vé řízení na zhotovitele.
Oprava dvora v domově s pečovatelskou službou
V průběhu měsíce dubna bude provedena pokládka nové zámkové dlažby
Obnova sedmi lávek a mostů přes potok Modla
V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele 7 projektů obnovy v DPS Lovosice. Na dvoře bude vytvořen prostor pro volnočasové využití a
lávek a mostů přes potok Modla. Předpokládané zahájení prací je květen pracovní plocha. Součástí oprav je také vytvoření záhonů.
2016. Jedná se mosty v ulici Přívozní, U Zdymadel, U Stadionu a lávky u
Zimní stadion a fotbalový stadion - reklamace
tenisových kurtů, u silnice I/15 a u středního odborného učiliště.
V tuto chvíli probíhá odstranění uznaných závad z reklamačního řízení na
zimním stadionu a fotbalovém stadionu. Jedná se o opravy soklů, parapeSanace havarijního stavu v bývalé olejně
Vítěz výběrového řízení na sanaci olejny již byl vybrán. V době uzávěrky tů a podobně.
LD běžela lhůta pro podání námitek. Sanační práce budou trvat 4 měsíce
od podpisu smlouvy. O této akci budeme podrobně informovat v dalších Dětská hřiště se připravují na sezónu
V současné době probíhá zpracování revizí na všech dětských hřištích
vydáních Lovosického dneška.
v majetku města. Dojde k odstranění závad a poničených herních prvků.
Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ A. Baráka a Gymnáziu Lovosice
Město Lovosice plánuje podat žádost o dotaci na rekonstrukci RWE bude rekonstruovat plynovod v ulici Dlouhá a Wolkerova
„oranžového“ hřiště od společnosti ČEZ. Jedná se o úpravu stávajícího Na začátku měsíce dubna budou zahájeny práce na rekonstrukci plynovoúzemí školního hřiště na víceúčelovou sportovní plochu a veřejná pro- du v ulicích Dlouhá a Wolkerova. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí
Vodní po křižovatku s ulicí Wolkerova a dále v ulici Wolkerova po celé její
stranství s místem pro výuku a sportování.
pravé straně ve směru od Besedy. V ulicích bude platit dočasný zákaz
parkování! Provoz bude veden ulicí Dlouhá, nejprve jedním směrem,
Rekonstrukce ulice Prokopa Holého
V tuto chvíli se připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektu Rekon- a to na Lhotku nad Labem a opačný směr bude veden ulicí Wolkerova.
strukce kanalizace, veřejného osvětlení a vozovek v ulici Prokopa Holého. Později bude ulice Dlouhá uzavřena úplně a provoz bude veden obousměrně ulicí Wolkerova.
Ing. Ondrej Rondoš, vedoucí odboru
Jakmile bude jasná cena díla, bude podána žádost o dotaci na kanalizaci.

Změny spojené s novou žádostí o koupi pozemku
Žádosti o dotace
V druhé polovině roku bude město podávat žádosti o dotace na projektyř
Revitalizace areálu Osmička v Lovosicích a Revitalizace autobusového Město Lovosice při žádosti o koupi pozemku ve vlastnictví města vycházenádraží Lovosice. Projekty k těmto akcím jsou již zpracované. Další infor- lo z ceny za m2 dle cenové mapy pozemků města Lovosice z roku 2011.
mace přineseme v příštích číslech.
Cena za m2 se v čase a místě neustále mění a z tohoto důvodu bude nově
cena pozemku vypočtena na základě znaleckého posudku. Na webových
Nákup vybavení na údržbu zeleně a sportovišť
stránkách města Lovosice je již nový formulář pro zájemce o koupi poPrvní veřejnou zakázkou z této kategorie, která se na přelomu března a zemku, ve kterém je prohlášení, že zájemce o koupi bere na vědomí a
dubna soutěží je „Pořízení sekačky pro město Lovosice“. Jedná se o do- souhlasí s tím, že náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku,
dávku a servis sekačky pro Technické služby města Lovosice na údržbu který je potřeba k zjištění ceny pozemku, hradí v plné výši zájemce, a to
zeleně. Druhou veřejnou zakázkou je „Pořízení strojů pro údržbu sportov- bez ohledu na to, zda bude převod realizován.
ních ploch“. Nákup by měl být financován z Ministerstva školství mládeže
Renata Nováková, referentka (správa nemovitého majetku, prodej bytů)

Odbor životního prostředí informuje:

Lovosice. Cena je 850,- Kč za m3 dřeva. Množství dřeva, o které má kupující zájem, je třeba předem zaplatit na pokladně MěÚ Lovosice; oproti
dokladu o zaplacení bude potom dřevo vydáno – kontaktř Roman Haluška
Prořezy stromů:
V rámci péče o dřeviny ve městě byly dendrologem Romanem Mastným – mobil 603 8Ř1 636.
prořezány kulatohlavé kultivary listnatých stromů (12 x jasan; 164 x javor;
Ukliďme Lovosice:
55 x akátĚ. Celkové náklady činilyř 38 830,- Kč (bez DPHĚ.
V rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“, jejíž termín
byl stanoven na 16. duben, přispěje i město Lovosice svou trochou vody
Palivové dřevo na prodej:
Ze zimní údržby dřevin ve městě vzniklo množství palivového dřeva, které do mlýna. Více informací najdete na webových stránkách akceř
je možné zakoupit do vyčerpání zásob v areálu Technických služeb města www.uklidmecesko.cz (viz mapa míst, kde probíhají úklidyĚ.
Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru

Svoz bioodpadu bude zahájen 8. dubna,
probíhat bude každých 14 dní

Pravidelný
svoz bioodpadu bude
zahájen
8.
dubna, a to
vždy v pátek,
jednou za 14
dní, dle harmonogramu.
Poslední
svoz
bude
proveden 46. týden, tedy v pátek
18. listopadu 2016.
Mezi bioodpad patří:
Zbytky ovoce, zeleniny, skořápky
od vajec, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky listí, tráva, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a
keřů.
Mezi bioodpad nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpadĚ,

Duben 2016

jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, ex-

Harmonogram svozu:
Duben: 8. a 22.4.
Květen: 6. a 20.5.
Červen: 3. a 17.6.
Červenec: 1., 15. a 29.7.
Srpen: 12. a 26.8.
Září: 9. a 23.9.
Īíjen: 7. a 21.10.
Listopad: 4. a 18.11.
krementy masožravých zvířat a
všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Podrobné informace a seznam ulic,
kde budou umístěny nádoby, naleznete na httpř//www.meulovo.cz/
odpady/ds-1275/p1=1Ř41Ř.

Město Lovosice nabízí k prodeji tyto nemovitosti:
Prodej domu čp. 146 v ulici Kostelní, Lovosice stojícího na pozemku
parc. č. 332 v k. ú. Lovosice.
Minimální kupní cena je stanovena na 3 350 000,- Kč. Kauce je stanovena ve výši 100 000,- Kč.
Prodej domu čp. 418/2 v ulici K. Maličkého, Lovosice stojícího na
pozemku parc. č. 197 v k. ú. Lovosice.
Minimální kupní cena je stanovena na 3 000 000,- Kč. Kauce je stanovena ve výši 100 000,- Kč.
DALŠÍ INFORMACEř na tel. 416 571 1Ř7 – Nováková Renata - Městský
úřad Lovosice, Odbor majetku a investic, Školní 2, 410 30 Lovosice, emailř
renata.novakova@meulovo.cz.
Prostor sloužící k podnikání v domě čp. 193 v ulici Žižkova, Lovosice
– výměra prostor činí 316,45 m2.
Výše nájemného za prostory činí 1 250,-Kč/m2/rok za hlavní prostor, za
vedlejší prostor 650,-Kč/m2/rok.
Prostor sloužící k podnikání v domě čp. 155/13 v ulici 8. května,
Lovosice – výměra prostor činí 100 m2.
Výše nájemného za prostory činí 1 250,-Kč/m2/rok za hlavní prostor, za
vedlejší prostor 650,-Kč/m2/rok.
DALŠÍ INFORMACEř na tel. 416 571 1Ř3 – Kopecká Lenka - Městský úřad
Lovosice, Odbor majetku a investic, Školní 2, 410 30 Lovosice, emailř
lenka.kopecka@meulovo.cz.
Prohlídky jsou možné po domluvě na tel. 416 571 192.
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Policie/Rada města
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
Kontrola dodržování rychlosti a převozy zvířat
V měsíci únoru 2016 jsme při kontrolách dodržování nejvyšší povolené rychlosti řešili 63 přestupků.
V témže měsíci strážníci provedli dva převozy odchycených zvířat.
Chůze přes železniční přejezd – nerespektování
výstražného zařízení
Ve dnech 2. a 20. února jsme řešili uložením blokových pokut chodce, kteří nerespektovali na železničním přejezdu mezi ulicemi Dlouhá a Ústecká světelné a zvukové výstražné znamení a přecházeli přes něj.
Napadení mezi cestujícími
Dne 10. února jsme ve 23 hodin řešili s Policií ČR ve vlaku ve stanici Lovosice fyzické napadení mezi cestujícími.
Rušení nočního klidu
15. února v 1ř40 hodin jsme řešili rušení nočního klidu v ulici Nádražní a o
den později ve 23ř50 hodin v bytovém domu u ulici Zámecká.
Přivolání RZS
Dne 16. února v 1ř15 hodin jsme byli kontaktováni v ulici Osvoboditelů
občanem, který upadl na zem a stěžoval si na bolesti. Strážníci přivolali
vůz RZS, který ho transportoval do nemocnice v Litoměřicích.
Volně pobíhající pes
1Ř. února jsme v 6 hodin ráno odchytávali volně pobíhajícího psa v ulici
Vodní. Po zjištění majitele mu byl pes předán a porušení vyhlášky bylo
vyřešeno uložením blokové pokuty.
Poskytnutí pomoci
18. února jsme v 7ř45 hodin poskytovali na žádost ošetřujícího lékaře
pomoc pacientce v domu v ulici K. Maličkého.
Ujetí z místa dopravní nehody
Dne 20. února v 16ř45 hodin jsme přijali oznámení o sražení ženy na přechodu pro chodce v ulici Osvoboditelů. Īidič vozidla z místa dopravní
nehody ujel. Byla přivolána RZS a Policie ČR.

• • • Z výpisů jednání rady města • • •
RM
schválila
zábor
veřejného
prostranství
z
důvodu
umístění
předzahrádky na chodníku před
vinotékou Vineum Glass v ulici 8. května.
RM schválila podání žádosti o dotaci z
Fondu Ústeckého kraje 2016 na
podporu
programu
historickovlastivědného vzdělávání a turismu
Lovosicka a na podporu významné
kulturně-historické akce 260. výročí
bitvy u Lovosic s názvem „Bitva u
Lovosic“.
RM se seznámila se Souhrnnou inventarizační zprávou za rok 2015.
RM schválila vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na
projekt „Víceúčelové oranžové sportovní hřiště při ZŠ A. Baráka a Gymnáziu Lovosice“ společnost Gabriel, s. r. o., České Kopisty, která zvítězila ve
výběrovém řízení. Nyní bude následovat podání žádosti o dotaci.
RM byla seznámena se zápisem z 2. jednání Komise sociálně-právní, sociálních věcí (národnostní menšinyĚ v roce 2016 konané dne 15.02.2016 a
uložila tajemníkovi připravit vyjádření na náměty a připomínky.
RM rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Základní umělecké
školy, Přívozní 1036, Lovosice.
RM souhlasila s poskytnutím částky 5.000,- Kč jako členský příspěvek pro
sdružení Hrady Českého středohoří na rok 2016. Příspěvek se schvaluje
každoročně a je vyčleněn v rozpočtu města na rok 2016.
RM nemá námitek k záměru „Lovochemie, a.s. na intenzifikaci výrobny
KD6“ a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krádež v knihovně
24. února řešili strážníci v 16ř30 hodin krádež věcí návštěvníků knihovny.

RM schválila vzorovou smlouvu o využití systému zavedeného městem
Lovosice pro nakládání s komunálním odpadem pro podnikatelské subjekty, při jejichž nevýrobní činnosti vzniká odpad podobný komunálnímu
odpadu. Smlouvu bylo nutné zaktualizovat z důvodu změny legislativy, tak
aby lépe odpovídala současným požadavkům a potřebám města. Ceny za
zapojení drobných podnikatelů do systému zůstávají stejné.

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Dne 25. února v 1Řř50 hodin jsme řešili v ulici Tovární ukládání odpadu
mimo vyhrazená místa. Po zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku bylo jednání zadokumentováno a oznámeno k projednání příslušnému
správnímu orgánu.

RM projednala změny v komisích. Schválila odstoupení členky komise
životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku Lenky Tomanové a na
její místo schválila Markétu Kulhánkovou. Dále RM nesouhlasila s
navýšením počtu členů komise sociálně právní, sociálních věcí
(národnostní menšinyĚ.

Zajištění injekčních stříkaček
28. února v Řř20 hodin jsme u skateparku v ulici Zámecká zajistili a umístili do sběrné nádoby několik použitých injekčních stříkaček.

RM schválila znění předložené smlouvy na zpracování prováděcí
projektové dokumentace na akci „Informační a dohledový systém
autobusového nádraží Lovosice“ se společností ELTODO, a.s.
RM souhlasila se zněním „Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu města Lovosice", podle kterých se bude řídit
přidělování finančních prostředků z rozpočtu města Lovosice v roce 2016.
RM vzala na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Lovosice za rok 2015“ ze dne 02.03.2016, vypracovanou Krajským úřadem
Ústeckého kraje. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné
chyby, pouze drobné nedostatky. Nápravná opatření budou součástí návrhu usnesení ZM pro projednání závěrečného účtu.

Výsledky ankety o názvech
nových ulic na Holoubkově

RM schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města sestavené k
rozvahovému dni 31.12.2015.
RM souhlasila se zněním veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města proř Sbor dobrovolných hasičů, na
provoz osobní lodi na trase Ústí nad Labem – Lovosice – Litoměřice pro
Labskou plavební společnost s.r.o. a pro ASK Lovosice na provoz sportovišť.
RM schválila vítěze veřejných zakázek s názvemř „Pořízení strojů na údržbu
sportovních ploch“, PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. a „Pořízení sekačky
pro město Lovosice“, pan Jiří Král.

Názvy ulic, které dostaly 1 hlas: Princova, Fučíkova, Ostrčilova,
Gottova/Bílá, Havlova, Šilingerova, Vrabcova, Blechova, Bachova, Hudební, Haláskova, Mozartova, Švestková, Vejvodů, Na Bojišti, Lenonova,
Fantomasova, Svobodova, V Zahrádkách, Dopschova, Libušina, Barákova, Emy Destinové, Vilová, U Dálnice.
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RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení
aktualizace projektové dokumentace stavby Modernizace ulic na
Holoubkově, Lovosice, se společností STAVOPROJEKT Ř1, spol. s r. o.
RM souhlasila se smlouvou o zajištění plnění úkolů na úseku požární
ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi obcí Lovosice a
obcí Třebenice (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce TřebeniceĚ, s
finančním příspěvkem ve výši 80.000,- Kč.

Duben 2016

Fotostrana

VI. Reprezentační ples města Lovosice proběhl v Lovoši
(ik, 6x foto: Miroslav Vintrich)

Duben 2016
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Seriál

Nový seriál Lovosického dneška – státní správa a samospráva

Nový seriál Lovosického dneška se bude snažit přiblížit fungování zastupitelských orgánů
města, městského úřadu a vysvětlit některé zákonné povinnosti vyplývající z přenesené
působnosti státu na obec. Zaměříme se na fungování města
z pohledu samosprávy a státní
správy. V prvním díle přiblížíme
fungování výborů zastupitelstva
města, tedy finančního a kontrolní výboru (dále jen FV a KV).

Zastupitelstvo města má za povinnost zřídit finanční a kontrolní
výbor, a to dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízeníĚ. FV a
KV se tedy zřizuje vždy. Výbory
jsou zřizovány na dobu neurčitou,
nicméně každé nové zastupitelstvo
výbory obsadí nově zvolenými
členy, to platí především u předsedů výborů.
Obec, v jejímž územním obvodu
žije podle posledního sčítání lidu
alespoň 10 ď občanů hlásících se k
národnosti jiné než české, zřizuje
výbor pro národnostní menšiny.
Zastupitelstvo města zřizuje FV a
KV jako svoje iniciační a poradní
orgány. Předsedové výborů, jakožto i celé výbory nemohou tedy

Finanční výbor
aĚ provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce,
bĚ plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor
aĚ kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
bĚ kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti,
cĚ plní další kontrolní úkoly, jímž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
úkolovat starostu, který je za
výkon své funkce zodpovědný
zastupitelstvu, ani jiné zaměstnance obce či obecního úřadu
při výkonu své funkce, nicméně
mohou požádat starostu o součinnost při provádění kontroly.
Předsedou výboru je vždy člen
zastupitelstva obce. Členem výboru může být navržen a zvolen také
občan obce. Výbor plní úkoly,
kterými jej pověří zastupitelstvo
obce. Za své činnosti odpovídá
výbor zastupitelstvu obce. Počet
členů výboru je vždy lichý a nejméně tříčlenný. Výbor se schází podle
potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho
předseda výboru. Členy výborů
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu.

FV provádí kontrolu hospodaření
s obecním majetkem a finančními
prostředky a další úkoly, kterými jej
pověří zastupitelstvo. Je oprávněn
kontrolovat čerpání dotací, rozpočet obce, hospodárné využívání
finančních prostředků, se kterými
obec disponuje, ale o čerpání finančních prostředků nerozhoduje. Dále může provádět finanční
kontrolu příspěvkových organizací
zřízených obcí. Můžeme říct, že
kontrolní činnost finančního
výboru má charakter preventivní
a průběžné kontroly. Cílem finančního výboru v rámci jeho
iniciativní pravomoci by mělo být
předkládání návrhů finanční analýzy, rozpočtu na fiskální rok a hospodaření s finančními prostředky
obce zastupitelstvu obce. V případě zjištěných nedostatků zastupitelstvo uloží učinit opatření k ná-

pravě nedostatků radě obce. Pokud se budou nedostatky zjištěné
při finanční kontrole týkat obecního úřadu, starosta uloží splnění
opatření k nápravě tajemníkovi
obecního úřadu.
KV provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, rady obce,
je-li zřízena, kontroluje dodržování
právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti a plní další
kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce. Kontrolní
činnost tohoto výboru spočívá
primárně v kontrole zákonnosti
postupů a dodržování právních
předpisů kontrolovaných subjektů
obce a obecního úřadu zákonem
stanovených, případně dalších
subjektů, které kontrolnímu výboru
stanoví zastupitelstvo obce. KV
zasedá a provádí kontrolu jako
celek, z toho plyne, že jednotliví
členové KV nemohou jen tak
samostatně kontrolovat zákonem a zastupitelstvem stanovené subjekty kontroly.

Podrobné informace a metodickou pomoc můžete najít na stránkách ministerstva vnitra, odbor
veřejné správy, dozoru a kontrolyř
httpř//www.mvcr.cz

Sociální služby v Lovosicích, 5. díl - Úsměv=Zdraví z.s.

Organizace Úsměv=Zdraví z.s. pracuje již od
roku 1ŘŘ3. Vše začalo cvičením jógy, v roce
1ŘŘ7 byly přidány skupinové relaxace Rezonance, zdravotní cvičení, SM - systém, přednášky a
pobyty. Po změně sociálního zákona se organizace přejmenovala na Svaz postižených civilizačními chorobami a od roku 2014 na Úsměv=Zdraví.

Dům s pečovatelskou službou - cvičení na židli.
Činnost v Litoměřicích - každé pondělí od 13 do
14.30 v ul. Kosmonautů 14.

Sídlo služby – Každé pondělí dopoledne Dům
dětí a mládeže Elko Lovosice, Václavské náměstí
1, od 8.30 hodin skupinová relaxace a od 10
zdravotní cvičení. V úterý od 8.30 první skupina
cvičení a od 10 druhá skupina. Od 13 hodin

Nabízené služby - v místě sídla docházení za
klienty domů. Volnočasové aktivity, vzdělávání,
práce na počítači, semináře, sportovní aktivity,
ozdravné pobyty, kulturní akce, taneční zábavy,
spolupráce seniorů s dětmi, výlety, atd.

Druh klientů - Jsme spolek lidí s civilizačními
chorobami jako kardio, diabetes, roztroušená
skleróza, onko pacienti, s pohybovými problémy, invalidní důchodci a senioři.

Výška plateb - zdravotní cvičení 300 Kč/
kvartál, semináře sobotní 50 Kč, keramika 20 Kč.
Kontakty – Dragounová 723 358 553, Vaňková 603 188 13Ř, Javůrková 7Ř0 403 536, Karfíková 725 303 7Ř6, Kolouchová 605 Ř7Ř 270, Žamberská 603 230 513.
Další informace - Prevence zdraví je naším
nosným programem, pomáhat sobě a dalším
lidem v náročných životních situacích. Přednášky o samovyšetření prsu do škol, přednášky na
Dnech zdraví, Jablíčkový den a další akce se
nám daří.
Libuše Žamberská, vedoucí spolku

Místní organizace Svazu tělesně postižených Lovosice bilancovala
V úterý 23. února se v sále KS Lovoš uskutečnila výroční schůze STP Lovosice. Po kulturním programu dětí z MŠ Sady pionýrů,
které zazpívaly pod vedením učitelky Jaroslavy Carové a za doprovodu Petry Mikšové
několik národních písniček, se ujal slova
místopředseda STP Lovosice Miroslav Kučera
(předseda STP Václav Betka se nemohl ze
zdravotních důvodů zúčastnit).
Kučera přivítal přítomné členy STP a hosty,
místostarostu Lovosic Vladimíra Šumu a člena
výboru Klubu českých turistů z Krásné Lípy
Mikuláše Peterku. Poté byla minutou ticha uctěna památka zesnulých členů.
MO STP Lovosice má v současné době 36Ř
členů (v roce 2014 jich bylo 325Ě. Místopředseda Kučera přednesl zprávu o činnosti STP v roce
2015. Činnost zajišťoval osmičlenný výbor a
tříčlenná revizní komise, tři členové v průběhu
roku 2015 pro nemoc a stáří ukončili svou činnost. Byli to Miroslav Kučera st., Mirona Hartová
a František Kruml. Za jejich dlouholetou obětavou činnost jim MO STP děkuje. Výbor pracoval
bez nároku na finanční odměnu. Do výboru byla
v listopadu 2015 kooptována Jiřina Pletichová.
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Na stolech byly k dispozici anketní lístky se
žádostí o návrhy na doplnění nových členů
výboru. Rovněž se členové MO mohli vyjádřit,
kam by se v příštích letech chtěli podívat na
výlety i ozdravné pobyty. Výbor zajišťoval
ozdravné pobyty (např. lázně Libverda – 36
osob, pobyt v hotelu Engadin v Železné Rudě –
48 osob a Babylon, hotel Bohmann – 42 osobĚ,
kulturní akce i jednodenní výlety (zámek Krásný
Dvůr a Kadaň, sklárny v Novém Boru a JičínĚ a
vstupenky do plaveckého bazénu. V kanceláři
STP je možno si každé úterý zapůjčit pomůcky –
invalidní vozíky aj. nebo si nechat opravit sluchátka či vyčistit brýle. Výbor má také zastoupení ve dvou komisích MěÚ, a to v komisi dopravy
a životního prostředí - Miroslav Kučera a v komisi kulturní a sociální - Jiřina Kulhánková.
Dále byla přednesena zpráva revizní komise –
nebylo shledáno žádné pochybení. Následovala
zpráva kulturní komise o akcích v roce 2015 a
návrh akcí pro rok 2016, kterou přednesla Jitka
Světlíková. Pro rok 2016 se plánuje ozdravný
pobyt v lázních Bechyně včetně lázeňských
procedur, dále pobyt v hotelu Renospond nedaleko Proseče a v hotelu Bohemia v obci Zdí-

kov. Chystají se také tři jednodenní zájezdy
(Červený Hrádek a lesopark Chomutov, zámek
Velké Březno, pivovar a skanzen Zubrnice a
zámek Jimlín, Panenský Týnec a PerucĚ.
Návrh rozpočtu byl navržen jako mírně schodkový, s ohledem na výši příjmů od sponzorů.
Ovšem na přelomu roku 2015 a 2016 přišel
návrh nové nájemní smlouvy o nájmu prostor
od MěÚ v Lovosicích, který by v navrhované
výši mohl být pro podnikání MO STP likvidační.
V diskusi poté vystoupil místostarosta Šuma s
tím, že dosud není záležitost rozhodnuta a že
sociální služby dostanou na činnost a nájmy
granty a dotace.
Výroční členská schůze STP schválila zprávu o
hospodaření za rok 2015, vzala na vědomí zprávu výboru, zprávu revizní komise a kulturní
komise a schválila rozpočet na rok 2016. V
usnesení bylo uloženo výboru, aby s Městským
úřadem Lovosice dále jednal o pronájmu kanceláře v ulici 28. října. O činnosti Klubu českých
turistů Krásná Lípa pohovořil Mikuláš Peterka a
zvláště vyzdvihl akci Pohádkový les. Do usnesení byl také doplněn bod o navázání spolupráce
s touto organizací.
(hz)
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Informace
1. vítání občánků, 24. března 2016

Ve čtvrtek 24. března se v obřadní síni Městského úřadu v
Lovosicích konalo první letošní
vítání nových občánků.
Ty mezi nás přivítali radní Milan
Šramota, matrikářka Hana Berán-

ková a básničkami a písničkou děti
z Mateřské školy Terezínská. Celkem se dostavilo 14 dětí včetně
prvního miminka roku 2016 Davida
Noska, jenž získal od města dar
5.000 korun. Text + foto: Radim Tuček

Centrální školní jídelna informuje
Na konci roku 2015 jsme zveřejnili výsledky dotazníkového šetření
v Centrální školní jídelně (CŠJĚ Lovosice, nyní s nimi seznamujeme čtenáře Lovosického dneška.
Dotazníkové šetření v CŠJ:
- Celkem se zapojilo 428 žáků 1. stupně ZŠ, 121 žáků 2. stupně ZŠ
(včetně prvních tříd víceletého gymnáziaĚ, 20 studentů čtyřletého gymnázia, 163 respondentů v kategorii ostatní
- Celkem respondenti odpovídali na 22 otázek ze dvou okruhůř Postoje
žáků ke školnímu stravování a Postoje žáků k jídlu obecně a jejich stravovací návyky
Z šetření vyplynulo, že většina respondentů je s kvalitou i množstvím
jídla spokojena. Mají rádi poctivou domácí stravu, mají dost času na snězení oběda, obědy nevynechávají, vybírají si z více jídel a přáli by si, aby k
nim do školy přijel na přednášku odborník, který jídlu rozumí.
Zajímavosti:
Oblíbená jídlař Smažené – řízek, bramborová kaše. Klasické omáčky svíčková, rajská, kuře na paprice. Sladká jídla - buchtičky, krupicová kaše,
ovocné knedlíky. Italská jídla – pizza, těstoviny. Na jídelním lístku by si
strávníci přáli hranolky, křidýlka jako z KFC, smažený sýr, grilovaný hermelín.
Neoblíbená jídlař Luštěniny, rýže, houby, zelenina, ryby.

Zleva: Jarmila Žádníková, David Nosek, Martin Svatek, Anastázie Prošková

Respondenti se vyjadřovali např. i k tomu, kolik mají okolo sebe místa.
Družinové děti měly okolo sebe prostoru dost, ale s růstem mají pocit, že
jídelna je malá a že prostoru ubývá. V jídelně máme 350 míst a ve špičkách je opravdu úplně plná. I proto je ve vnitřním řádu stanoven oddělený výdej do jídlonosičů cizím strávníkům.
Doba výdeje pro veřejnost:
Od 11 do 11ř30 hodin, od 12ř15 do 12ř30 hodin a od 13ř15 do 13ř30
hodin. V době prázdnin je výdej od 11 do 13 hodin. Prosíme všechny cizí
strávníky o respektování tohoto řádu.
Na co se nejvíce ptají strávníci ve schránce na připomínky a náměty?
Připomínky jsou, byly a budou, to je v pořádku. Každý podnět projednáváme s celým týmem. Nápoje – nápojový automat je v provozu po celou
dobu provozu minimálně do 14ř15 hodin. Nabízí čtyři druhy příchutí
vody se sirupem, kdy je sledován obsah cukru, dále samotnou vodu.
Strávníci se ptají, zda a proč používáme instantní polévky, základy. Ne,
nepoužíváme žádné hotové základy, vaříme poctivou domácí stravu.
Vaříme bez zbytečné chemie. V rámci plnění spotřebního koše jsme přistoupili více k výrobě zeleninových a ovocných salátů. Máme na to nového člena našeho jinak veskrze ženského týmu.

Zleva: Amálie Štajgrová, Apolena Černá, Amálie Záleská, Ludvík Prokeš,
Jakub Anděl

Co připravujeme?
Připravujeme změnu organizace výdeje jídla. Dosud se jídlo vydávalo
podle kategorií, od května zavedeme na období květen - červen zkušební
provoz výdeje podle druhu jídla. Nad každým okénkem bude číslo jídla.
V případě, že strávník nebude vědět, jaké má jídlo, přistoupí k okénku a
bude mu vydána kartička s příslušnou volbou jídla. Tam mu bude předáním kartičky vydán oběd. Takto to praktikujeme již nyní v době od 13ř30
do konce výdeje. V tu dobu se výdej slučuje a zaměstnanci postupně
uklízejí. Bude se jednat o zkušební provoz, po jeho ukončení celou záležitost vyhodnotíme.
Pokud se změna ukáže k lepšímu, na vstupu do jídelny přidáme čtečku
karet, aby si strávníci mohli zkontrolovat, k jakému okénku mají přistoupit. Tato změna proběhne bez jakýchkoliv stavebních úprav, jedná se
pouze o změnu organizace výdeje.
Ceny obědů školního stravování
Ceny zůstávají stejné, jsme schopni je udržet dlouhodobě při zachování
stejně vysoké kvality jídla. Naše ceny jsou při spodním okraji finančního
rozpětí dané vyhláškouř
Strávníci do 6 let - oběd 14 až 25 Kč - naše cena je 18 Kč
Strávníci 7 - 10 let - oběd 16 až 32 Kč - naše cena je 1Ř Kč
Strávníci 11-14 let - oběd 1Ř až 34 Kč - naše cena je 22 Kč
Strávníci 15 a více let - oběd 20 až 37 Kč - naše cena je 24 Kč
Co nás čeká nového?
Čeká nás Den thajské kuchyně v českých školních jídelnách. Jsme rádi,
že naše školní jídelna byla vybrána jako jedna z 20 školních jídelen z celé
ČR. O tom, jak jsme se účastnili kurzu výuky, přípravy a praktického vaření daného tradičního obědového menu přizpůsobeného požadavkům a
potřebám českých školních jídelen budeme čtenáře informovat v dalším
čísle.
Jana Dreieckerová, ředitelka Centrální školní jídelny Lovosice

Zleva: Dominik Alexandru Barva, Kateřina Tunklová, Sebastián Šoral,
Martin Novotný, Patrik Hájek
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Příští číslo Lovosického dneška vyjde 6. května

Ř

Aktuality
Život města v roce 2016 zachytí T. Tomášek
Město Lovosice zná již vítěze
výběrového řízení na fotografa,
stal se jím Tomáš Tomášek
z Vrbičan.
Město Lovosice hledalo fotografa,
který by pořídil soubor profesionálních lifestylových fotografií,
které zachycují město Lovosice v
roce 2016. Fotit se budou například Lovoš, řeka Labe, budovy
města, sportoviště, Osmička a
další. Fotografie budou použity pro
novou knihu o Lovosicích, na webové stránky a na další oficiální
dokumenty města.
Do výběrového řízení se přihlásilo

pět uchazečů. Důležitým kritériem
vedle nabídkové ceny byla i kvalita
práce. Tu posuzovala výběrová
komise, kde zasedl i akademický
malíř Vladimír Šavel.
„Nabídky všech pěti uchazečů
byly kvalitní. Hledali jsme profesionála, který bude umět upravit fotografie především pro potřeby tisku
a přizpůsobí se i aktuálním potřebám v průběhu roku,“ uvedl Vojtěch Krejčí, ředitel KS Lovoš a člen
výběrové komise.
Celkem 100 fotografií bude město Lovosice stát 20 000 korun včetně DPH.
(ik)

Zajímavý koncert na bicí nástroje

V sále Kulturního střediska
Lovoš se ve čtvrtek 3. března
uskutečnil
společný
koncert
Základní umělecké školy Lovosice a Konzervatoře Teplice.

stavili Viktor Smutný, Jan Drašar,
Adam Pištora, Marek Helis, František Nohejl, Viktor Smutný a Renáta
Březinová.
V druhé části koncertu vystoupili

„Byl to první koncert v historii
lovosické ZUŠky, kde vystupovaly
jen bicí nástroje - xylofony, bubny,
marimby, conga a bicí soupravy,“
uvedl ředitel ZUŠ Jiří Lhotský. Bicí
nástroje jsou pravděpodobně nejstarší a také nejobsáhlejší skupinou
hudebních nástrojů. Návštěvníci
koncertu si je všechny mohli prohlédnout přímo na pódiu. Posluchačů bylo v tomto případě méně
než obvykle, zhruba kolem čtyřiceti
(obvykle přijdou rodiče účinkujícíchĚ, ale zase si přišli hudbu
opravdu vychutnat.
Z lovosických hudebníků se před-

studenti Konzervatoře Teplice.
Velké nadšení například vzbudila
poslední skladba, kdy 4 hudebníci
hráli na pódiu a další skupina je
doprovázela z balkónu. V závěru
koncertu poděkoval ředitel Lhotský
všem účinkujícím a členy pedagogického vedení obou škol odměnil
květinami. „Věřím, že dobrá dlouholetá spolupráce škol bude i
v budoucnu pokračovat. Vždyť
mnozí žáci z Lovosic pokračují ve
studiu právě na teplické konzervatoři,“ řekl Lhotský. Ti, kteří tento
netradiční koncert navštívili, určitě
nelitovali.
(hz, foto: hv )

• • Výlet do království orchidejí • •

Výběrové řízení na Městském úřadu v Lovosicích, z něhož vzešel vítězný fotograf.
Foto: tuc

Ve čtvrtek 17. března uspořádal
spolek Úsměv=Zdraví z.s. Lovosice výlet do Drážďan na výstavu Dresdner Ostern s mezinárodní výstavou orchidejí.
Cesta do Drážďan proběhla bez
problémů a kromě autobusu spolku jel i autobus důchodců z Lovochemie, takže Čechů bylo na výstavě mnoho. První hala byla věnová-

věnované velikonočním dekoracím,
zajícům a kuřátkům a ukázkám
zdobení vajíček všech velikostí.
Nechybělo ani oblečení a ochutnávky různých pochutin. „Vynikající
bylo na výstavišti i občerstvení –
palačinky, bramboráky, topinky i
polévky, pochopitelně i koláče,“
libovali si návštěvníci.
Výlet se vydařil, přálo i počasí.

na výstavním expozicím orchidejí a
kaktusů všech barev a tvarů. Bylo
se opravdu na co dívat.
V dalších halách byly expozice

Organizátorky Helena Vaňková a
Annemarie Janoušková vše zvládly
k všeobecné spokojenosti, za což
jim patří díky. (hz, foto: archiv spolku)

V Pfannschmidtově vile bude poprvé
k vidění přehlídka loveckých trofejí

V Pfannschmidtově vile bude
poprvé k vidění Okresní přehlídka loveckých trofejí, kterou společně pořádá Městský úřad Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad
Labem a Okresní myslivecký
spolek v Litoměřicích.
Záštitu nad přehlídkou převzal
starosta Lovosic Milan Dian. Výstava potrvá týden, a to od 18. do
25. června. K přehlídce se bude
vázat bohatý doprovodný program. Pro žáky základních škol se
připravuje soutěž maleb s mysliveckou tematikou.
Součástí programu bude prodejní
výstava známého malíře zvěře
Václava Nasvětila. V kostele sv.
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Václava v Lovosicích bude sloužena Svatohubertská mše. Připraven
je odborný seminář k novele zákona o myslivosti, určený pro odbornou mysliveckou veřejnost.
V přízemí Pfannschmidtovy vily
budou moci návštěvníci zhlédnout
expozici entomologické sbírky,
výstavu loveckých nožů a soukromou sbírku shozů srnčího paroží
Bohuslava Gabčana.
Mysliveckou, ale i laickou veřejnost zaujme přednáška známého
výrobce vábniček a vábiče zvěře
Petra Joo s praktickými ukázkami
vábení. Všichni milovníci dobrého
jídla se mohou těšit na zvěřinový
guláš.
(ik)
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Kultura

Mluvící hlava a létající stroje ve starověku – vypráví Arnošt Vašíček

„Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá.
Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou
ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky
dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a
nevysvětlených okamžiků,“ říká záhadolog
Arnošt Vašíček.
Autor mnoha knih a článků o nadpřirozených
jevech a tajemných úkazech zavítal v úterý
8. března do lovosické knihovny a představil
nejzajímavější objevy ze svých cest do více než
80 zemí světa. Poslechnout si ho přišlo přes 70
zájemců o tajemno a určitě nebyli zklamáni.
Arnošt Vašíček je vynikající řečník a jeho vyprávění bylo fascinující. Své historky začal příběhem o šamanovi z Bali, který vypátral pomocí
šestiletého chlapce a olejové skvrny ztracenou
motorku. Po letech našel stejné kouzlo
v ĕáblově bibli, která byla objevena v klášteře
benediktinů v podlažickém klášteře. Je vidět, že
mýty se opakují.
V Mexiku se našla podivná lebka. Místo očních
důlků měla dlouhé, šikmo uložené štěrbiny a
měla cca třicet centimetrů vysokou lebeční
klenbu. Byl to mimozemšťan? Z pohádek známe
kouzelné zrcadlo. Není to dnešní tablet? Tím
také dohlédneme kamkoli na světě. V mnoha
legendách a pověstech světa nalézáme zmínky

o létajících strojích. Píšou o nich i posvátné
knihy v Etiopii, Jemenu, zmínky jsou i
v indických spisech a mýtech indiánů. Létající
stroje jsou vidět na mnoha obrazech. Lze soudit
i z kronik, že občas za velkého údivu lidí někde
přelétly (v Egyptě za panování Achnatona?Ě.
Vzrušující bylo vyprávění o templářích. Jeho
velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky
Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky
starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu. Uctívali
mluvící hlavu, která jim měla odpovědět všech-

ny otázky. Nebyl to jakýsi mluvící internet?
V roce 1118 požádali rytíři Templu, když ještě
působili v Jeruzalémě jako laické bratrstvo,
jeruzalémského krále Balduina II. pouze o to,
aby se směli usadit v jednom z křídel jeho paláce. A to v té části budovy, která stála na místě,
kde před tisíci lety nechal král Šalomoun zbudovat proslulý Hospodinův chrám. Po Ř let tam
podle Vašíčka pravděpodobně templáři prováděli důkladný archeologický průzkum. A něco si
odvezli, snad plány létajícího stroje nebo sám
model zařízení. Možná i mluvící hlavu…
Záhadolog se zmínil i o magii čísel, pro peklo
platí číslo Ř. V Čechách se usadili templáři mimo
jiné v Praze a v Jindřichově Hradci, kde postavili
kostel sv. Jana Křtitele. Zde je k vidění nějaká
zašifrovaná zpráva. Má naznačovat cestu k templářskému pokladu?
Spisovatel představil i několik svých knih, knihovna koupila Největší tajemství templářů a 6
dalších knih, které dosud nevlastnila. Autorovy
knihy jsou většinou uloženy v oddělení naučné
literatury. Vašíček skončil besedu až po
1Ř. hodině a i pak se posluchači rozcházeli neradi. Těch záhad je na světě tolik. Věřme, že
přijede znovu, i když je to z Ostravy daleko. Má
toho ještě tolik k vyprávění…
(hz, foto: hv)

Fraška Příběh jednoho hradu přilákala do Lovoše davy návštěvníků

Ve čtvrtek 10. března se v sále
KS Lovoš konala komedie herce
Ivana Vyskočila Příběh jednoho
hradu.
V režii autora účinkovali Ernesto
Čekan (hradní pánĚ, Antonín Duchoslav (Lešek z LešetínkuĚ, Jarmil
Škvrna (sluha VilémĚ, Veronika
Arichteva (FatimaĚ, Anna Kulovaná
v roli tří dalších paní a Karel Soukup (otec pána hraduĚ, který je i
producentem hry. Hradní komnatě
vévodila velká postel s nebesy.
Děj se odehrává na jednom nejmenovaném hradě. Urozený pán si
přivedl z křižácké výpravy Arabku
Fatimu, sice sličnou, ale nesmírně
hubatou. Chtěl by ji vyměnit za
nějakou poslušnější paní, a tak si
dává inzerát. Jeho požadavky mu
však kýženou ženu-ideál nepřivedou. A když vypíše všechny vlastnosti, které by od ženy chtěl, ukáže
se, že by ji musel složit z deseti

různých paní.
Komedie Příběh jednoho hradu

se sice odehrává v době dávno
minulé, ale jinak je veskrze moder-

ní a plná jadrných českých slov. Na
inzerát hradního pána „v nejlepších
letech“ přišla ošklivá kuchařka,
pravá domina i přestrojená bohatá
dědička. Pán hradu si nakonec
raději nechal hubatou, ale hezkou
Fatimu.
Během komedie došlo i na erotické hrátky, což diváky zaujalo, a svůj
zájem vyjádřili mohutným potleskem. Po prosincovém koncertu
zpěváka Kocha byla Vyskočilova
fraška v Lovoši dalším vyprodaným
představením. Snad návštěvníky
přilákala půvabná Veronika Arichteva v roli Fatimy nebo herec Duchoslav známý z filmu Sněženky a
machři v roli jejího nápadníka. Je
to možná ale i tím, že divadelní
představení se vyskytují v Lovoši
jen sporadicky – poslední byla loni
v únoru Podskalského vtipná Liga
proti nevěře a na tu bylo také plno.
(hz, foto: hv)

Návštěva výstavy o vystěhovalectví do Brazílie

V neděli 13. března jsme společně se starostou našeho města
Milanem Dianem přijali pozvání
od pana Polakoviče k návštěvě
zajímavého a unikátního muzea,
které je věnované historii vystěhovalectví do Brazílie.
Toto muzeum se nachází v obci
Náhlov, které je součástí města
Ralsko. Expozice se nachází v budově bývalé německé školy. Projekt byl realizován s přispěním
finančních prostředků zaslaných
ministerstvem kultury Brazílie a
také z podpory města Ralsko. Výstava byla zajímavě uspořádána
samotným kurátorem Polakovičem.
Zachycuje široké období vystěhovalectví do Brazílie, a to počínaje
první polovinou 1Ř. století, kdy
přicházeli na podnět brazilské
vlády ve většině případů občané
Rakousko-Uherska,
následovala
pak ekonomická emigrace první
republiky a vše končilo migrací
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politickou v době nástupu komunismu.
Mezi lidmi, kteří do Brazílie odjeli,
bych rád vyzvedl dvě osobnosti, a
to prezidenta Brazílie Joscelina
Kubitschka de Oliveiru (1Ř021Ř76Ě, pocházejícího z matčiny
strany z přistěhovalců z dnešních
Čech od Přerova. Uvedená rodina
dorazila v první vlně ve 30. letech
1Ř. století. Další významnou osobností je Jan Baťa, bratr Tomáše.
Jeho jméno dodnes nese řada ulic i
celých čtvrtí v Brazílii.
Mimo to nám pan Polakovič ukázal mimořádně zpracovaný rodokmen s množstvím fotografií z
našeho města vázající se k životním osudům lovosické rodačky
Olgy Glässnerové, která také odešla do Brazílie. Pana Polakoviče
kontaktoval Piere Bauer, který žije
v Brazílii, jehož babička byla právě
paní Glässnerová. Doporučuji navštívit tuto expozici třeba jako
víkendový výlet.
Tomáš Rotbauer
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• • Lovosice mají dvě mistryně republiky v atletice • •

Ve dnech 20. a 21. února se
v Praze konalo halové atletické
mistrovství ČR v kategoriích
dorostu a juniorů za účasti nepočetné skupiny atletů lovosického ASK. V silné konkurenci si
vedli nadmíru úspěšně a vybojovali 2 zlaté medaile!
Mezi dorostenkami nebylo vítězství Michaely Červínové v běhu na
800 metrů něčím neočekávaným,
udivila však spíše její převaha, když
svou největší soupeřku porazila
skoro o 5 vteřin. Prvenství výškařky
Kristýny Malířové (na snímkuĚ v
téže kategorii se zrodilo až po
dramatickém závěru.
„Obě největší soupeřky měly po
třech neúspěšných pokusech na
175 cm naprosto stejný zápis, a tak
se rozhodovalo v dodatečném
pokusu na stejné výšce. Tady
uspěla pouze lovosická skokanka a

v osobním rekordu vybojovala
titul,“ sdělil Ivan Galia.
Neztratili se ani další výškaři;
mezi juniory skončil Max Mlenský
na neoblíbeném 4. místě, juniorka
Tereza Hellerová obsadila dělené
5. místo. V Praze se představili
rovněž mílař Jan Hock a koulař
David Koblischke.
O 14 dnů dříve se rovněž v Praze
konaly halové přebory atletů ÚK
mladšího a staršího žactva. Mladé
lovosické naděje se rozhodně
neztratily, získaly celkem 5 medailí.
Nejvíce se dařilo Evě Poislové,
mezi mladšími žákyněmi zvítězila
ve skoku dalekém a přidala i bronz
v překážkovém běhu. Starší žáci
získali 3 medaileř stříbro v běhu na
300 m Šimon Weniger a bronz na
téže trati Adéla Jirásková, další
bronz vybojoval koulař Martin
Mlenský.
(tuc, foto: archiv ČAS)

Šachisté ukončili sezonu na 6. místě

V posledním utkání krajského
přeboru družstev přijeli lovosičtí
šachisté v neděli 13. března do
České Kamenice.
Tam se utkali s místním SK

Mosad. V sestavě - Beneš, Mrišo,
Beránek J., Patrák, Hašlar, Beránek
M., Krejčí a Třeska vyhráli 5ř3. Celkově nakonec obsadili Lovosičtí 6.
místo.
(tuc)

Lovosičtí bojovníci přivezli 10 medailí
Ve dnech 19. 2. - 21. 2. 2016 se
konalo mezinárodní mistrovství
Slovenska s názvem Slovak Open
2016. Tohoto turnaje se zúčastnilo 860 bojovníků z celkem 9
zemí (například Slovensko, Maďarsko, Litva, Polsko, Ukrajina,
Izrael).
Náš svaz ČSFU vyslal na tento
turnaj rekordní počet bojovníků.
Mezi celkem 106 reprezentanty ČR
nechyběli ani lovosičtí borci. Pod
vedením trenéra Masopusta, který
zde opět plnil roli reprezentačního
trenéra, zde náš klub reprezentovalo celkem šest soutěžících a
Michal Robouský, který zde plnil
funkci rozhodčího.
El Jafar (12 letĚ v obou svých kategoriích vždy 2x zvítězil a prohrál až
v semifinále. Vybojoval tak dvě

bronzové medaile. Stejný cenný
kov si přivezl další reprezentant Antonín Lupínek (14 letĚ. Mahammad Jafar (16 letĚ vypadl ve své
první disciplíně v osmifinále,
v druhé však získal stříbrnou medaili. Vojtěch Modra (16 letĚ nejprve prohrál ve čtvrtfinále, chuť si
však spravil v druhé disciplíně, kde
vybojoval bronz. Stanislav Godla
(38 letĚ vybojoval ve svých kategoriích třetí a dvě druhá místa. Další
bojovnicí byla Barbora Marešová
(1Ř letĚ, která si připsala dvě finálové porážky, jež však znamenají dvě
stříbrné medaile.
„Za všechny bych chtěl vyzvednout Tondu Lupínka a Ela Jafara,
kteří sice nedosáhli na vrchol, ale
předvedli nadstandardní výkon,“
uvedl Vít Masopust.
(tuc)

Florbalisté ASK ovládli turnaj ve Štětí

Nejmladší florbalisté ASK Lovosice - LFP se vydali na turnaj
do Štětí pořádaný domácím SK
Igráčci. Lovosický oddíl vyslal na
turnaj dva týmy hráčů narozených v r. 2007 - 2008 a program
turnaje je svedl proti sobě hned
v prvním zápase.
Ten se stal kořistí týmu ASK Lovosice - LFP BLACK, jehož zkušenější borci hladce přehráli své
kolegy z družstva ASK Lovosice LFP SILVER v poměru 15ř3. V dalším průběhu turnaje pak již ani
jeden z týmů ASK nepoznal hořkost porážky. Nejvíce se hráči
BLACK zapotili v zápase proti ZŠ
TGM Štětí, který vyhráli 6ř2 a stejný
soupeř potrápil i hráče z týmu
SILVER, kteří s ním sehráli asi nejdramatičtější zápas turnaje.
„Nejprve jsme se dostali hladce
do vedení 3ř1. Soupeř ale nesložil
zbraně a v polovině druhého poločasu srovnal stav na 4ř4. Dvě minuty před koncem se dokonce ujal
vedení. Kluci se však nenechali
zahanbit a dvěma brankami v poslední minutě zápas otočili a zvítě-

zili 6ř5,“ sdělil jeden z trenérů Jan
Hrdlička.
V konečném pořadí turnaje se tak
srovnaly oba lovosické týmy na
prvních dvou místech – pohár za
první příčku brali hráči z družstva
BLACK, stříbrný pohár pak tým
SILVER a třetí místo obsadili kluci a
holky ze ZŠ TGM Štětí.
ASK Lovosice - LFP BLACK:
Toužimský - Hrdličková, Svojše,
Vašut, Zeck, Hrabánek, Hrdlička,
Bušek
ASK Lovosice - LFP SILVER:
Hřeben – Michálek, Chlouda, Roneš, Beran, Bělor, Ženkl, Růžička,
Nývlt, Vokál
Na výborně zorganizovaném
turnaji si chlapci a dívky ověřili své
dovednosti získané na trénincích a
početnému publiku ukázali, jaké
pokroky udělali. Jejich nadšení,
zaujetí pro hru a bojovnost, s jakou
zápasy odehráli, jsou pro trenéry
určitě větší odměnou než poháry a
ceny za umístění na turnaji.
(tuc)

Miroslav Pavlík je mistrem ČR

V sobotu 12. března se konalo
26. halové mistrovství ČR veteránů v Praze - Stromovce. Toho se
zúčastnila i pětičlenná skupina
veteránů ASK Lovosice.
Největší hvězdou byl výškař Miroslav Pavlík, který se vrátil po více
jak deseti letech na mistrovství ČR
a do výškařského sektoru vůbec.
Naposledy na mistrovství ČR závodil v roce 2002 (kde vyhrálĚ, posledním jeho velkým závodem
před pauzou bylo mistrovství světa
v Portoriku, kde získal stříbrnou
medaili.
Sice již 14 dnů před halovým
MČR získal titul mistra severních
Čech a Saska, ale na tomto mistrovství ještě přidal dalších 6 centimetrů a výkonem 1,61 metru v

kategorii M65 získal titul mistra
České republiky. Dokázal tak překonat český rekord o na tuto kategorii neskutečných 7 centimetrů.
Byl to také absolutně nejhodnotnější výkon celého mistrovství.
„Je mou velkou ctí, že jsem mohl
pod tímto nejlepším výškařským
trenérem v naší republice trénovat,“ uvedl další ze závodníků Jaroslav Smělý, který si ve svých kategoriích připsal 2. místo v disku a
břemenu a 3. místo v kouli.
Lovosické družstvo dále reprezentovaliř Štefan Pšenák (2. místo v
disku a 3. místo v kouliĚ, Jan Verner
(3. místo v disku a 5. místo v kouliĚ
a Jan Beneš (5. místo v běhu
na 200 metrů a 6. místo v běhu na
60 metrůĚ.
(tuc)
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Rybáři

• • • Lovosičtí rybáři v rybářském roce 2015 • • •

Výbor MS ČRS Lovosice pracoval v roce 2015 ve složení předseda J. Matoušek, jednatel J.
Durček, vedoucí RS M. Bušek,
hospodář J. Kadeřávek, mládež
M. Kučera, čistota vody M. Brejcha, správce chat L. Valenta a
údržba a opravy J. Car. Každý
měsíc
se
konala
schůze
v rybářských chatkách na Osmičce.
V březnu, jakmile počasí dovolilo,
začali rybáři s úpravou rybníka
Opárno a přípravou na nasazení
ryb. Především se jednalo o částečné odbahnění, obnovení stok,
odstranění přemnoženého rákosu
a úpravu břehů. Následně byl rybník osazen váčkovým plůdkem
pstruha potočního v počtu 5 000
ks. Během roku se pak prováděly
pravidelné kontroly stavu rybníka a
obsádky a prováděla se údržba
sekáním a odstraňování vodní řasy.
V rozmezí května až července docházelo k postupnému vysazování
dravců, počínaje štičkou ve velikosti kolem 4 cm v počtu 1500 ks.
Následovalo vysazení candáta
obecného v počtu 1500 ks a velikosti okolo 12 cm. V červenci došlo
k vysazení posledního dravce, a to
sumce velkého v počtu 200 ks a
velikosti 15 cm. Dále byl pak vysazen lín obecný v počtu 100 ks a
velikosti do 20 cm. Poslední vysazování se uskutečnilo v říjnu
v počtu 3600 ks kapra obecného
ve velikosti 20-40 cm.

maximální podpory obecního úřadu Litochovice, kde využívají i
obecní rybník k výuce rybolovu.

Činnost rybářské stráže
Rybářská stráž MS Lovosice měla 11 členů a oproti předešlým
rokům se více zaměřila na noční
kontroly. „Především nám šlo o
dodržování pořádku a čistoty kolem vod, dodržování rybářského

nili to, co zde máme,“ informuje
předseda MS ČR Matoušek.
Čistota vody

V roce 2015 nedošlo na Labi 8, na
Milešovském
potoce,
rybníku
Opárno, na chovné části Modly ani
rybníku v Sulejovicích k žádným
zásadním změnám nebo únikům
škodlivých látek, které by ohrozily
život ryb. Při kontrolních pochůz-

Výlov pstruha obecného na Modle
V sobotu 1Ř. března proběhl výlov pstruha obecného na Modle, chovném úseku mezi obcemi Teplá a Vlastislav. K výlovu byl použit elektrický
agregát, který ryby na pár vteřin omráčí, následuje slovení a přechov ryb

Činnost mládeže Lovosice
Pro zpestření výuky v rybářském
kroužku byl využit dotační program města Lovosice, finanční
podpora Lovochemie a finance MS
a tyto peníze se investovaly do
vybavení chaty mládeže, kam se
zakoupila televize s dvd přehrávačem
na
promítání
filmů
s rybářskou tématikou a pořízení
magnetické tabule pro lepší znázornění při výuce. Příjemným zpestřením byl nákup nových setů na
plavanou pro praktickou část výuky s dostatečným množstvím
ostatních rybářských potřeb včetně
krmení.
Rybářské kroužky při MS ČRS v
Lovosicích pracovaly pod vedením
p. Kroupy, Kučery st. a ml., a p.
Ševely. Děti byly rozděleny do tří
kroužků – nově příchozí, pokročilé
a děti v diagnostickém ústavu v
Čížkovicích. V kroužcích se děti
připravovaly ve znalostech rybářského řádu, poznávaní ryb, rostlin
a živočichů – pouštěly se jim i
výukové filmy. V jarních měsících
probíhal již praktický rybolov na
řece Labi. Zde musíme konstatovat, že postavením dalšího přístavu
pro osobní lodě se prostor pro
přípravu rapidně zmenšil. V měsíci
březnu byly vykonány zkoušky
mladého rybáře, které se podařilo
všem novým účastníkům úspěšně
dokončit.
Pro nedostatek vedoucích v MS
Litoměřice vede od 1. 12. 2015
kroužek mladých rybářů v Litoměřicích p. Kučera st. V Litochovicích
vede kroužek Zdeněk Blažej za
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celý večer hrála kapela DUO Kanistr. Začátkem května jako každý rok
proběhly na Osmičce tzv. Hry rybářské mládeže v rámci Májových
oslav, které finančně zajišťuje MěÚ
Lovosice za podpory DDM Elka a
naší MS. P. Kučera připravil pro
děti různé soutěže a hry, za které
je čekaly zajímavé odměny.
V letošním roce se jich zúčastnilo
na 350 dětí z Lovosic a okolí. 6.
června jsme pořádali každoroční
závody Lovosický úhoř. I přes nižší
počet účastníků se vylovil velký
počet ryb (celkem 32 závodníků
z 12 různých organizacíĚ. Prvních
16 rybářů bylo obdarováno hodnotnou cenou.
Na jaře a na podzim proběhl
úklid kolem našeho revíru Labe 8 a
Havraního ostrova. Vždy se našlo
kolem 10 dobrovolníků, kterým
není jejich okolí lhostejné a přiloží
ruku k dílu. Na obou akcích se nám
povedlo zaplnit malý kontejner.
Vše nedělají jen rybáři, ale plechovky od kukuřice a sáčky na
krmení jen těžko lze svést na cyklisty. Každý z nás by si měl sáhnout
do svědomí.
Každý z rybářů si jistě všiml, že u
špičky Havraního ostrova se
v druhé polovině roku objevily
žluté bóje, které zamezily možnost
plavby směrem k jezu (u některých
si všimla i peněženkaĚ . Opět další
problém a další zákaz. Po zkoumání příčiny mi bylo sděleno, že povodí nechce v tomto místě žádný
pohyb motorových lodí, a na rybáře samozřejmě nikdo nemyslel.
Jediné východisko bylo požádat o
udělení výjimky a umístění dopravní značky E1Ř, která povoluje vjezd
s vesly. Pomoc v této věci nabídl
místostarosta
Vladimír
Šuma
z MěÚ Lovosice. Po telefonické
domluvě se státní plavební správou není důvod, proč rybářům
v této věci nevyhovět. Pouze chtějí
doložit vyjádření Povodí Labe – na
to se zatím čeká.
Každoroční téma: Karaš

v haltýřích do doby, než se sloví celý potok. I přes větší ztráty způsobené
především volavkami se slovily desítky pěkných pstruhů, kteří byli vysazeni do svazových vod. „V příštím měsíci dojde k nasazení potoka pstruhem a za dva roky se opět sloví,“ informuje předseda MS ČRS Lovosice
Jakub Matoušek.
(hz, foto: archiv MS ČRS Lovosice)
řádu a potlačení pytláctví. Výsledek
mě překvapil, a to dost nemile.
Nejčastějšími přestupky byl lov
mimo povolenou dobu, nezapsané
a přisvojené úlovky, nepořádek na
místě lovu a nebyl výjimkou ani lov
na více prutů či bez rybářského
lístku.
Pravidelně se tedy dělaly kontroly
téměř každý víkend a nestalo se,
abychom se s nějakým přestupkem
nesetkali. Nejvíce přestupků provedli členové ostatních organizací.
Z uvedených důvodů bude i
v dalších letech prováděno co
nejvíce kontrol, abychom si uchrá-

kách se p. Brejcha zaměřil hlavně
na kontrolu odpadního kanálu z
Lovochemie. Zdá se, že po ekologické havárii z roku 2014 se kontrola odpadních vod zlepšila. K
menšímu znečištění však občas
došlo. Po nahlášení na dispečink
Lovochemie panem Matouškem
byl odebrán vzorek, který neprokázal žádné látky, které by jakkoliv
ohrozily ryby či ostatní živočichy.
Akce MS Lovosice
V lednu proběhl rybářský ples,
kterého se zúčastnilo asi 150 lidí,

„Na veškeré naše žádosti je reagováno negativně, ač se snažíme
sebevíc. Jediné, co by se dalo považovat za malý krůček dopředu,
je, že nám byl povolen rybolov na
druhé straně, tedy mezi špičkou
Havraního ostrova až k protějšímu
břehu u sila. Je jasné, že pro ty, co
nemají loďku, je to v podstatě
zbytečné, ale aspoň pro pár lidí je
to místo pro klidný rybolov. Nepřestáváme však bojovat a i v současné době se budeme pokoušet
tento úsek pro rybáře získat,“ zní
stanovisko výboru.
MS ČRS děkuje všem členům
výboru za jejich obětavou práci
v MS Lovosice, všem, co vedou
rybářské kroužky za jejich trpělivost, všem členům, kteří se aktivně
podílejí na akcích pořádaných
skupinou, všem složkám policie za
pomoc rybářské stráži, místostarostovi Vladimíru Šumovi a odborům MěÚ Lovosice. Petrův zdar!

Extra

Přehled kulturních a sportovních akcí
Město Lovosice - Duben 2016

HK FCC Lovosice - oddíl házené
Web: www.hazenalovosice.cz

Čtvrtfinále play off extraligyř
Talent M.A.T. Plzeň - HK FCC Město Lovosice
Zápasy série: 16. a 17. dubna v Plzni (v 11 a v 10ř30 hodinĚ, 23. dubna v Lovosicích (v 17 hodinĚ. Případný 4. zápas v Lovosicích 24. dubna (v
10ř30 hodinĚ. Případný 5. zápas v Plzni 27. dubna v 18 hodin.

Městská knihovna

Osvoboditelů 48/55, Lovosice, telefon 416 571 283
Web: http://knihovna.lovosice.com/

11. dubna Slavnostní vernisáž VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ PETRA NIKLA s
vystoupením skupiny JULL DAJEN. Pořádá KS Lovoš v sále knihovny v 17
hodin. Výstava potrvá do 30.4. a navštívit ji můžete ve studovně knihovny
po dobu výpůjčních hodin.
19. dubna SULTANÁT OMÁN – představí Mart Eslem a David Surý –
cestopisná přednáška. Sál knihovny, 17 hodin, vstupné 30,- Kč
26. dubna O CESTĚ KE ZDRAVÍ – beseda Moniky Roubkové Natur
Apatyka – Cesta ke zdraví, irisdiagnostika. Sál knihovny, 17 hodin, vstupné
30,- Kč
Tvořivé a výtvarné dílny v oddělení pro děti a mládež:
13. dubna MOJE PRVNÍ BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA – tvořivá dílna.
Dětské oddělení od 14 hodin.
20. dubna POVÍDÁNÍ O ROSTLINKÁCH S KRESLENÍM.
Dětské oddělení 14 – 17 hodin.
27. dubna POZNÁVÁME ROSTLINY – PĪINES SI TU SVOU.
Dětské oddělení 14 – 17 hodin.

MOTOBÁL - SOBOTA 9. DUBNA OD 20 HODIN
Žalhostice, sál restaurace U Tří lip (dříve Zig-Zag)

Hrají: The Bigbošs a Četrvéza

Ukázka bojových umění, půlnoční lesbi show, tombola, whisky za 39 Kč.

Vstupné 130 Kč. Rezervace a předprodej v místě konání.

Přednášky – Spotřebitelská a finanční gramotnost
Město Lovosice a Kulturní středisko Lovoš ve spolupráci s Farní
charitou Lovosice si vás dovolují
pozvat na dvě přednášky na
téma Spotřebitelská a finanční
gramotnost.
Přednášet budou sociální pracovnice Farní charity Andrea Ludwigová a Marie Veselá Přednáška se
bude týkat finančního plánování ve
smyslu dovednosti tvořit rodinný
rozpočet, ochrany spotřebitele
(klamavá reklama, pravidla na
ochranu spotřebiteleĚ, pro a proti u

Termíny přednášek:
14. dubna v 16 hodin
Kulturní středisko Lovoš
21. dubna v 13 hodin
Dům s pečovatelskou službou
předváděcích akcí (diskuse s návštěvníkyĚ a prodejní manipulace.
Přednáška je určena jak seniorům,
tak i široké veřejnosti.
(ik)

Svaz tělesně postižených z.s., MO Lovosice
vás zve na akce pořádané v roce 2016:
1Ř. 5. Zájezd - Mostecko, 250 Kč
Ř. 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. Ř. 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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KULTURNÍ PŘEHLED
1. 4.

NOC S ANDERSENEM
Přihlášky a i for a e odděle í pro děti a

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

ládež

Dětské odděle í k iho y, stup zdar a

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ

17:00

Pořádá Rodi

Výro a pod osu z pedigu, registrace: sarka.pravdova@rcmozaika.cz

Mozaika z.s.

RC Mozaika, cena 120,- Kč čet ě

POSLOUCHEJ A MALUJ

8. 4.

ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e
Dětské odděle í k iho y, stup zdar a

19:00

Mozaika z.s.

ateriálu a o čerst e í

který
Běhe

a jeji h hoste ,
ude I a Ku elko á.
ečera se ůžete těšit a ej ětší jazzo é a s i go é hity.

Pořádá KS Lovoš

18. 4. SPORTOVNÍ DEN SENIORŮ S MĚSTY LOVOSICE
elý de

A COSWIG
De pl ý her, soutěží, zá a y, zdra ého pohy u a ýletů

Pořádá KS Lovoš, Ús ěv = Zdraví z.s. a

pro še h y ge era e, hraje DO KS Lo oš

Pořádá KS Lovoš

é e tru

RC Mozaika, cena 80,- Kč čet ě

Sál KS Lo oš, vstup 150,- Kč předprodej KS Lo oš a IC Lovosice)

Čte í k ihy s kresle í

Pod ečer s hud ou a ta e

Pořádá Rodi

VEČER
16. 4. JAZZOVÝ
Vystoupí hude í skupi a JJIM Ba d s Jaku e h Ko he

ateriálu

5. 4. a
6. 4.
14:00
17:00

14:30
20:00

4. 4.

é e tru

O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH
16. 4. SEMINÁŘ
Rezer a e ut á: se i are@ekople y. z

Lesopark Os ička a sál KS Lo oš přihlášky:

ěsta Lovosi e a Coswig

Sál KS Lo oš, vstup 50,- Kč

19. 4. SULTANÁT OMÁN – CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

9. 4.

SEMINÁŘ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁČKŮ

17:00

9:30

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

Každé odpoled e dětské

odděle í

Dětské odděle í k iho y, stup zdar a

10. 4. SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO
10:00

Sál KS Lo oš, stup é

20. 4. POVÍDÁNÍ O ROSTLINKÁCH S KRESLENÍM
14:00

14:00

Před áší MUDr. Marti Vedral, esto atel a prů od e

PETRA NIKLA
Na er isáži ystoupí skupi a JULL DAJEN a těšit se ůžete také a
o hut á ku í z i ařst í S . To áše. Výsta a ude k idě í do . .
Městská k iho a, elký sál, stup zdar a

Ce trál í škol í jídel a, stup é zdar a

26. 4. SWINGOVÁ KAVÁRNA
14:00

Pořádá KS Lovoš

Sál KS Lo oš, vstup zdarma

13. 4.

MOJE PRVNÍ BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

14:00

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

T oři á díl a

Dětské odděle í k iho y, stup zdar a

e tů český h oly pio iků. Výsta a
. .
.

Pořádá Město Lovosi e, Agrofert, de ík MF DNES, server
iDNES. z a Český oly pijský vý or
)ele é á ěstí, stup zdar a

15. 4. TANEČNÍ ZÁBAVA S PŘEKVAPENÍM
K poslechu a tanci hraje Alois Weiss

Pořádá KS Lovoš a Ús ěv = Zdraví z.s.
Sál KS Lo oš, stup é

Další i for a e o kultur í

,- Kč

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e
ěstské k iho y, stup

,- Kč

27. 4. POZNÁVÁME ROSTLINY – PŘINES SI TU SVOU
Pořádá Městská k ihov a Lovosi e
Dětské odděle í k iho y, stup zdar a

30. 4. SEMINÁŘ S Mgr. ŠÁRKOU PAILOVOU
9:30

Pro rodiče alý h dětí - o do í zdoru a jak ho z lád out
Registra e ut á: sarka.pra do a@r ozaika. z

Pořádá Rodi

Far í h harity Lo osi e.

Pořádá Město Lovosi e a KS Lovoš

Beseda Moniky Rou ko é, Natur Apatyka – Cesta ke zdra í, iridiagnostika
Sál

14:00

12. 3. PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Čt rtek . .
, : – v KS Lo oš
a
Čt rtek . .
, : – v DPSL
Před áška o fi a č í plá o á í, rodi é rozpočtu, o hra y spotře itele
21. 4. atd. Před ášet udou B . A drea Lud igo á a B . Marie Veselá, pra o i e

17:00

Pořádá KS Lovoš

26. 4. O CESTĚ KE ZDRAVÍ
17:00

á ěstí do

Reproduko a á hud a k posle hu a ta i
Sál KS Lo oš, vstup zdarma

Reproduko a á hud a k posle hu a ta i

BARCELONY PO SOČI
14. 4. OD
Ver isáž ýsta y fotografií ejlepší h o

Měře í KT, léči é s íčky a ka e y, sa o yšetře í prsu. Před ášet budou
PhDr. Ha zlíko á, MUDr. Šálek, MUDr. Matějíčko á a MUDr. Marho so á

22. 3.- BLEŠÍ TRH
Dětské o leče í, hračky, k ihy a potře y pro děti
24. 4. Pořádá Rodi é e tru Mozaika z.s.

12. 4. SWINGOVÁ KAVÁRNA

ude k idě í a )ele é

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e

Sál KS Lo oš, vstup zdarma

Pořádá KS Lovoš a Městská k ihov a Lovosi e

18:00

T oři á díl a

Pořádá KS Lovoš a Ús ěv = Zdraví z.s.

Pořádá KS Lovoš

11. 4. SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

14:00

,- Kč

21. 4. DEN ZDRAVÍ

,- Kč

Klubovna KS Lo oš, vstup 20,- Kč

17:00

ěstské k iho y, stup

Dětské odděle í k iho y, stup zdar a

11. 4. GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA - UZBEKISTÁN
17:30

Pořádá Městská k ihov a Lovosi e
Sál

Pohádka „O Broučko i“

Pořádá KS Lovoš

Před ášet udou Mart Eslem a Da id Surý

é e tru

Mozaika z.s.

RC Mozaika, stup é do ro ol é

30. 4. JARNÍ PUTOVÁNÍ OKOLÍM LOVOŠE
8:00

Start Café )á eček od :

do

:

, í e i for a í a www.kct.lovosice.net

Pořádá Klu český h turistů Lovosi e
Café )á eček

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
17:00

Pro ěh ou ystoupe í )UŠ Lo osi e, Miss Čaroděj i e, Vintage retro, Paradox
a skupiny hist. šer u Lepus.

Pořádá DDM Elko a KS Lovoš
Lesopark Os ička, stup zdar a

PŘIPRAVUJEME MÁJOVÉ OSLAVY – 1. 5. 2016!

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

