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Aktuality

Ve městě přibyly
zpomalovací radary
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Lovosicko

Lovosický dnešek rozšiřuje
své pole působnosti
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Seriál

V novém seriálu vaříme
se školní jídelnou
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Dálnice je po 32 letech v provozu
Nekonečný pīíběh je u konce.
Poslední úsek dálnice D8 z Bílinky do Īehlovic byl 17. prosince
konečně uveden do provozu.
Īidiči se tak nyní plynule dostanou z Prahy až do saské metropole Drážďan.

byl masivní sesuv půdy u Litochovic nad Labem. Podle ministra
dopravy Dana İoka však bude
průjezd tímto úsekem bezpečný, k
čemuž má pomoci i 24hodinový
monitoring inkriminované oblasti,
který bude stát ročně 20 milionů

zúčastnili z významných hostů
kromě İoka například i prezident
republiky Miloš Zeman, ministři
Andrej Babiš a Richard Brabec,
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, delegaci ze Svobodného státu Sasko vedl premiér Sta-

Slavnostní zprovoznění posledního úseku na dálnici D8 navštívily tisíce lidí.
Výstavba posledního dvanáctikilometrového úseku začala v roce
2007 a měla skončit v roce 2010.
Průtahy však nebraly konce a nejzásadnějším problémem nakonec

V Lovosicích by mohlo
dojít ke změně správy
sportovišť
V Lovosicích by mohlo dojít ke
změně správy sportovišť. Je možné, že se tak stane již v polovině
roku 2017.
Rada města proto připravila Memorandum o spolupráci, na základě
kterého by mohlo k převzetí od
Asociace sportovních klubů (ASK)
dojít. Účelem uzavření dokumentu
je připravit všechny potřebné podklady pro hladké převzetí správy,
tak aby nedošlo k omezení poskytování sportovišı a sportovních
aktivit občanům města.
(ik)
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korun. Dokončovací práce kolem
dálnice by měly trvat do srpna
2017.
Slavnostního přestřižení pásky se
mezi tunely Radejčín a Prackovice

Foto: Radim Tuček

nislaw Tillich. Stranou zájmu nezůstalo sobotní dopoledne ani u
veřejnosti. Podle odhadů se na
dálnici pohybovalo zhruba 2000
lidí.
(tuc)

Na lednovém zastupitelstvu se bude
schvalovat rozpočet města na rok 2017
Ve čtvrtek 26. ledna se uskuteční první jednání Zastupitelstva města Lovosice v letošním
roce. Hlavním bodem jednání
bude schválení rozpočtu na rok
2017.
Návrh rozpočtu se bude v průběhu tohoto měsíce ještě upravovat.
Finanční výbor již své připomínky
uplatnil, poslední slovo je ovšem
na zastupitelích. V první polovině
ledna se proto sejde takzvaná rada
rozšířená o zastupitele, která bude
nad rozpočtem diskutovat. Výsledek bude zveřejněn na úřední

desce a občané tak dostanou
možnost se k němu vyjádřit. V
době tvorby článku byl rozpočet
předpřipraven a v hrubých rysech.
Daly se tedy odhadnout hlavní
investiční akce, které město do
roku 2017 připravuje.
Ten by pro město mohl znamenat změny v oblasti péče o vzhled
obce. Zde by mohlo být proinvestováno až 13,7 milionu korun. Tato
kapitola mimo jiné zahrnuje třeba
projekt revitalizace Osmičky, fontány na náměstí či vysázení nových alejí stromů. Více na straně 2

Informace

Fotbalisté i dobrovolní
hasiči bilancují rok 2016
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako každoročně se
setkáváme nad stránkami našeho měsíčníku a do tiráže vpisujeme číslo 2017. Dovolte mi krátké zamyšlení nad rokem
uplynulým. Rok 2016
přinesl mnoho událostí překvapivých i očekávaných, nepříjemných i
milých, zásadních i podružných.
Díky médiím se dozvídáme o změnách ve fungování naší země, o
směřování našeho světa a dlužno
dodat, nejsou to právě informace
optimistické.
Právě informace se stala základní
měrnou jednotkou současnosti. Ale
také jsme daleko více než kdy
předtím zahlcováni a přesycováni,
dezinformováni i manipulováni.
Stává se velmi obtížné se v této
změti orientovat. K mnoha věcem
se můžeme otevřeně či se skrytou
identitou vyjadřovat a kritizovat,
neboı nám vládne pocit, že informací máme dost a vše víme. Opak
je ale pravdou.
Naučme se proto podrobovat kritice i své soudy, nejen soudy a
názory druhých. Žijeme ve svobodné zemi. Denně býváme konfrontováni s demokracií, ve které se
stále učíme žít. Nedopusıme, aby
byly její principy poškozovány,
abychom jejím jménem byli nuceni
omezovat svá práva, tradice a
občanské svobody. Nebojme se
používat selský rozum. Liberalita
neznamená nezájem, solidarita
neznamená nechávat se zneužívat,
humanismus neznamená bezbřehé
trpitelství čehokoli. Nestavme se
do pozice malých a slabých a
nenechme se vmanipulovat do
obrazu „čecháčkovství“, ale hledejme v našich dějinách to, na co
můžeme být právem hrdi.
Přeji nám všem úspěchy v novém
roce, naplnění našich tužeb a
mnoho štěstí a zdraví k uskutečňování spokojeného žití. Milan Dian

www.meulovo.cz
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Město poīídilo zpomalovací radary do ulic 28. īíjna a Purkyňova

Dva nové zpomalovací radary jsou od prosince v Lovosicích. Jeden byl umístěn u vjezdu do ulice 28. īíjna naproti 1. základní škole
(snímek vlevoĚ. Zde je nejvyšší povolená rychlost 30 km v hodině. Druhý radar byl nainstalován v ulici Purkyňova na vjezdu od silnice I/15
(na snímku vpravoĚ, kde se občané velmi často setkávají s bezohlednou jízdou īidičů. Nejvyšší povolená rychlost zde je 50 kilometrů v
hodině. Tyto lokality byly vybrány na základě upozornění občanů a zkušeností městské policie. Radary budou napájeny z veīejného osvětlení. Nebudou rychlost zaznamenávat, pouze īidiče upozorní na její pīekročení. „Pokud se jejich provoz osvědčí, radnice zváží nákup i
dalších zaīízení,“ sdělil Vladimír Šuma, místostarosta města.
(ik, 2x foto tuc)

Na lednovém zastupitelstvu se bude
schvalovat rozpočet města na rok 2017
Dokončení ze strany 1

Konrétně jde o ulice 8. května,
Zámecká a Žižkova. Dále se jedná
o péči o náhradní výsadbu, zalévání, hnojení, prořezy stromů nebo
například odkoupení pozemku,
potřebného pro vybudování vlastní kompostárny. V této částce
nicméně není zahrnuto 5 milionů
korun za vybudování podzemních
kontejnerů. Akce se bude realizovat pouze v případě získání dotace
ve výši 55 % celkové ceny.
Návrh rozpočtu počítá s rekonstrukcí ulic, parkovacích míst a
očekávané realizace velkého projektu rekonstrukce autobusového
nádraží. Celková částka za tyto
akce se může vyšplhat až na
36 mil. Kč. Z toho samotná revitalizace autobusového nádraží činí
29 mil. Kč. Z dotace by nicméně
mohlo být poskytnuto až 23,7 mil.
Kč, které město ovšem získá až
v roce 2018.
Další větší investiční akcí navrženou v rozpočtu je rekonstrukce
Kulturního střediska Lovoš. Zahrnovat bude opravu restaurace v
přízemí budovy a rekonstrukci
prvního patra sálu, baru, předsálí a
šatny včetně vybavení základním
mobiliářem. Obě dvě akce dohromady jsou odhadnuty na 7,5 mil.
Kč.
Z investic, které se plánují vynaložit do sportovišı, můžeme zmínit
například vybudování sauny v
plaveckém bazénu za 1,2 mil. Kč
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nebo rekonstrukci podhledů v hale
Chemik za 1,5 mil. Kč. Dále pak
druhou etapu rekonstrukce koupaliště za 2,6 mil. korun.
ZŠ Antonína Baráka by se mohla
dočkat zateplení. V první etapě se
počítá s částkou 4,7 mil. Kč na
zateplení celé hlavní budovy.
V dalších etapách by mohla být
zateplena i tělocvična a přístupová
chodba k ní. Tyto práce by mohly
následovat v roce 2018.
Budova staré radnice má také
v návrhu rozpočtu svou kolonku.
Město navrhuje proinvestovat pět
mil. Kč na opravu fasády a revitalizaci vnitřní části věže.
V rámci dotačních akcí by město
chtělo v tomto roce vybudovat
zcela novou síı varovného a informačního systému na celém území
Lovosic. Dotace by mohla být
poskytnuta až ve výši 70 % nákladů, které mohou činit až 4,7 mil.
Kč. Projekt zahrnuje také pořízení
digitálního povodňového plánu
ORP Lovosice za 600 tisíc Kč.
Zastupitelstvo města se bude
konat v sále staré radnice a začne
tradičně v 16 hodin. Srdečně vás
zveme.
(ik, tuc)

POZVÁNKA

Srdečně zveme na výroční schůzi
ZO STP Lovosice v úterý 17. ledna
v sále Kulturního střediska LOVOŠ
od 14 hodin.
Členské průkazy vezměte s sebou.

Pīedcházet parkování v zeleni chce
město rozšíīením parkovacích kapacit
Zákaz parkování na zeleni platí
celoročně. Městská zeleň může
být tímto nešetrným chováním
značně poničena. Īidiči, kteīí
budou tento zákaz porušovat, se
vystavují riziku pokuty.

cích kapacit ve městě. „Apeluji
tímto na řidičskou veřejnost, aby
byla k životnímu prostředí města
ohleduplnější. Péče o vzhled našeho města je nákladnou a náročnou
záležitostí. Trávník se může poničit
Jeden z navržených projektů
- ulice Wolkerova, 23 nových
parkovacích stání. Ilustrační foto.

Dohledem nad správným způsobem parkování je pověřena městská policie. V případě, že objeví
vůz zaparkovaný v městské zeleni,
bude postupovat v souladu se
všemi platnými vyhláškami a nařízeními, a to bez výjimky a nesmlouvavě.
V některých částech města se
stává, že je obtížné najít místo pro
stání vozidla, ale to se postupně
město snaží napravovat. Pro rok
2017 připravuje řadu projektů
spojených se zlepšením parkova-

během chvilky, ale následky se
likvidují i v řádech měsíců,“ uvedl
starosta města Milan Dian.
Odbor majetku a investic nechal
zpracovat studii zkapacitnění parkovacích stání ve městě. Bylo vytipováno 12 lokalit, kde by mohlo
dojít k rozšíření kapacit nebo vzniku úplně nových parkovišı. Realizaci těchto projektů by město
rádo zahájilo již v tomto roce.
Nicméně to bude záležet na finančních možnostech rozpočtu
roků 2017 a 2018.
(ik)
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Odbory

Odbory informují

Zástupci města a úīadu navštívili bývalé občany Lovosic

Počínaje dnem 1. ledna 2017 nebude město Lovosice přebírat žádnou
korespondenci pro občany, jimž byla přidělena úřední adresa Školní
407/2, Lovosice. Výjimkou je pouze oznámení o uložení zásilky a výzva s
poučením. O způsobu doručení pošty se můžete informovat na pobočce
České pošty nebo na telefonním čísle 416 809 241. Více informací naleznete také na www.meulovo.cz.

Návštěva přátel a známých zvlášı v předvánočním čase vždy potěší, proto
zástupci úřadu navštívili bývalé občany města, kteří nyní žijí v domovech
pro seniory mimo Lovosice. Tentokrát se návštěvy uskutečnily 9. prosince.
Radní Milan Šramota spolu s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Evou Rudikovou a Libuší Borníkovou taktéž z OSVaZ navštívili celkem
32 seniorů žijících v domovech v blízkém okolí. Jednalo se o Domov pro
seniory Kréta v Terezíně, Domov pro seniory na Dómském pahorku v
Litoměřicích, Domov pro seniory U Trati v Litoměřicích a Domovy pro
seniory v Libochovicích, Čížkovicích a Milešově.
„Naše bývalé občany navštěvujeme každoročně. Někteří nás již znají a naši
návštěvu očekávají, pro jiné je to zase příjemné překvapení. Je milé vidět,
jak jsou dojatí, když si připomenou Lovosice a vidí, že se na ně stále nezapomíná,“ uvedl Milan Šramota, radní města. Bývalí občané od odboru
sociálních věcí a zdravotnictví obdrží drobný dárek.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor majetku a investic

Pro seniory pīipravil úīad pīed Vánoci dvě setkání

Dětská hīiště jsou stále poškozována

Lovosičtí senioři měli před Vánocemi příležitost setkat se se svými přáteli
a známými. OSVaZ pro ně připravil dvě kulturní akce. První se uskutečnila
13. prosince v Kulturním středisku Lovoš. Pozvání obdržela zhruba padesátka osamělých seniorů z našeho města. Jako občerstvení byl připraven
řízek s bramborovým salátem a zákusek ke kávě. Domů si návštěvníci
odnesli vánočku. Akci doprovodil zpěvem dětský sbor z 1. Základní školy a
Podřipský žesıový kvintet.

Kontrola dětských hřišı, kterou město nechalo na konci roku provést,
odhalila poškozené a poničené hrací prvky u všech dětských hřišı ve městě. V průběhu uplynulého půl roku radnice opakovaně zaznamenala značné poškození všech dětských hřišı. Na problém upozorňoval i Lovosický
dnešek. Situace se bohužel stále nezlepšila. Městský mobiliář je stálým a
zdá se i oblíbeným terčem vandalů. Náklady na opravy se šplhají řádově
do desítek tisíc korun. Prosíme veřejnost, pokud budete svědky takového
počínání, volejte ihned hlídku městské policie. Telefon je 733 175 826.

Odbor ekonomický
Informace o doručování pošty pro občany
hlášené na adrese městského úīadu

Odbor životního prostīedí
Ve městě byly umístěny další nové kontejnery pro ukládání vysloužilých
elektrospotřebičů. Jedná se o červené kontejnery společnosti ASEKOL v
ulicích Sady pionýrů, Příčná, Svatopluka Čecha a Kostelní. Nové kontejnery
doplnily stávající v ulicích Osvoboditelů a Kmochova. Celkem tedy mohou
v současnosti občané zdarma odložit vysloužilé elektrospotřebiče do šesti
kontejnerů rozmístěných po městě. Vysloužilé elektrospotřebiče lze zdarma odevzdávat i ve sběrném dvoře (především větší elektrospotřebiče:
televize, lednice, pračky, apod.). Odevzdáním vysloužilých elektrozařízení
do shora uvedených míst je zajištěna jejich ekologická recyklace.
Od ledna do března dojde tak jako každý rok k prořezům a kácení zeleně
na celém území města. V lesoparku Osmička bude po tyto měsíce omezen
pohyb v prostoru za rybářskými chatkami, kde dojde k pokácení problematických topolů. Z části pokácených topolů bude v místě vytvořeno
broukoviště. Na jaře zde potom budou vysazeny stromy nové a též bude
založen trávník.

Druhá akce se konala v Domě s pečovatelskou službou Lovosice hned
následující den. Určena byla především pro obyvatele domu a jejich přátele. I zde bylo pro seniory připraveno občerstvení, kulturní program a
drobný chutný dárek.
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50. výročí postavení prvního
panelového domu typu T06B

Veīejné slavnostní shromáždění společenství vlastníků Žižkova Ř14 v Lovosicích se konalo
7. 12. 2016 ve velkém sále Městské knihovny v Lovosicích.
Po úvodním slově seznámil předseda SVJ Václav Baumruk přítomné prostřednictvím filmové dokumentace s historií věžáku. Diváci
zhlédli historii domu od r. 1966 až
do současnosti, jeho postupné
rekonstrukce a renovace. V současné době je panelový dům v tak
perfektním stavu, že nadpoloviční
většinou zúčastněných bylo odhlasováno výrazné snížení záloh do
fondu oprav. Panelový dům je
výjimečný tím, že se stará o své
seniory a pořádá akce pro děti z
domu. Kdo přišel, měl možnost
zhlédnout i výstavu fotografií z
pořádaných akcí. Přátelské posezení doplnila písničkami hudební
skupina Karavana. Obrovské poděkování za práci pro dům, za nelhostejnost k prostředí, kde žijí, za

úžasnou pracovitost a zároveň
skromnost patří panu Václavu
Baumrukovi a jeho manželce.
Za výbor SVJ Mgr. Petra Hájková
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Lovosicko

Lovosický dnešek rozšiīuje své pole působnosti
V Lovosickém dnešku vzniká
nová rubrika s názvem „Lovosicko“. Objeví se zde pravidelný
článek o zajímavém turistickém
cíli v okolí města nebo pīíspěvky
starostů okolních obcí.
Prvním turistickým cílem je Muze-

um českého granátu v Třebenicích
a vrch Košıálov se zříceninou hradu. Turistické články spolu s fotografiemi bude do LD psát lovosický
fotograf Miroslav Vintrich.
„Našim cílem je především podpora turistického ruchu v regionu.

Proto se také redakční rada rozhodla navýšit náklad periodika a
distribuovat ho i do okolních obcí
a měst,“ uvedl Vojtěch Krejčí, ředitel Kulturního střediska Lovoš.
Koncem roku 2016 bylo vypsáno
výběrové řízení na zakázku „Zajiš-

tění tisku Lovosického dneška na
rok 2017“. Podařilo se zachovat
stejnou cenu jako v minulém roce,
a to i při zvýšení nákladu o 1 000
kusů. „Doufáme, že nové články si
své čtenáře najdou,“ dodal Vojtěch
Krejčí.
Redakce

Tip na výlet - Košťálov a jeho okolí

V letošním roce vám v Lovosickém dnešku nabídneme každý měsíc tipy na výlet v blízkém okolí Lovosic. Těmito výlety vás provede Miroslav
Vintrich, fotograf Českého stīedohoīí a oficiální fotograf města Lovosice.
Zřícenina hradu Košıálov je výraznou dominantou okraje Českého středohoří tyčící se nad městem Třebenice. Na jeho vrchol se můžete pohodlně
dostat pěšky i z Lovosic po zelené turistické značce. Je to příjemná procházka povětšinou lesem s velmi mírným stoupáním. Tato cesta vám zabere
maximálně dvě hodiny. Z druhé strany je možné dostat se ke Košıálovu autem od obce Sutom. Všechny cesty se ale setkají přímo pod horou, na rozcestí. Nahoru je již stoupání prudší, jde však pouze o cca 70 výškových metrů. Při obchůzce celé zříceniny je krásný výhled na Lovoš, další zříceninu
Oltářík, nebo na lounskou část středohoří. Z Košıálova jsou Třebenice jako na dlani a nelze opomenout Muzeum českého granátu, v jehož útrobách
zhlédnete velké množství současných i historických šperků, včetně repliky šperků Ulriky von Levetzow, jež byly dar od básníka J. W. Goethe. Do Třebenic je možné sejít po červené turistické značce ani ne za hodinku chůze. Zde doporučuji navštívit třebenickou Čokolaterii, kde velmi záhy doplníte ztracené kalorie vložené do výstupu na hrad.
Doporučení pro fotografy
Vydejte se na Košıálov v zimním období nebo na podzim - kdy krásně vynikne samotná zřícenina hradu. Nebojte se celý hrad obejít - směrem na jih,
kde jsou skalnaté terasy, máte celý hrad jako na dlani a je možné jej do fotografie zakomponovat. Počkejte si na ideální světelné podmínky, nejlépe na
západ slunce, po němž se zbarví obloha. Stativ je samozřejmostí.

• Výlet za Popelčiným stīevíčkem a na vánoční trhy do Coswigu •
Jako každoročně i letos pīed
Vánocemi poīádalo město Lovosice zájezd do partnerského
města Coswig. Vedoucím zájezdu byl īeditel KS Lovoš Vojtěch
Krejčí.
Výletníci opustili Lovosice už v
osm hodin ráno a jejich prvním
cílem byl zámek Moritzburg nedaleko Drážďan, kde se natáčela
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Na
zámku jsou rovněž obsáhlé sbírky s
loveckými trofejemi, čínským, japonským a míšeňským porcelánem. Po prohlídce směřovala další
cesta do města Coswig.
Na zámku se k lovosickým výletníkům připojila oblíbená tlumočnice Uli Tranberg a doprovodila je na
vynikající oběd do coswigské restaurace Börse. Tam lovosičtí cestovatelé obdrželi dárkovou krabičku s obrázkem Popelky – Libušky
Šafránkové. Spolek Úsměv=Zdraví
zase přivezl do Coswigu spoustu
roztomilých vánočních dárečků.
Členky drobnůstky vytvářely celý
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listopad a byly to keramické ozdoby, z ořechů svícny, andílkové a
korálkové svícny. Coswigští partneři také obdrželi vánočky.

Odpoledne navštívili výletníci vánoční trhy s obdobným sortimentem jako v Lovosicích, jen pochutiny byly zdravější - hodně chlebíčků

bylo s rybami a zeleninou. Také
byly k vidění hračky a vánoční
ozdoby ze dřeva. V Sasku je to
tradice. Někteří výletníci navštívili i
Villu Teresu a Casu Bohenicu, kde
se také konaly trhy. Členky lovosického spolku Šance tam malovaly
vánoční perníčky. V centru města
se nachází kostel Alte Peter-PaulsKirche (Starý kostel Petra a Pavla),
který roku 1497 založil rytířský rod
Karrassů. Se svou renesanční malířskou výzdobou a rekonstruovanými barokními varhanami patří mezi
nejkrásnější saské venkovské kostely.
V kostele návštěvníci vyslechli
Vánoční koncert žáků a žaček
Musikschule z Míšně, převážně
oboru flétna, kytara a trubka. Ti
nejmenší za doprovodu učitelů
zazpívali i několik koled, mezi nimi
i česky Narodil se Kristus Pán.
Kolem 18. hodiny autobus s lovosickými občany opustil Coswig.
Doma pak výletníky překvapivě
přivítal sníh.
(hz, foto archiv)
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Rozhovor

Nový tīebenický faráī Klineckýř Církev tu není pro sebe
Do Tīebenic pīišel po roce nový faráī Českobratrské církve evangelické, byl instalován
4. prosince 2016. Instalační bohoslužby znamenají slavnostní bohoslužebné uvedení do
služby. Pavla Klineckého do ní uvedla stovka
účastníků bohoslužeb, jimž pīedsedala seniorka ústeckého seniorátu Martina Šeráková Vlková.
Mezi účastníky byli starostka Třebenic Martina
Patrovská, zástupce Synodní rady ČCE, farářové
ústeckého seniorátu i hosté z okolních sborů.
Téměř polovinu účastníků přivezl autobus ze
sboru z Prahy 10 - Strašnic, kde Pavel Klinecký
čtvrtstoletí působil. Po skončení bohoslužeb se
většina sešla na faře při rozhovorech a občerstvení. Novému panu faráři jsme položili několik
otázek.
Jaká byla Vaše cesta do Tīebenic?
Je mi 62 let, ta cesta začala dávno. Vyrůstal
jsem v křesıanské rodině, vychodil strojní průmyslovku, z konzervatoře sešlo. Co dálŤ V sedmdesátých letech se studium teologie nenosilo. Ale znal jsem život v církvi, líbila se mi práce
s lidmi. A už tehdy přišla otázka: co má uprostřed pomíjivosti trvalý smyslŤ
Po magisterském studiu teologie jsem pracoval dva roky v těžkém průmyslu, potom jako
farář na menším sboru v Praze. Po devíti letech
přišlo povolání do třetího největšího pražského
sboru, tam jsem setrval dvacet čtyři let. Měl
jsem hodně práce. Vedle farnosti také ve vedení
církve, po listopadu 1989 ve věznici jako vězeňský kaplan, učitelství na Evangelické akademii,
práce s pražskou mládeží, muzika (klavír, kytara,
zpěv), pořady pro rozhlas a televizi, pět dětí,
sedm vnoučat, nu, nenudili jsme se.
Když jsem letos počátkem roku dostal od
Třebenických nabídku stát se jejich farářem,
rozhodli jsme se po poradě s mou vzácnou
manželkou Milenou, že po šesti desetiletích v
Praze zkusíme něco nového. A jsme tu šıastní.
Máte tedy rodinu…
Děti už jsou dospělé, žijí po celé republice.
Manželka, vystudovaná divadelní herečka, před
čtvrtstoletím založila dramatický obor na jedné
pražské ZUŠ, dnes tam má přes stovku dětí.
Každý měsíc připraví premiéru celovečerního
divadla. Ale už na to není sama, jako důchodkyně je zaměstnána na částečný úvazek. Dále se

Jaký je Váš vztah k ekumenické spolupráci s
jinými církvemi?
Otevřený, samozřejmě. Naše církev není jediná, ani nejlepší (že je nejlepší pro mě, je jiná
věc). Křesıané by měli nést Kristovu lásku vlastním příkladem: chováním k jiným křesıanům,
jiným náboženstvím i k lidem bez vyznání.
Všichni jsme na jedné lodi a bez spolupráce a
respektu to nepůjde. Sám jsem zvědavý, jestli se
nějaká další spolupráce „zdola“ vyvine.
Můžete uvést čas bohoslužeb a setkávání
mládeže, dětí apod.
Bohoslužby v Třebenicích jsou každou neděli
od 8.30 hodin, v Lovosicích od 10.15. Děti se
scházejí na faře v pondělí v 15.30, čtení a vykládání Bible pro dospělé je v úterý od 17.00. Až se
ve sboru rozkoukáme, bude toho snad víc.

věnuje dobrovolnické práci.
Co bude hlavní náplní Vašeho působení?
Přicházím otevřený, rozhlížím se. Základ je ale
jasný: vykládat Bibli srozumitelně dnešnímu
člověku, být k užitku sboru a tak i své obci a
veřejnosti. Jsme tu, abychom do společnosti
vnášeli pokoj, toleranci a smysl pro to „nad
námi“. K tomu patří bohoslužby, práce s dětmi,
mládeží, střední i starší generací, péče nejen o
členy sboru. Člověku někdy nejvíc chybí rozhovor, naslouchání, společná modlitba, písnička. A
církev tu není pro sebe.
Jaký je Váš vztah ke kazatelské stanici v
Lovosicích?
Do Lovosic jezdím na bohoslužby téměř každou neděli do kostela v ulici Karla Maličkého. Je
tam zima, ale lidé přicházejí víc, než jsem čekal.
Jestli se v Lovosicích ukáže další možnost a
potřeba, uvidíme v budoucnu.

Existují u vás ještě pozounéīi? Vystupují i
pro veīejnost?
„Consonare“ (z lat. „souznění“) vymysleli evangelíci v Sasku. Jsou to skupiny hráčů na žestě,
které baví souzvuk – spolupráce, společná hudba i zábava. Sdružení existuje i v Třebenicích,
vzniklo v církvi, ale většinu dnes tvoří hudebníci
odjinud.
Že je jim spolu dobře, potvrzují koncerty pro
veřejnost: na první advent hráli v Třebívlicích,
18. prosince proběhl koncert v třebenické modlitebně.
Věnuje se váš sbor charitativní činnosti?
Často se konají sbírky pro potřebné u nás i v
zahraničí. „Krabice od bot“, vánoční projekt pro
nemajetné děti, má i u nás své stoupence. A
fara i sbor je otevřený všem, kteří chtějí nebo
potřebují.
Máte nějakou životní vizi, touhu?
Není mi dvacet, ale díky Pánu cítím ještě síly,
abych v Třebenicích i v celé společnosti dosvědčil, že být křesıanem, tedy počítat s Boží láskou,
za to stojí. V České televizi připravuji již několik
let pořad „Uchem jehly“ (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/4713
-pruvodci-poradem/), rozhovory faráře se zajímavými osobnosti. Rád bych vším, co dělám,
byl prospěšný lidem kolem sebe. Nakonec Pán
Ježíš nedělal nic jiného.
(hz, foto Jan Vaniš, Česká televize)

Silvestrovský
ohňostroj
Fotoř Miroslav Vintrich
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Informace
3. vítání občánků, 8. prosince 2016

Ve čtvrtek 8. prosince se v obīadní síni Městského úīadu v
Lovosicích konalo tīetí letošní
vítání nových občánků.
Ty mezi nás přivítali radní Milan
Šramota, matrikářka Hana Berán-

ková a básničkami a písničkami
děti z Mateřské školy Resslova.
Celkem se se svými rodiči dostavilo 13 dětí (z 15 přihlášených), a
to sedm holčiček a šest chlapců.
(Text + foto Radim Tuček)

Zleva: Miroslav Hančl, Eliška Bořilová, Jiří Motl a Josefína Lopatková.

Úsměv=Zdraví a Senzační Senioīi
uspoīádali vánoční posezení
Na vánočním setkání se sešlo
120 členů spolků Úsměv=Zdraví
a Senzační Senioīi, a to ještě
īádily různé choroby.

kteří nás v roce 2016 opustili. Iva
Veltruská pohovořila o návštěvě
letiště, západočeských lázní a mini
golfu; nyní připravuje zájezd do

Na vánoční pohodu přítomné
naladily děti z MŠ v Terezínské
ulici, které nám každoročně přicházejí zazpívat vánoční koledy. Letos
poprvé i tančily a pořad byl opravdu velmi pěkně nacvičen. Velký
potlesk a zasloužená sladká odměna rozjasnily oči všech účinkujících
dětí.
Pohodová atmosféra i přátelská
milá setkání podpořila celé vánoční dopoledne. Přinesené vánoční
cukroví bylo skvělé, všichni si ho
pochvalovali. Přítomní vyslechli
důležité informace (výroční zpráva
– Libuše Žamberská, pokladní
zpráva - Jiřina Kolouchová a program na příští rok - Marie Karfíková). Proběhla minuta ticha za členy,

Tábora. Členové obou spolků se
zapojili do návrhů výletů, exkurzí a
pobytů na rok 2017.
„Bylo vysloveno poděkování aktivním členům, obdrželi jako pozornost výrobky, které se vyráběly
na ergoterapii - všechny dárky
potěšily. Byly mezi nimi také bylinky od Věrky a maličkosti s vánočním motivem. Každý obdržel sáček
levandule pro radost, což připravily
členky,“ informovala vedoucí spolků Líba Žamberská.
Občerstvení zajistila Věrka Javůrková se svým „týmem“ a letos byl i
přípitek na zdraví. Rozešli jsme se
po 14. hodině v pohodě s přáním
pohody, štěstí a zdraví na příští rok
2017.
(hz, foto archiv spolků)

Cesta ke hībitovu prošla rekonstrukcí

Zleva: Eliška Dušánková, Ema Masáková, Dominika Masaryková, Filip
Reichert a Tadeáš Wunsch.

Zleva: Maxmilián Zuziak, Nela Radilová, Jana Velichová a Adam Bodak.

6

Návštěvníci hībitova budou
moci využít novou pumpu na
zalévání a zlepšil se také celkový vzhled pīíjezdové cesty.
Podklad příjezdové cesty byl
zhutněn tak, aby se odstranily
vyjeté koleje. Povrch byl následně předlážděn původními
žulovými kostkami. V prostoru
před rodinným domem vznikla
čtyři nová parkovací stání z
vegetačních tvárnic. Tato varianta byla zvolena jako kompromis mezi úbytkem zeleně a
poptávkou po parkovacích
místech. Součástí rekonstrukce
prostoru bylo také zabudování
retenční nádrže o objemu
5m3. Nádrž zde byla umístěna
především z důvodu odvodnění
prostoru. Sloužit bude ale také
občanům pro potřeby zálivky
zeleně, byla totiž osazena ruční
pumpou. K zahájení stavby došlo na konci měsíce října a 25. listopadu
firma LEN – servis, s. r. o. práce ukončila.
„Do příštího roku zvažujeme i další opravy a investice do městského
hřbitova. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou například zařazeny i finanční prostředky na rekonstrukci smuteční síně. Bude nicméně záležet
na konečné podobě rozpočtu. K jeho schválení dojde v lednu 2017,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
(ik, foto ik)
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Školní jídelna

Nový seriál Lovosického dneškař Vaīení se školní jídelnou

Cizrna je jednička mezi luštěninami, dá se také īíci, že její konzumace je benefitem pro naše
zdraví. Jedná se o jednu z vůbec
prvních pěstovaných plodin a
jednu z nejoblíbenějších luštěnin
na světě.
Luštěniny mají pověst pokrmu
pro chudé. Dnes je tomu jinak.
Luštěniny jsou v současné době
velikým trendem. Cizrna, neboli
římský hrách, je luštěnina žluté až
žlutohnědé barvy s jemnou oříškovou či kaštanovou chutí. Pochází z
Asie, ale dnes se pěstuje v celé jižní
Evropě. Po uvaření si uchovává
křupavou konzistenci, výtečně se
hodí do salátů, jako příloha k masu, k těstovinám i k přípravě pomazánek, nádivek a moučníků.
6 důvodů proč luštěniny jístř
1. Pro kvalitní zažívání: luštěniny
obsahují velké množství rozpustné
vlákniny, což je potrava pro střevní
mikroflóru (probiotika).
2. Pro kvalitní činnost mozku:
vitamíny skupiny B jsou důležité
pro zdravé nervy a myšlení. Dokonce velmi účinně pomáhají proti
stresu a depresím.
3. Stavební jednotky pro kostru a
klouby: luštěniny jsou dobrým
zdrojem vápníku a hořčíku.
4. Pro krásu: zinek, který je v luš-

Recept ze školní jídelny
Zapečená cizrna se zeleninou
a sýrem – 5 porcíř
Cizrna 500 g
Zeleninová směs 600 g
Vejce 2 ks, Mléko 1,5 l
Sýr cihla 100 g, Cibule 1 ks
Brambory 1 – 2 ks, Máslo 50 g
Olej, Koření bez glutamátu
Sůl, Pepř

těninách bohatě zastoupen, je
základem pro pevné nehty, krásné
vlasy a zdravou pleı.
5. Proti vlčímu hladu: luštěniny
díky chromu přispívají k dobře
stabilizované hladině krevního
cukru.
6. Rostlinná bílkovina: luštěniny
jsou bohatým zdrojem rostlinných
bílkovin, tvoří tedy důležitou stavební jednotku svalů. Obzvláště,

když k luštěninám konzumujeme
obilniny, zvyšujeme využitelnou
hodnotu bílkovin z obou zdrojů,
protože tato kombinace má vhodnější zastoupení důležitých aminokyselin.
Podle tradiční čínské medicíny
luštěniny posilují ledviny a jsou
zdrojem tzv. postnatální získané
energie. Jednoduše řečeno, luštěniny nabíjí životní energií.

Postup
Cizrnu přebereme, 3x propláchneme a dáme vařit. Když je měkká,
scedíme.
Na přepuštěném másle orestujeme cibuli do zlatova, přidáme
zeleninu – mrkev, hrášek, květák a
strouhané syrové brambory nahrubo. Dochutíme solí, kořením, pepřem, může být česnek. Přidáme
uvařenou cizrnu, promícháme. Na
vymazaný pekáč (olejem) urovnáme směs, posypeme strouhaným
sýrem, zalijeme vejci rozšlehanými
v mléce a zapékáme při 150 stupních Celsia asi 25 minut tak, aby
vejce byla tepelně upravená –
ztuhlá. Podáváme se zeleninovým
salátem. Jde o přirozeně bezlepkové jídlo. Dobrou chuı. CŠJ Lovosice

Den norské kuchyně proběhl
v českých školních jídelnách
Je nám ctí o tomto výjimečném
dni informovat naše čtenáīe,
jelikož to byla pro nás veliká
výzva, abychom opět obstáli.
Asociací školních jídelen České
republiky a Velvyslanectvím Norského království jsme byli i tento
rok pozváni na workshop „Den
norské kuchyně v českých školních
jídelnách“. Akce se konala pod
záštitou předsedy vlády České
republiky Bohuslava Sobotky a
místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu
Parlamentu ČR Vladimíra Plačka.
Osobně se zúčastnila i velvyslankyně Norského království paní Siri
Ellen Sletner.

Cílem akce bylo seznámit nás s
profesionály
českých
školních
jídelen a s jejich norskou kuchyní,
inspirovat a představit jednoduché
a zdravé skandinávské receptury,
které většinou kombinují rozmanité druhy ryb a zeleniny. Takto
získané podněty obohatily naši
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každodenní práci a tvorbu jídelníčku pro naše dětské strávníky. Bylo
vařeno menu skládající se z polévky ze zelného hrášku se šunkou a
křupavými krutony, salát z červené
řepy s jablky, vlašskými ořechy a
zakysanou smetanou, dále jako
hlavní chod hejk s bylinkovou
krustou, omáčkou z červených
paprik, brokolicí a vařenými bram-

bory. Jako dezert jsme připravili
krémovou rýži s mandlemi a ovocnou omáčkou.
Vaření se konalo 8. prosince v
Makro akademii v Praze Stodůlky
ve velmi příjemném a profesionálním prostředí. Zvláštním hostem,
který kuchařům a kuchařkám radil,
byl Marek Raditsch známý z pořadu MasterChef. Jeho vysoce profesionální um byl nepopsatelným
zážitkem pro všechny pozvané.
Akce byla velmi úspěšná a budeme
se těšit na další ročník.
Centrální školní jídelna Lovosice
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Jednotky/Rada města

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice Vybrané zásahy jednotky požární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
16. LISTOPAD - 15. PROSINEC 2016
Rušení nočního klidu
Dne 22. 11. v 22:40 hodin jsme v ulici Kostelní prováděli úkony k rušení nočního
klidu.
Krádeže v obchodech
Ve dnech 18. a 20. 11. a 11. 12. jsme řešili
krádeže zboží v supermarketu Billa a ve
dnech 21. a 22. 11. v dalších prodejnách v
Lovosicích.
Asistence Policii ČR
Dne 24. 11. v 19:40 hodin jsme v ulici U
Nadjezdu asistovali Policii ČR u zajištění
podezřelé osoby v odcizeném motorovém vozidle. Dne 26. 11. v 5:55
hodin při prověření oznámení o fyzickém napadení osoby v provozovně v
ulici Osvoboditelů a 27. 11. v 1:30 hodin při zákroku u rvačky osob před
halou ČD žst. Lovosice.

V období od 20. listopadu do 19. prosince 2016
byli hasiči ze stanice v Lovosicích vysláni na 10
událostí, z toho byly dva požáry, jedna dopravní
nehoda, čtyři technické pomoci a tři plané poplachy. V případě planých poplachů se
v jednom případě jednalo o poruchu čidla elektronické požární signalizace, v druhém případě
šlo o neohlášené pálení odpadu ze zahrady a
ve třetím případě byli hasiči povoláni k údajně
zapadlé krávě v bahně. Po příjezdu na místo události se však kráva sama
zvedla a utekla.
Dne 2. prosince v 5:26 hodin vyjela jednotka do obce Milešov k odstranění spadlého modřínu na silnici. Hasiči na místě události rozřezali strom
motorovou pilou a uvolnili komunikaci.

Verbální a fyzické napadení
Dne 26. 11. v 1:35 hodin jsme v ulici Osvoboditelů prováděli úkony k
agresivnímu zákazníkovi v jedné ze zdejších provozoven. Při zákroku
došlo k napadení zasahujících strážníků.
Poskytnutí pomoci – pīivolání RZS
Dne 27. 11. v 0:25 hodin jsme v ulici Krátká poskytovali pomoc muži, který
upadl na zem a zranil se v oblasti hlavy. Muži byla přivolána RZS.
Odchyt lišky
Dne 27. 11. v 9:30 hodin jsme na žádost z Lovochemie prováděli společně
s hasiči odchyt lišky, která vnikla do sklepení jedné z budov v areálu. Odchycená liška byla následně předána členovi mysliveckého sdružení.
Podezīení z īízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
Dne 11. 12. ve 2:50 hodin jsme na silnici I/30 u čerpací stanice Benzina
kontrolovali řidiče vozidla značky Audi. Dechovou zkouškou na přístroji
Dräger mu bylo naměřeno 0,51 ‰ alkoholu.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Poslední dvě jednání rady města v roce 2016 proběhla 7. a 21. prosince.
Celkem se rada v roce 2016 sešla dvaadvacetkrát a usnesla se na
527 usneseních.

Dne 14. prosince v 10:03 hodin byl vyhlášen jednotkám HZS stanic Lovosice a Ústí nad Labem poplach na dopravní nehodu s následným požárem v tunelu Radejčín na dálnici D8 (viz snímek). V tomto případě se
nejednalo o ostrý zásah, ale o taktické cvičení základních složek IZS. Cílem cvičení bylo prověřit dojezdové časy a spolupráci dálniční policie,
lovosické zdravotnické záchranné služby a hasičů před otevřením dálnice
vedoucí přes České středohoří.

RM schválila smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace s názvem "Lovosice - Oprava ulic Karla Maličkého a
Krátká" s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. z Roudnice nad Labem.
Projekt bude hotov na jaře roku 2017. Následná realizace je otázkou
schválení finančních prostředků v rozpočtu 2017.

Dne 19. prosince v 15:21 hodin byl jednotce HZS Lovosice ohlášen požár
dodávky na dálnici D8, na mostě nad Oparenským údolím. Po příjezdu
hasičů na místo události bylo zjištěno, že se jedná o únik provozních
kapalin automobilu, nikoliv o požár. Hasiči označili místo události a po
příjezdu dálniční policie se vrátili zpět na základnu.

RM schválila uzavření Darovací smlouvy s firmou Mondeléz Biscuit Production, s.r.o. Společnost městu daruje 100 000 korun, které budou použity
na rekonstrukci dětského hřiště v ulici 28. října. Jedná se o hřiště v parčíku
vedle areálu 1. Základní školy. Rekonstrukce by mohla být zahájena v
první polovině roku 2017.

V Lovosicích vedou Tomáš a Tereza

Z výpisů jednání rady města

Firma TRCZ, s.r.o. poskytla městu dar 10 000 korun jako příspěvek na
zastřešení autobusové zastávky v ulici Průmyslová. RM schválila přijetí
daru. Celkový rozpočet na akci je zhruba 60 000 korun. Montážní a zednické práce zajistí Technické služby města Lovosice.
RM schvaluje Darovací smlouvu se Sdružením obcí pro nakládání s odpady, ve které město Lovosice přijímá finanční dar ve výši 25 000 korun. Dar
je určen na zlepšení životního prostředí města. Z projektů plánovaných
do roku 2017 se jedná například o vybudování podzemních kontejnerů.
RM schválila vítěze k veřejné zakázce s názvem „Modernizace 6 bytových
jednotek v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích“. Jedná se o společnost LT-BAU, s.r.o. z Litoměřic. Rekonstruovat se budou byty ve
„starém“ pečovatelském domě. Akce bude stát zhruba 750 000 korun a
práce budou zahájeny po Vánocích.
Novým ředitelem úseku Technických a provozních služeb města Lovosice
se stal Ing. Stanislav Hruza. Rada města ho na svém 21. jednání jmenovala
do funkce. Na své místo nastoupí v lednu 2017.
RM schválila vítěze výběrového řízení na zajištění tisku měsíčníku Lovosický dnešek na rok 2017. Podařilo se vysoutěžit stejnou cenu jaká byla
stanovena na rok 2016, a to i přes to, že byl navýšen náklad periodika o
1 000 kusů.
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Zpracoval: npor. Mgr. Lukáš Balaštík – velitel stanice

V dávných časech nosili naši
pīedkové jména pīevážně slovanská, některá byla ale původem īecká, hebrejská či latinská.
Dnes je volba a zápis jmen do
matriky usměrňována zákonem,
podle něhož nelze zapsat jména
zkomolená, zdrobnělá a domácká.
V poslední době se rodiče v Lovosicích snaží dětem vybírat jména
netuctová; na jedné straně se vrací
k jménům starším - Apolena, Štěpánka, Laura či Josefína, oblibě se
ale těší i jména zcela moderní
(Rebeka, Nela, Vanesa či Amélie –
asi podle filmu Amélie z Montmartru). V Lovosicích byla v posledních
2 letech (2014 a 2015) nejčastěji
dávaná dívčí jména: Tereza 4x a
Amálie 3x + Amelie 1x, Eliška 3x
Kateřina 3x, Lucie 3x, Sofie 3x a
dvakrát Daniela, Karolína, Laura,
Marie, Natálie, Nikola a Vanesa.
V letech 2006 a 2007 byl počet
vybraných jmen nižší, jména se

častěji opakovala. 1. Nela (Nella),
Kristýna, Michaela, Tereza (Terezie,
Teresa) – všechna jména pětkrát,
2. Adéla, Barbora (Bára), Eliška,
Veronika – 4x a 3. Anna, Aneta,
Karolína, Kateřina, Natálie – 3x.
Chlapečkové dostávali v letech
2014 a 2015 nejčastěji jména staročeská, ale vyskytl se též Jonathan, Eddy, Nicholas, Natanael či
Oliver. 1. místo obsadil Tomáš –
6x, druzí skončili Jakub a Václav –
4x a na třetí příčce skončila shodně
jména Filip, Matěj a Ondřej - 3x.
V našem kraji v roce 2015 vedla
Natálie (2. Eliška, 3. Anna), u chlapců byl první Jan, (2. Lukáš, 3. Jakub). V celé České republice bylo
pořadí chlapců toto: Jakub, Jan,
Tomáš a dívek: Eliška, Anna a Tereza. Obliba jmen se časem vrací a
naopak. Zmizela dříve velmi oblíbená Lenka, Věra, Hana nebo Eva,
z mužských jmen třeba Petr, Pavel
nebo František a Josef. Uvidíme, co
bude v módě za dalších 10 let. (hz)
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Školáci
V testování informační gramotnosti
byli gymnazisté nadprůměrní
V nedávném plošném testování
v podobě výběrového zjišťování
výsledků vzdělávání žáků, které
školám prostīednictvím inspekčního systému uložila Česká školní inspekce, dopadlo více než
pět desítek žáků lovosického
gymnázia nadprůměrně.
V rámci celé ČR se do uvedeného
šetření zapojilo takřka 12 000 středoškoláků a naši mladí gymnazisté
jednoznačně obstáli.
Z celkového počtu žáků ve dvou
třídách (po jedné ve čtyřletém i
osmiletém studiu) se v Lovosicích
testovalo přesně 51 žáků (v republice 12 808 žáků třetích ročníků
maturitních oborů). Celková průměrná úspěšnost v ČR byla 66 %,
když průměrná úspěšnost žáků
lovosického gymnázia činila 73 %
(3.A - 69 %, Septima - 78 %).
„Obě naše třídy v informační
gramotnosti prokázaly nadprůměrnou úspěšnost, což kvitujeme.
Podíváme-li se na výsledky jednotlivých osob, je potěšitelné, že nad
hranici 80 % se dostalo hned jedenáct lidí," komentovala výsledek
testování Jana Štyksová, která
šetření v uvedené škole koordino-

vala.
Samotné testování spočívalo ve
vyplnění šedesátiminutového online testu. Ten obsahoval celkem
26 úloh, v nichž bylo třeba prokázat nejen znalost konkrétních pojmů, ale hlavně schopnost vyhodnotit informace předložené v podobě grafů, schémat, textu či mapy. Některé úlohy se dotýkaly i
problematiky etického a legálního
chování v prostředí IT a internetu. Každý žák stručný výsledek
svého snažení získal ihned po
ukončení testu, škola má k dispozici zprávu o výsledcích i o podobě a
úspěšnosti všech úloh.
„Testování bylo sice orientační,
nicméně dílčí zpětnou vazbu o
dovednostech dává, celkově dopadly obě třídy výborně. Je zajímavé
podívat se, kteří žáci dosáhli velmi
dobrých či naopak průměrných
výsledků a porovnat si poté jejich
výkony v daném předmětu," doplnila koordinátorka testování.
Na jaře v období ústních maturitních zkoušek čeká další podobné,
rozsáhlejší testování žáky Kvarty, a
to v angličtině, matematice a výchově k občanství.
Gymnázium

Tīíkrálová sbírka 2017

Vyšel školní časopis Žákoviny
V rámci semináīe z českého
jazyka vytvoīili žáci 8. tīíd ZŠ A.
Baráka již tīetí vydání školního
časopisu Žákoviny. V novém čísle naleznete nejen články týkající se ZŠ Antonína Baráka, ale
také jiné zajímavosti vztahující
se k vánočním tradicím.

postup.
Dále se v časopise dozvíte o některých školních akcích, které se
konaly od září do prosince. Dočtete se o pasování prvňáčků, zábavné škole, Mikuláši (na snímku) a
dalších aktivitách.
Časopis je doplněný krásnými a

Žákyně Adéla Pokorná a Beáta
Klausová například napsaly o vánočním prostírání. Samy nazdobily
stůl, vyfotografovaly a popsaly

originálními ilustracemi paní učitelky Jany Klímové a může si ho
každý zdarma prohlédnout na
našich stránkách www.zsabaraka.cz.

Ve dnech 2. - 15. ledna 2017 bude probíhat na území Lovosic a spádových
obcích Tīíkrálová sbírka, kterou poīádá
ve zmíněném území Farní charita Lovosice. Otevīete svá srdce potīebným a
domov koledníkům, kteīí Vám zazpívají
a požehnají Vašemu domu a všem, kdo
dům obývá. Libovolný pīíspěvek můžete vhodit do zapečetěné kasičky. Koledníky poznáte podle vedoucího skupinky, který má u sebe plnou moc shodnou
s občanským průkazem.

Pro více informací kontaktujte
petr.urban@fchlovosice.cz

PODĚKOVÁNÍ DĚTEM. Společnost Aoyama, přední výrobce spojovacího materiálu pro automobilový průmysl se sídlem v Lovosicích, by
chtěla touto cestou poděkovat všem malým umělcům, kteří nám věnovali
své obrázky autíček a šroubků. Výrobky dětí z předškolních zařízení z
Lovosic a okolí jsou vystaveny v prostorách společnosti ACZ.
(PI)
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Vánoční koncert v Lovoši
potěšil každého swingaīe
Ve velkém sále Kulturního stīediska Lovoš vystoupila 7. prosince skupina Rosti Pechouška.
Úvodem zazněla vánoční píseň Já
sním o Vánocích bílých, zazpíval ji
trumpetista Pavel Šourek. Následovaly skvělé písně jedna za druhou, při Armstrongově hitu What a
Wonderful World Šourek krásně
improvizoval a byl odměněn potleskem.

V programu byly zařazeny nestárnoucí skladby, například Třešňové
květy, které kdysi proslavil Richard
Kubernát, dixielandová Ice Cream,
Já bych si rád najal dům (Duke
Ellington) nebo Suchého Pramínek
vlasů. Došlo i na píseň Hello, Dolly
ze stejnojmenného muzikálu, při
které trumpetista vyšel mezi obecenstvo, za což opět následoval
aplaus.
Pořad byl velice pestrý a každý si

našel to své: Elvis – Love Me Tender, Žádám víc, Armstrong – Blueberry Hill, Ray Charles – Georgia
On My Mind, ale došlo i na Rolničky. Band vystoupil ve složení: bicí
nástroje - Libor Douběta, baskytara - Zdeněk Wolf, klávesy - Arnošt
Minář, kytara - Richard Špitt, trumpeta a zpěv - Pavel Šourek a zpěv
a kytara - Rosıa Pechoušek.
Na koncertu vyslechli návštěvníci

i rock´n´rollové hity a další swingové skladby. Při stolovém uspořádání míst mnozí s pěknou hudbou
okusili i dobré víno z okolí Lovosicka. Milovníci jazzu a swingu byli
určitě spokojeni, byl to hezky strávený předvánoční večer. Swingaři
mohli ještě absolvovat Vánoční
swingovou kavárnu. Věřme, že
další swingové programy budou
následovat i v příštím roce.
(hz, foto archiv KS Lovoš)

Studentka z Lovosic získala bronz
na celostátní pěvecké soutěži
V Lovosicích je hodně talentovaných zpěváků a mnozí z nich
navštěvují ZUŠ Lovosice. Škola je
pīipravuje výborně, o čemž také
svědčí jejich úspěchy v celostátních pěveckých soutěžích.

Soutěže Karlovarský hlas se v
kategorii 15 - 30 let zúčastnila
15letá lovosická gymnazistka Natálie Tichá, která byla v soutěži nejmladší. Soutěž byla pro amatérské i
profesionální zpěváky z konzerva-

V Lovosicích besedovala spisovatelka
Mlynáīová, energická a odvážná žena
V úterý 6. prosince se v sále
Pfannschmidtovy vily uskutečnila beseda se spisovatelkou Marcelou Mlynáīovou. Akci poīádala Městská knihovna Lovosice.

střední škole pracovala jako úřednice a občas si přivydělávala modelingem. První dceru měla za
svobodna, pak se vdala, narodila
se jí další dcera a syn, poté se

Autorka je zejména u žen velice
oblíbená, protože se jim líbí její
úsměvný pohled na život. Mlynářová se literární činnosti věnuje od
roku 1999, kdy jí vyšla první kniha
Chalupářka. Náměty čerpá hlavně
ze svého pestrého života. Knihy
jsou napsány lehkým, vtipným
stylem, s notnou dávkou osobního
nadhledu. Energická drobná dáma
seznámila přítomné se svým životopisem a nešetřila se.
Spisovatelka pochází z „nóbl“ rodiny. Její dědeček byl autodopravce v Praze a postavil zde vilku s
velkou zahradou. Babička pocházela z vážené rodiny na Hané.
Matka brzy ovdověla a zůstala
sama s dítětem. Jejím druhým
manželem a otcem Marcely se stal
právník, „kterého bolševici postavili
v padesátých letech k lopatě“, jak
spisovatelka uvádí.
Marcela se narodila v roce 1948.
Otec ji vozil na hony a lyžovat na
hory, naučil ji hrát tenis a karty i
střílet, matka ji přihlásila do baletu
a na klavír. Po maturitě na 12leté

rozvedla. Od 28 let zůstala s dětmi
sama, občas jí pomohli rodiče.
Matce vynahradila její péči ve stáří.
Sestra odešla s mužem služebně v
roce 1967 do Egypta a po okupaci
do Švýcarska.
V posledních letech spisovatelka
hodně cestuje. Podle svých slov je
nespoutaná, nezatížená konvencemi, zkrátka samorost. Stejně vtipná
jako v knihách byla autorka i při
besedě. Vtipná, ale také odvážná.
Podle ní spraví všechny problémy
příroda, kterou miluje. V současnosti často jezdí na chalupu do
Šluknovského výběžku, kterou má
uprostřed lesa, daleko od civilizace. Po Klausově amnestii ji vykradli,
ale ona se tam nebojí být sama,
pořídila si pistoli.
Zábavné vyprávění o psaní i o
životě velmi oblíbené autorky knih,
zejména pro ženy, po besedě zakončily mnohé posluchačky nákupem knížek a autogramiádou.
Někteří občané asi našli její knížky
pod stromečkem.

toří. Natálie má krásný soprán a
učí se populární zpěv ve třídě Jakuba Kocha, který ji také pro soutěž připravil. Chodí do 4. ročníku
I. stupně ZUŠ.
Soutěž měla 2 kola. Výběrové,
kam postoupilo 7 soutěžících z 33
přihlášených, a finálové, kde zpívali
všichni finalisté 2 skladby. Finále
proběhlo 25. listopadu 2016 a
uskutečnilo se v Malém sále LH
Thermal.
Na úvod a pro uvolnění atmosféry zahrála kapela jednu píseň s
loňskou vítězkou Lindou Milotovou. Poté se představila devítka
mladých charismatických zpěvaček

a zpěváků, kteří postupně zazpívali
dvě písně.
Lovosická soutěžící Natálka Tichá
zpívala píseň Karla Černocha Tržnice světa na halfplayback a song
Michaela Jacksona Man In The
Mirror. Druhou píseň soutěžící
zpívali vždy za doprovodu živé
kapely, a to Karlovarského Repre
Bandu. Porota v čele s Karlem
Vágnerem to ani letos neměla
jednoduché. Pěvecké výkony byly
velmi vyrovnané. Natálie se umístila na 3. příčce a udělala radost
nejen svému učiteli, ale i občanům
Lovosic. Blahopřejeme!

(hz, foto archiv knihovny)

(hz, foto archiv)

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde 2. února
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Celé Česko zpívalo koledy, v Lovosicích dokonce na dvou místech
Letos proběhla akce Česko zpívá koledy v Lovosicích pestīeji
než v roce 2015. Zpívalo se totiž
hned na dvou místech.
Zpívání na náměstí
Příjemná předvánoční atmosféra
panovala ve středu 14. prosince na
Václavském náměstí v Lovosicích.
Zhruba 300 lidí se zde zúčastnilo
6. ročníku celorepublikové akce
Česko zpívá koledy. Tento projekt
regionálního Deníku spojil ve stejném čase celou republiku i krajany
v zahraničí. Stejně jako loni a předloni i letos zorganizovala průběh
celé akce Markéta Stará z 1. ZŠ
Lovosice.
Pomocníci roznesli texty písní a
už se mohlo začít. Zpívání moderoval a dirigoval Karel Tesařík. Zpívalo se pět koled - letos to byly Nesem vám noviny, Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betléma,
Veselé vánoční hody, Pásli ovce
Valaši a vánoční píseň Vánoce,

Vánoce přicházejí. Se zpěvem koled letos pomohly všechny lovosické mateřské školy i základní školy,
Gymnázium Lovosice a lovosický
chrámový sbor. Bylo to pěkné
zastavení se v předvánočním shonu.
Zpívání v městské knihovně
Tentýž den se od 17 hodin uskutečnil adventní koncert - Kouzelné
Vánoce se ZUŠ Lovosice v prostorách Pfannschmidtovy vily. A protože v ten den bylo zrovna celorepublikové zpívání, a jak diváci, tak
účinkující by nestihli dojít do
18 hodin na náměstí, proběhlo
druhé zpívání právě v knihovně v
rámci koncertu ZUŠ. Návštěvníci si
nejprve mohli vyslechnout například úpravu Chopinova Nokturna v
podání Markéty Burgrové na příčnou flétnu, klavíristka Karolína
Barvová zahrála Solfeggio od Ch. E.
Bacha, skladbou Light In Shade na
saxofon se představil Daniel Andrš.

Ale hlavně se hrály a zpívaly koledy. Přesně v 18 hodin se ještě
jednou sešli všichni účinkující na
jevišti a společně s diváky zazpívali
a zahráli 6 vybraných vánočních
písní.
„Vzhledem k tomu, že hlavním
místem společného zpívání bylo v
Lovosicích Václavské náměstí, tak
se mnoho žáků i s rodiči přesunulo
právě tam. Přesto se našeho
„koledování“ zúčastnilo asi 60 lidí.
Na závěr jsme si popřáli krásné
Vánoce a vše dobré v nadcházejícím roce 2017,“ sdělila ředitelka
ZUŠ Petra Kacianová.
Krásná tečka za společným
zpíváním
Od 18:30 pak zahrála vánoční a
country písně skupina Mudring.
Návštěvníci skupinu viděli, ale ti
ostatní si o ní alespoň mohou přečíst z pera jednoho z členů. Skupina má své kořeny na lovosickém
gymnáziu. V dávných dobách si

studenti na škole vytvářeli vlastní
hudební produkce, které naživo
vysílali o přestávkách pomocí školního rozhlasu. Postupně došlo i na
hudební vystoupení při různých
akcích. Z tohoto hraní vykrystalizovala skupina Semínka. Duch kamarádství, typický pro toto hudební
těleso, se přenesl pak i po letech
do skupiny Mudring. Skupina se i v
současné době skládá z bývalých
studentů gymnázia: Jozefa - housle, Johana - kytara, Stojdy - kytara,
foukací harmonika a Cejna - basa.
Žánrový záběr skupiny je široký,
od lidových písniček, folku, country
až po rock. Tato kapela „bez kapelníka“ většinou vystupuje na malých
akcích různého charakteru, především pak pro posluchače, kteří si s
kapelou zazpívají. A proto vystoupila i na vánočním zpívání. Zazněly
písně Na Vánoce ráno, Kosmický
vandr a další. Asi největším překvapením pak byla písnička Muchomůrky bílé.
(hz, foto KS Lovoš, ZUŠ)

Adventní koncerty v Mírovém kostele měly letos velký úspěch
V neděli 27. listopadu o první
adventní neděli se v Mírovém
kostele Církve československé
husitské v ulici Karla Maličkého
v Lovosicích uskutečnil první
pīedvánoční koncert, na kterém
vystoupila česká zpěvačka Dana
Krausová za doprovodu kláves
Ester Godovské.
V programu zazněly Biblické
písně A. Dvořáka a dále adventní a
vánoční koledy barokních autorů
(G. F. Händel, J. S. Bach, J. J. Ryba,
V. K. H. Rovenský, A. Michna z
Otradovic a další). Koncert se konal
mimořádně v neděli a rovněž mimořádně od 16 hodin. Přítomní se
vánočně naladili adventními písněmi a koledami v podání oblíbené
sopranistky.
O 2. adventní neděli se představili
Sebranci s country písněmi. Zazněly oblíbené písně a country melodie Jižní kříž, Zátoka, Stovky vlaků,
Plácek a další skladby o setkávání
o Vánocích. Posluchačů přišlo dost,
ale kvůli velké zimě se skončilo
před 18. hodinou.
Třetí adventní koncert obstarala
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oblíbená lovosická Karavana. Zazněly songy Kdo si zpívá, má do
ráje blíž, píseň Tu správnou hvězdu
nesmím promeškat, Snídaně v
trávě, Boží chrám, Víno svařený,
Kočár vánoční, Tichá noc a další
oblíbené písně a koledy. Návštěva

byla veliká a koncert skončil až v
18.30 hodin.
V sobotu 17. prosince vystoupil
na posledním 4. adventním koncertu gymnaziální sbor In flagranti
(na snímku) pod taktovkou sbormistryně Pavly Linkové. Opět byl

koncert zaplněný zájemci o vánoční skladby. V repertoáru sboru jsou
skladby klasické i moderní, lidové
písně, spirituály, sbor se nevyhýbá
ani větším celkům, jak dokazují
skladby určené pro vánoční koncerty. Činnost spolku je směřována
k velkým církevním svátkům, kterými jsou Vánoce a Velikonoce.
Na Vánoce sbor vystupuje nejen v
Lovosicích, ale i okolí. Návštěvníci
vyslechli asi 20 nejrůznějších skladeb, např. Pastýři nespěte, Byla
cesta, byla ušlapaná. Zazněly i
písně Spirituál kvintetu – To jméno
zná i král, Z betléma se ozývá a
Bim bam.
Sbor ukončil své vystoupení blokem nejznámějších vánočních
koled. Poté paní sbormistryně
popřála všem hezké vánoční svátky
a pro letošek adventní koncerty
skončily.
„Mám radost, že si posluchači už
zvykli na koncerty chodit,“ uvedla
farářka Církve československé
husitské paní Mikušková. V roce
2016 byl kostel při všech koncertech většinou plný. (hz, foto archiv)
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• Rok 2016 byl pro lovosický fotbalový klub plný změn •

Důležitým mezníkem uplynulého roku bylo pīevedení čerstvě
vybojované ČFL do Litoměīic.
Nikomu z fanoušků tento fakt
zīejmě neunikl, ne všichni ale
vědí, proč se tak stalo.
Zásadním důvodem byla finanční
náročnost soutěže. Neexistuje
žádná cenová tabulka, pokud bychom ale uvažovali o dlouhodobější udržitelnosti této soutěže,
pak i ten nejstřízlivější odhad nákladů na ročník ČFL vysoce překračuje možnosti lovosického FK. Rádi
bychom navíc, aby se v dospělých
týmech uplatňovali zejména odchovanci a nejlepší hráči z okolí.
Zdaleka ne všichni budou mít však
výkonnost na úrovni ČFL. Ze záložního „béčka“ se tedy stal první tým.
Ten po nevyrovnaných podzimních
výkonech přezimuje na 8. místě
1. A třídy.

Kádr je nutné v zimní přestávce
rozšířit a stabilizovat. V mládežnických týmech nám vyrůstá řada
talentovaných fotbalistů. V okresních soutěžích působí tři družstva
přípravek. Skvěle se vede zejména
starší přípravce, vedené L. Lucem a
R. Fouskem, která v podzimní části
soutěže ani jednou neokusila hořkost porážky.
Daří se také starším žákům s
trenéry J. Jandou a R. Rambouskem. Mužstva dorostenců působí
rovněž v krajském přeboru. Právě v
těchto týmech se formují hráči,
kteří by se měli v dohledné době
uplatnit v týmu dospělých.
Rok 2016 byl bohatý i na nesoutěžní události. Zahájili jsme jej
lednovým turnajem dětských domovů v hale Chemik. V chladných
únorových dnech se pak konal
další ročník memoriálu Václava

Mládka a Davida Huška. Ten se z
haly přesunul na hřiště s umělou
trávou.

Školní rok jsme už tradičně zakončili turnajem mateřských škol z
Lovosic a okolí. Nejvíce se dařilo
malým fotbalistům MŠ Sady pioný-

rů, ale turnaj se, jak doufáme, líbil
všem bez rozdílu umístění a to je
samozřejmě nejdůležitější. Poslední předprázdninový víkend jsme
přivítali mladé fotbalisty Coswigu,
kteří se zúčastnili turnaje „O pohár
starosty Lovosic“. Turnaje se v
kategoriích přípravek a žáků zúčastnila řada týmů z celého kraje. V
nadcházejícím roce na oplátku
zavítáme my do Coswigu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům a partnerům, především pak městu Lovosice za podporu, kterou naší
činnosti věnuje. Velké poděkování
patří rovněž všem trenérům, asistentům, pořadatelům, rodičům a
vůbec všem, kteří se v klubu nějak
angažují. Všem těm, jakož i všem
ostatním přejeme šıastný rok
2017.
Lukáš Bortlík, předseda FK ASK Lovosice

Sbor dobrovolných hasičů Lovosice bilancuje uplynulý rok

Počátkem roku 2016 obdržel náš Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích dotaci od
Městského úīadu v Lovosicích na rozvoj své
činnosti. Uvedenou dotaci jsme využili pro
zajištění uniforem a prvního vybavení, které
nám zajistilo účast na některých soutěžích.
Zároveň jsme část dotace použili pro propagaci sboru na akcích pro děti.
V průběhu měsíců května až července jsme
pořídili první vybavení a připravovali se na první
soutěž. Zároveň se nám podařil nábor nových
členů sboru, se kterými můžeme zajistit jak
účast na soutěžích, tak i další činnost.
Dne 7. srpna se naše družstvo zúčastnilo prvního klání po více než dvaceti letech. Tento den
se uskutečnila ve Lkáni soutěž požárních družstev v Tohatsu Cupu, na kterém družstvo startovalo mimo hodnocení (jedná se o roční několi-

kakolovou soutěž, které bychom se chtěli
v příštím ročníku rovněž zúčastnit). Následně
proběhla soutěž hasičských družstev o Pohár
starosty obce Lkáň, ve které se naše družstvo
umístilo na pěkném 6. místě.
Dne 23. srpna proběhl Dětský den v lesoparku
Osmička, který byl věnován bezpečnostním a
záchranným složkám. Ten jsme podpořili svou
účastí společně s profesionálními hasiči ze stanice v Lovosicích.
Dne 3. září se uskutečnila soutěž hasičských
družstev v Lukavci – Memoriál Lubomíra Henzla.
Tohoto memoriálu jsme se také zúčastnili a
umístili jsme se na 3. místě. V průběhu letních
měsíců bylo organizováno několik schůzek s
dětmi. Zde však bez zázemí k dalšímu rozvoji
činnosti nedošlo.
V průběhu roku 2017 chceme rozšířit svou

účast na soutěžích. Dále proškolíme členy a
budeme zajišıovat některé akce pro děti. Dne
13. května 2017 máme předběžně přislíbeno
okresní kolo soutěže družstev v požárním sportu, které se uskuteční na stadionu v Lovosicích.
V červenci oslavíme 80 let činnosti českého
hasičského sboru v Lovosicích. Ve spolupráci s
KS Lovoš uskutečníme 24. února 2017 Hasičský
ples. Dále připravujeme rovněž ve spolupráci s
KS Lovoš přednášku o historii hasičů v Lovosicích.
Chceme poděkovat městu Lovosice za poskytnutou dotaci a možnost opět reprezentovat
lovosické hasiče na soutěžích v rámci okresu a
zajistit další činnost. Všem přejeme všechno
nejlepší v novém roce.
Mgr. Pavel Hejduk,
starosta Sboru dobrovolných hasičů Lovosice

Soutěž o nejhezčí návrh loga města vrcholí hlasováním

Občané mohou na webových stránkách města, Kulturního střediska Lovoš a na facebooku hlasovat a vybrat tak nové logo města. Návrhy vytvořil lovosický grafik a rodák Jaroslav Šindelář. Jeden z nich se stane novou známkou Lovosic. Hlasování navazuje na soutěž z minulého roku. Vzhledem k tomu,
že se sešlo pouze šest soutěžících, město se rozhodlo odměnit je všechny. V návrzích se objevoval motiv Lovoše, řeka Labe nebo věž staré radnice. (ik)
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Plán zájezdů, lázní a ozdravných pobytů
ZO STP LOVOSICE na rok 2017
23. 4. - 30. 4., 30. 4. - 7. 5. LÁZNĚ
BECHYNĚ, hotel JUPITER

Týdenní a čtrnáctidenní pobyt s lázeňskými
procedurami, plnou penzí, pojištěním a dopravou. Cena za týden 6.300,- Kč, cena za 14
dní 12.000,- Kč

18. 5. Zájezd - PRAHA, Moīský svět

Doprava, pojištění, cena 100,- Kč, vstupné si
hradí každý sám, předpokládaná cena vstupného 220,- Kč

22. 6. Zájezd - Klášterec n.O., Karlovy Vary

Klášterec n.O. - prohlídka zámku, parku a muzeum porcelánu
Karlovy Vary - prohlídka lázeňského města s kolonádou
Doprava, pojištění, cena 200,- Kč

1. - 8. 7. Ozdravný týdenní pobyt

SUCHÁ RUDNÁ v Jeseníkách - hotel Paramont
Ubytování, plná penze, doprava, pojištění. Cena 4.500,- Kč

Ř. - 16.Ř. Ozdravný týdenní pobyt

CHLUM u Třeboně, hotel Hejtman
Ubytování, plná penze, doprava, pojištění. Cena 4.300,- Kč

20. Ř. Zájezd - Loučeň, Poděbrady

Loučeň prohlídka zámku, Poděbrady - lázeňské město s kolonádou
Doprava, pojištění, cena 200,- Kč

ČERVEN 2017 - VÝLET LODÍ PO LABI

Termín, trasa a cena bude upřesněna včas na vývěskách.

OBJEDNÁVKY NA AKCE PĪIJÍMÁME OD LEDNA 2017
V KANCELÁĪI STP VŽDY V ÚTERÝ OD Ř DO 12 HODIN
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