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Cenu tepla se podaīilo udržet

Cenu tepla za rok 2016 se podaīilo udržet. Oproti pīedchozím obdobím se nijak nezvýšila.
Po zúčtování byla stanovena na
konečných 558,- korun bez DPH
za gigajoule (GJĚ, tak jak bylo
pīedjednáno pīed zahájením
topné sezóny.
„Cena by se neměla změnit ani
pro rok 2017. Ve stīedu 1. února

rada města schválila nový dodatek
ke smlouvě s Tepelným hospodáīstvím města Lovosice s pīedpokládanou cenou tepelné energie 558
korun za GJ,“ uvedl Milan Dian,
starosta města.
K udržení ceny za rok 2016 pīispěla pīedevším letošní chladnější
zima. Odběr tepla se za měsíce
listopad a prosinec zvýšil zhruba o

10 % oproti roku 2015. V lednu
letošního roku pak byl odběr tepla
zhruba o 15 % vyšší než v roce
2016.
„Konečná cena tepelné energie
za rok 2017 bude stanovena na
základě skutečně vynaložených
nákladů za dané období. Bude
tedy známa v lednu pīíštího roku,“
doplnil starosta.
(ik)

Lovosické kuchaīky získaly jako první
v kraji certifikát Zdravá školní jídelna

Lovosická školní jídelna získala
jako první v kraji certifikát Zdravá školní jídelna, který udílí
Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
Do projektu se jídelna pīihlásila
již v červnu 2015. Pro získání certifikátu musela splnit deset kritérií
zdravé školní jídelny. Paní kuchaīky změnily celý jídelníček podle
nutričních doporučení ministerstva. Pīedevším bylo nutné vhodně
doplnit spotīební koš stanovený
vyhláškou ministerstva školství a
zásadně změnit potraviny, ze kterých se vaīí.
V současnosti v jídelně můžete
ochutnat napīíklad bulgur, cizrnu,
jáhly, pohanku nebo kuskus. Omezilo se používání dochucovadel a
instantních dehydrovaných směsí.
Jídla jsou vaīena z čerstvých surovin, nepoužívají se instantní základy jídel. Nenaleznete zde jídlo,
které by obsahovalo jíšku nebo
masové konzervy. Jídelna do menu
zaīazuje sezonní potraviny v závislosti na ročním období. Pīedevším
ale významně omezila sůl, což bylo
podle īeditelky Jany Dreieckerové
nejnáročnějším úkolem.
„Snažíme se vaīit tak, aby si rodiče byli jistí, že jejich děti dostávají
kvalitní a zdravou stravu. Uspoīádali jsme také anketu, ze které
vyplývá, že jsou naši strávníci s
jídlem spokojení,“ īíká Dreieckerová. Zájem o stravování mezi strávníky z īad veīejnosti stoupl. Jídelna
v roce 2016 uvaīila zhruba o
33 000 jídel více než v pīedchozím

Bīezen 2017

Pracovnice lovosické školní jídelny jsou na udělení certifikátu náležité pyšné.
Foto: Radim Tuček
roce.
V bīeznu se CŠJ opět zapojí do
projektu Den mezinárodní kuchyně. Letos to bude 16. bīezna, kdy
budou moci strávníci ochutnat
norskou kuchyni. Na menu bude
hejk s bylinkovou krustou, omáčkou z červených paprik, brokolicí a
vaīeným bramborem, polévka ze
zeleného hrášku se šunkou a krutony, salát z červené īepy s jablky
a vlašskými oīechy a krémová

mléčná rýže s mandlemi a ovocnou omáčkou. Oběd si můžete
zakoupit i bez objednání až do
spotīebování všech porcí navaīených na daný den. Stojí 66 korun.
Jídelna vydává obědy i do jídlonosičů. Informace o lovosické centrální školní jídelně naleznete také
na www.jidelna.net.
Recept na tuňáka s bulgurem
podle jídelny naleznete na straně
7. Dobrou chuť!
CŠJ Lovosice

Kultura

Kapela SteelFaith vydala
debutovou desku
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ač kalendáīně zima ještě
neskončila, jaro už o
sobě dalo znát teplotami nad deset stupňů a
s protahujícími se dny je
tak hned veseleji. Po
zimě s hromadou sněhu a hlubokými mrazy je to jistě milá zpráva.
Zahīát jste se v měsíci únoru však
mohli nejen sportem, ale i kulturními počiny. Po vydaīených výstavách pana Miroslava Hvorky, slečny
Markéty Hernychové a koncertu
bubeníků poīádaným naší hudební
školou spolu s Konzervatoīí Teplice, se v Pfannschmidtově vile uskuteční ojedinělá výstava Ex libris. Na
organizaci této akce spolupracovalo KS Lovoš s akademickým malíīem Vladimírem Šavelem, který pro
město v loňském roce vytvoīil
velkoformátovou grafiku „Bitva u
Lovosic“ a rovněž zahájí vernisáž
k výstavě.
Na své si tento měsíc pīijdou i
milovníci military country. V Lovoši
vystoupí známá skupina Taxmeni.
Pīedskokany jim budou dělat oblíbené lovosické formace Mudring,
Petra Band a Red Leaf. Významou
akcí bude také vzpomínkový večer
na učitele, hudebníka, propagátora
historie našeho města a dlouholetého kronikáīe Lovosic, pana Františka Frühaufa. Ten by se letos
dožil 110 let. Večer doprovodí více
než stylově pěvecký sbor Cantica
Bohemica pod vedením jeho syna,
Vladimíra Frühaufa. Následovat bude již sedmý reprezentační ples
města a dále ples vína, který si jistě
získá své pīíznivce.
Měsíc bīezen tak bude vskutku ve
znamení kultury. Stejně jako i u
našich německých sousedů v
Coswigu. Ti tradičně vítají další rok
koncertem vážné hudby. Bylo by
jistě milé takovou tradici založit i u
nás. Kvalitní hudby, vína a zábavy
totiž není nikdy dost. Těším se na
shledání na některé z poīádaných
akcí.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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Zastávka autobusu v Průmyslové ulici
má nové zastīešení

Zastávka autobusu v Průmyslové ulici má nové zastīešení.
Práce prováděly Technické služby města Lovosice a montáž
konstrukce byla dokončena 3. února. Zastīešení vyšlo na
60 000 korun bez DPH. „Na konci loňského roku jsme komunikovali s oběma zaměstnavateli v ulici. Každá z firem pīispěla na zastīešení zastávky částkou 10 000 korun,“ sdělil starosta města Milan Dian. Typ zastīešení byl zvolen stejný jako
u ostatních zastávek autobusu ve městě. Zastávku využívají
zaměstnanci společností TRCZ a Aoyama.
(ik, foto tuc)

Svatby budou

v Pfannschmidtově vile

Od dubna se budou svatby v Lovosicích konat nově v Pfannschmidtově vile. Hlavní sál v prvním patīe se
stane novou obīadní síní. Do vily se
pīestěhuje také matrika.
Hlavní sál vily s kachlovými kamny je
krásným reprezentativním prostorem,
který svatbám a obīadům dodá pīíjemnou a důstojnou atmosféru. Dīevěné
obložení stěn, zdobený strop a doplňky
sálu budou dokonalou kulisou pro fotografy.
Zatím první svatba, která se zde v
letošním roce uskuteční, je plánována
na 22. dubna. Průběh svateb i obīadů
zůstane zcela stejný jako v minulosti,
změní se pouze adresa obīadní síně.
Prostory původní obīadní síně na radnici město využije jako kanceláīe stavebního úīadu. Stěhovat se bude i část
odboru tajemníka a sociálních věcí a
zdravotnictví.
Úīad si od tohoto kroku slibuje zefektivnění chodu odborů, zlepšení orientace pro návštěvníky úīadu a úsporu
nákladů. První stěhování části odboru
tajemníka proběhlo již v druhé polovině
února.
(ik)

Lovosice mají dvorní architekty Na sociální oblast bude vynaloženo

V letošním roce město zahájilo
spolupráci s architekty v oboru
krajináīství a architektura. Stali
se jimi Petr Pilaī (snímek vpravoĚ a Michael White.
Péči o zeleň, výsadbu stromů,
jejich druhovou skladbu nebo
obnovu městských parků bude
nově dozorovat krajinný architekt
Petr Pilaī. Ten s městem spolupracuje již delší dobu. Je autorem
studie na rozšíīení lesoparku Osmička pīed „Saunu“, pīipravil studii
revitalizace parku v ulici Sady pionýrů a veīejnost se s ním mohla
seznámit pīi pīíležitosti odborné
dendrologické pīednášky, kterou
město poīádalo v bīeznu loňského
roku.
Pan Pilaī sadové úpravy chápe
jako īešení, které daleko pīesahuje
kolaudaci budovy. Snaží se vždy
dívat dopīedu. Hledaným smyslem
pro něj není stav v okamžiku realizace, ale dlouhodobá bezproblémová funkčnost a vhodný poměr
nákladů.
Vedení města si také vybralo
„dvorního“ architekta, který bude
dbát na koncepčnost, ekonomickou efektivnost a estetickou stránku všech stavebních projektů, které
bude město v budoucnu realizovat. Tímto odborníkem se stal
Michael White. V roce 2016 dokončil rekonstrukci městského
domu v Praze a restauraci Beef Bar
v centru Prahy. V okolí Lovosic

spolupracoval na rekonstrukci kavárny Káva s párou v Litoměīicích.
Pro Lovosice v současnosti zpracovává architektonický návrh rekonstrukce Kulturního stīediska Lovoš
a nové fontány na Václavském
náměstí.

téměī 16 miliónů korun

„Architekti budou mimo projektů,
které sami pro město zpracovávají,
i hlavními konzultanty všech ostatních investičních akcí, které město
zrealizuje. Byl bych také rád, kdyby
spolu úzce spolupracovali. První
společná jednání již proběhla pīi
pīípravě studie na oživení vnitrobloku „U Turka“, kterou pīipravuje pan Dalibor Preiss, student
architektury ČVUT v Praze. Doufám, že tato spolupráce pīinese
Lovosicícím kvalitně odvedené
projekty a pozvednutí vzhledu
města,“ uvedl Milan Dian, starosta
města.
(ik, foto archiv města)

Pīipojte se spolu s městem ke kampani Hodina Země

Město Lovosice se pīipojí k celosvětové kampani na ochranu životního prostīedí Hodina Země 2017.
V sobotu 25. bīezna ve 20ř30 hodin na hodinu zhasne veīejné osvětlení.
Město tímto symbolickým gestem vyjádīí podporu ochraně životního
prostīedí, klimatu a pīedevším snižování spotīeby energií. K Hodině Země
se mohou pīipojit i jednotlivci. Zhasnutím světel nebo nainstalováním LED
žárovek můžete tuto akci podpoīit a pomoci životnímu prostīedí. Více
(ik)
informací naleznete na webu na www.hodinazeme.cz.
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Odbory

Odbory informují

daňci, mufloni a srnci, cca 1 400 kusů zvěīe. Pīímé náklady dosáhly částky
150 000 korun. Město Lovosice pīispělo částkou 30 000 korun.

Stejnou částkou pīispělo také na nákup pachových ohradníků, kterými
myslivci ošetīili cca 58 km nejrizikovějších úseků silnic zejména I. tīídy. Na
Lovosicku mezi nejrizikovější silnice s největším počtem evidovaných srážek zvěīe s motorovými vozidly patīí silnice Lovosice - Most a také LovosiV hale úīadu funguje WiFi free
ce - Libochovice. Myslivci tak s pīispěním města zachránili motoristům
Od 21. února je možné pīihlásit se na internet v hale lovosického úīadu.
majetek v īádech milionů korun, ale hlavně zdraví a možná i životy.
Po celé nové budově nyní funguje free WiFi. „Doufám, že tato nová služba
občanům zpīíjemní a vyplní čekání na vyīízení dokladů a jiných úīedních
záležitostí. WiFi free považuji za standard pro chod moderního úīadu. Do
budoucna také plánujeme poīízení automatu na kávu nebo elektronické Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
úīední desky,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta.
Dne 8. února se od Ř hodin uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou
v Lovosicích interaktivní pīednáška se zástupci Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje, územního odboru Litoměīice, Marií Červenou a
Stavební odbor
Pavlem Vašíčkem. Část byla věnována správnému chování pīi požáru.

Odbor tajemníka

Stěhování stavebního úīadu
Občané a čtenáīi zajisté zaregistrovali stěhování odborů v rámci městského úīadu. To se týká i odboru stavebního úīadu, který bude pīestěhován
do prostor obīadní síně. Se stěhováním je spojeno i pīemístění matriky a
vedoucího odboru dopravy tak, aby byl celý odbor stavebního úīadu pohromadě vč. územního plánování a památkové péče. Z důvodu stěhování,
které již probíhá, bude omezen provoz stavebního úīadu a s tím zejména
spojené prodloužení lhůt k vyīízení podání. Odhadované množství spisových krabic jen v první etapě stěhování je pīes 1700 kusů. Pīijměte, prosím, tuto krátkou informaci o stěhování archivních fondů zároveň jako
prosbu o toleranci delších časových lhůt.
Ing. Petr Soldon, vedoucí stavebního úřadu

Technické služby města Lovosice
Zimní úklid v Lovosicích
Letošní pīíděl sněhu byl v Lovosicích nezvykle velký. Pokaždé, když nasněžilo, měli pracovníci technických služeb (TS) pohotovost. Celkem se za
zimní měsíce spotīebovalo cca 40t posypové soli a 60t posypového materiálu. V prosinci bylo nutné, aby TS vyrazily odklízet napadaný sníh celkem
5x, v lednu to bylo dokonce 13x a v únoru pak opět 5x.
Na chodníky a komunikace byly nasazeny celkem čtyīi silniční vozy, jeden
traktor s radlicí a jedno nákladní vozidlo s radlicí. O odklízení sněhu se
průměrně staralo 12 pracovníků. V pīípadě kalamitního stavu se o chodníky a komunikace starali všichni pracovníci, tedy 25 osob. Tato situace letos
nastala celkem dvakrát.
Oteplení nad nulu odkrylo poměrně velký nešvar, a to množství psích
exkrementů. Mezi nejfrekventovanější lokality pro venčení domácích mazlíčků patīí jednoznačně lesopark Osmička. Nejhorší situace je ovšem na
místních sídlištích. Úklid exkrementů bude primárně probíhat právě tam.
Pracovníci TS následně projdou celé město. Pro zefektivnění úklidu je
v plánu poīízení vysavače. Úklid začne v průběhu měsíce bīezna.

Odbor životního prostīedí

Pīednášející pan Vašíček upozornil pīítomné na nejčastější chyby a pīíčiny
vzniku požárů v domácnostech. Nezapomněl seniory upozornit napīíklad
na požáry vzniklé od hoīících svíček nebo vznícení potravin a oleje pīi
pīípravě pokrmů. Dále si senioīi upevnili znalosti o telefonních číslech
tísňového volání a dozvěděli se, jak správně postupovat v pīípadě ohrožení povodněmi nebo chemickou havárií. Také byli obeznámeni se zásadami
pro opuštění bytu a jak si zabalit evakuační zavazadlo. Pīednáška byla
velmi zajímavá a poučná. Poslechnout si ji pīišlo celkem 12 seniorů a všem
se velice líbila.
(foto tuc)

Odbor dopravy a silničního hospodáīství

Rybáīské lístky
V roce 2016 bylo Městským úīadem Lovosice vydáno celkem 213 kusů
rybáīských lístků za 71 550 korun, z toho dva pro cizince. Z celkového
množství je 16 lístků platných na jeden rok, 7Ř na tīi roky a 118 na deset
let (započítány jsou i děti do 15 let).

V dubnu zahájí ĪSD opravu silnice I/30
Letošní tuhá a na sníh bohatá zima značně pīispěla k poničení silnice I/30
za Lovosicemi. V lednu správce úseku, kterým je Īeditelství silnic a dálnic
ČR (ĪSD), výtluky dočasně opravil. Celoplošnou opravu silnice ĪSD plánuje
na jaro tohoto roku.
Īidiči by se proto měli pīipravit na omezení provozu a zdržení v úseku od
Lovecké lístky
kruhového objezdu u Besedy až po Malé Žernoseky. Opravy budou zaháV roce 2016 bylo MěÚ Lovosice vydáno 30 loveckých lístků, z toho 24 jeny v dubnu a práce potrvají zhruba do června.
cizincům a 6 tuzemským žadatelům.
Myslivci léčili zvěī a instalovali pachové ohradníky
Od poloviny února myslivci v celém okrese Litoměīice prováděli léčení
spárkaté zvěīe formou pīedkládání krmiva s antiparazitárním léčivem
Cermix, což je širokospektrální antiparazitární pīípravek proti nejběžnějším
vnitīním a vnějším parazitům. Léčila se všechna běžná spárkatá zvěī, jeleni,

Odbor dopravy a silnič. hospodáīství Pīestupky
Z výčtu statistik za rok 2016ř
Īidiči
Počet udělených īidičských oprávnění 1026
Žádosti o īidičský průkaz 2057
Vložení profesního školení Ř33
Vložení pīestupku 3746
Odnětí, pozbytí īidičského průkazu 142
Vrácení īidičského průkazu īidiči 85
Ostatní transakce 22120
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Výběr daňových pīiznání

Finanční úīad Libochovice bude vybírat daňová pīiznání v Informačním
centru Lovosice (Pfannschmidtova vila) ve dnech 14. a 21. bīezna
(vždy úterý) od 12 do 16 hodin.

Došlo spisů 727
Ukončeno spisů 665
Rozhodnutí v nepīítomnosti 33
Pīíkazní rozhodnutí 75
Ústní jednání 10Ř
Zákaz činnosti 80
Pīestupků celkem 616
Vyīízené dožádání 5Ř
Zaplacené výzvy (odloženo) 188
Celkem bylo uloženo 204 pokut v celkové výši
1 260 400 korun
Správní poplatky činily 133 000 korun

Evidence vozidel
První evidování vozidla v ČR 1 075
Vývoz do zahraničí 121
Zánik vozidla 48Ř
Změna vlastníka a provozovatele 2 161
Odeslání vozidla 1 673
Dovozy 713
Vyīazení vozidla z provozu 434
Oprava v záznamu vozidla 2 350
Zkušební komisaī
Autoškoly - zkoušky 17Ř
Autoškoly - uchazeči 6Ř4
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Téma

Nakládání s odpady v Lovosicích v roce 2016

Stejně jako v minulých letech
probíhal v Lovosicích pravidelný
svoz směsného komunálního
odpadu, který pro město zajišťuje společnost FCC BEC, s.r.o.
Ze souhrnných údajů z roku 2016
vyplývá, že bylo celkově svezeno
1Ř56,1 tun směsného komunálního odpadu, což je mírný nárůst
oproti roku 2015 (1845,7 tun).
Tento odpad končí v pīevážné
většině na skládce komunálního
odpadu společnosti SONO PLUS,
s.r.o. jihozápadně od obce Siīejovice.

směsného komunálního odpadu
má krom plnění legislativních závazků i smysl vyplývající ze znovuvyužití pīedmětných materiálů a
tím snížení množství ukládaného
odpadu na skládku. Separaci znovuvyužitelných odpadů podporuje
stát skrze autorizovanou obalovou
společnost EKO-KOM, a.s., která
obcím vyplácí prémie za množství
separovaného odpadu (čím větší
množství, tím větší prémie). Tento
bonus nepokryje celé náklady na
systém separovaného sběru v
rámci města, je však významným

Separovaný odpad
Kromě směsného komunálního
odpadu je též pravidelně celý rok
svážen takzvaný separovaný odpad, který je v procesu odpadového hospodáīství dále využíván recyklován. Jedná se o odpadní
papír, plasty a sklo. V roce 2016
bylo svezeno 147,3 tun papíru,
Ř6,Ř tun plastu a 82,5 tun skla, což
je celkově mírný pokles oproti
roku 2015 (210 tun papíru, Ř4 tun
plastů, 81 tun skla). Mezi odpadní
plasty jsou v rámci systému separovaného sběru v Lovosicích īazeny též tzv. kompozitní obaly
(tetrapacky), což jsou obaly od
džusů, mléka, krabicových vín a
podobně. Plasty procházejí tīídící
linkou, kde se ručně oddělují různé
druhy, barvy plastů a zároveň i
kompozitní obaly. Toto tīídění se
provádí napīíklad na tīídící lince
společnosti FCC BEC, s.r.o. v Prosmykách.
Separace využitelných složek ze

pīíspěvkem ke snížení nákladů,
které musí město ročně za svoz
utratit. V roce 2016 obdrželo město za vytīídění shora uvedených
komodit celkem Ř15 481 korun.
Kontejnery na kovy
V rámci rozšíīení možnosti občanů separovat další druh odpadů
rozmístilo město nově jako pilotní
projekt 4 kontejnery, kam je možno odevzdávat i jiné kovové obaly.
Jejich seznam najdou lidé pīímo
na kontejneru. Jedná se napīíklad
o nápojové plechovky, konzervy,
víčka, kovové tuby, uzávěry nebo konzervy od zvíīecího žrádla
apod. Kontejnery se nalézají na
stáních v ulici Osvoboditelů, Kmochova, Vodní a Dlouhá. V těchto
místech tedy občané již nemusejí
kovové obaly shromažďovat doma
a odvážet je do výkupen či sběrného dvora, ani je nemusejí házet do
směsného odpadu, kam určitě
nepatīí. V pīípadě, že se pilotní

Informace pro plátce komunálního odpadu
Poplatek za komunální odpad
na rok 2017 činí 250 korun za
rok pro fyzickou osobu. Lze ho
zaplatit jednorázově do 30. záīí
2017 nebo ve dvou splátkách do
31. bīezna 2017 a do 30. záīí
2017. Složenky nebudou rozesílány.
Je možné si vybrat ze tīí způsobů
úhrady. V hotovosti na pokladně
Městského úīadu v Lovosicích, dále bankovním pīevodem na účet u
KB Lovosice 2034380207/0100, +
variabilní symbol (VS). Pīípadně
poštovní poukázkou u České poš-

ty. Zde uveďte výše uvedené číslo
účtu a VS.
Neuhrazený poplatek se po době
splatnosti navyšuje o 50 %. Toto
navýšení po termínu splatnosti se
netýká poplatníků, u kterých byla
provedena změna (pīihlášení, narození atd.) v průběhu 8. - 12. měsíce pīíslušného kalendáīního
roku. Tito poplatníci však mají
povinnost uhradit tento poplatek
do 30 dní. Jejich poplatek je na
pīíslušný rok snížen poměrnou
částí dle data změny, a to na 41
korun na měsíc za osobu.

Více informacíř www.meulovo.cz/odpady
Markéta Krejčí - telř 416 571 120 emailř marketa.krejci@meulovo.cz
Soňa Čepeláková telř 416 571 147 emailř sona.cepelakova@meulovo.cz
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projekt uchytí, budou tyto kontejnery umístěny i v dalších částech
města.

Bioodpad
Dalším odděleně sváženým odpadem je biologicky rozložitelný
odpad, který je dále zpracováván
na kompostárně společnosti SONO PLUS, s.r.o. Svážen je v období
vegetace (jaro až podzim) a to 1x
za čtrnáct dní. V roce 2016 bylo
svezeno 423,7 tun včetně bioodpadu (tráva, větve, apod.) uloženého občany ve sběrném dvoīe v

Terezínské ulici. Letošní svoz bioodpadů začíná 7. dubna a bude se
opakovat každý sudý pátek. Poslední svoz je naplánován na
17. listopadu. Detailní rozpis jednotlivých vývozů je možné najít na
httpř//www.meulovo.cz/odpady/.
V pīípadě požadavku na umístění
biopopelnice je tīeba se obrátit na
odbor životního prostīedí městského úīadu, který ji po vyīízení
formalit cca do 14 dní zdarma
pīidělí.
Elektroodpad
Specifickým sběrem je sběr elektroodpadu, který je v závislosti na
druhu odevzdávaného elektrozaīízení provozován různými společnostmi, které k tomuto byly akreditovány státem. V Lovosicích lze
jakékoliv vysloužilé elektro odevzdat zdarma ve sběrném dvoīe
v ulici Terezínská. V rámci města
potom byla síť sběrných míst na
drobné elektro a baterie ke konci

roku 2016 doplněna o 4 nové
červené kontejnery společnosti
ASEKOL, a.s. (snímek vlevoĚ v ulicích Dlouhá, Svatopluka Čecha,
Kostelní a Sady pionýrů. V závislosti na množství vybraného elektra dostává město finanční prémii,
jejímž účelem je podpoīit systém
sběru elektra. V roce 2016 město
za vybrané množství elektrozaīízení obdrželo 86 Ř27 korun.
Nebezpečné odpady, jedlé oleje
(z kuchyně), velkoobjemové odpady (matrace, nábytek, apod.) a
další mohou i nadále občané Lo-

vosic odevzdávat zdarma ve sběrném dvoīe v ulici Terezínská po
pīedložení občanského průkazu.
Bezplatný odběr pneumatik je ve
sběrném dvoīe limitován 4 kusy za
rok na osobu, u stavebního odpadu se jedná o limit 50 kg na osobu
za rok.
Podzemní kontejnery
V roce 2017 město plánuje zīízení
8 nových velkokapacitních kontejnerových stání s podzemními polozapuštěnými kontejnery (snímek
vpravoĚ na směsný komunální
odpad, papír, plast a sklo. Tato
nová stání by měla pīispět ke zvýšení kultury nakládání s odpady ve
městě a vyīešit problém s nedostatkem kapacity současných povrchových kontejnerů. Více o podzemních kontejnerech je možné se
dočíst na httpř//www.meulovo.cz/
odpady/.
Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí
(2x foto archiv města)

V únoru jednala bezpečnostní rada
Dne 16. února se uskutečnilo jednání Bezpečnostní rady města Lovosice. Hlavním bodem bylo projednání zprávy o hodnocení krizové
situace v rámci celého správního obvodu (ORPĚ Lovosice za rok 2016.
Zprávu pīedložil tajemník bezpečnostní rady Jaroslav Kīivan.
Ze zprávy vyplývá, že v roce 2016 se na daném území īešila pouze jedna
krizová situace, a to v Libochovicích. Jednalo se o pīívalové deště s krupobitím. Dále bezpečnostní rada projednala a posoudila stav zabezpečení a
pīipravenosti správního území na krizové situace. O pīipravenosti také
informovali zástupci Policie ČR, hasičského záchranného sboru (HZS) a
zdravotnické záchranné služby (ZZS). Rada konstatovala, že složky integrovaného záchranného systému jsou plně pīipraveny na pīípadné krizové situace. Dalším bodem jednání bylo finanční zabezpečení īešení krizových situací a odstraňování jejich následků na rok 2017. Pīíslušnou částku
schválilo zastupitelstvo města na svém lednovém jednání. Zástupce Policie ČR ÚO Litoměīice seznámil bezpečnostní radu s personálním obsazením obvodního oddělení Lovosice a pracoviště Radovesice. Zástupce HZS
Litoměīice radu seznámil s analýzou možných zdrojů rizik na území
správního obvodu. Īeditel městské policie vyhodnotil bezpečnostní situaci na území města Lovosice za rok 2016.
Jaroslav Křivan
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S opravami v Lovoši pomohou i vězni z Litoměīic

Od ledna 2017 pracují v prostorách bývalé restaurace Lovoš
zaměstnanci Technických služeb
města Lovosice, kteīí zde mají za
úkol vše vyklidit, vyčistit a pīipravit pro rekonstrukci. Díky
těmto pracím město ušetīí nemalé peníze a také spoustu času,
jelikož otevīení nových prostor
je v plánu na pīelomu roků
2017/2018.
„Na konci dubna má být zpracována projektová dokumentace a
k dispozici by již měly být i první
vizualizace nově zīizované kavárny.
Se stavebními pracemi se počítá
od června do prosince 2017,“ sdělil
Vojtěch Krejčí, īeditel KS Lovoš.
V prostorách bývalé restaurace
vznikne kavárna s velkým dětským
koutkem, start up zónou, salónkem
a s malým pódiem pro hudební
vystoupení, pīednášky a čtení.
Součástí kavárny bude také projektor a velké plátno pro promítání
nejrůznějších snímků, dokumentů
apod. Od začátku bīezna zde budou pracovat také vězni z litomě-

īické věznice. Tuto sílu, která bude
pomáhat o víkendech, čímž výrazně urychlí průběh oprav, zajistil
nový īeditel technických služeb

Stanislav Hruza.
„Napadlo mě věznici oslovit a
vyšli nám vstīíc. Zatím jsme domluveni na dva víkendy v bīeznu,

což by pro bourací práce mělo být
dostatečné. První víkend tu budou
čtyīi trestanci plus jede zaměstnanec a druhý víkend počet upīesníme dle potīeby,“ sdělil Stanislav
Hruza.
Část oprav začala již také na sále
KS Lovoš. Zde dochází k renovaci
parket (viz snímek). Dojde k jejich zbroušení a následně na ně
budou umístěny hned tīi vrstvy
voskové pasty, které nejen vrátí
parketám jejich původní vzhled,
ale vytvoīí film, který chrání povrch
pīed znečištěním a usnadňuje
následnou údržbu. Opravy a renovace v prostorách KS se budou
týkat také baru, foyer a šatny.
„Zde nebudou probíhat velké
stavební úpravy, pouze renovace,
čištění, položení nové podlahy,
koberců, poīízení nového nábytku,
světel, ozvučení atd. Vzniknout by
měl další bar ve tīetím patīe, který
významně uleví od náporu lidí
malému baru u sálu pīi velkých
akcích, jako jsou plesy či zábavy,“
dodal Vojtěch Krejčí. (tuc, foto tuc)

Tematické koncerty naší ZUŠky

V letošním roce jsme pro vás
pīipravili několik tematicky zaměīených koncertů. Dva z nich
se uskutečnily již na pīelomu
ledna a února v sále KS Lovoš.
Ve stīedu 25. ledna se pīedstavilo
pěvecké oddělení školy. Účinkovala většina z celkového počtu 77
studentů zpěvu ze tīíd Julie Nepustilové, Jakuba Kocha a Tomáše
Ch. Brázdy. Nejmenší žáci Zuzana
Vondráková a Matyáš Vosyka zazpívali společně píseň Láska je lék,
dále zazněly napī. skladby Power
of Love v podání Natálie Procházkové nebo Co mi dáš Elišky Ocetníkové. Na závěr si všichni společně pīed zaplněným hledištěm
zazpívali písně Oh, Happy Day a
Správná parta.
Druhý koncert pīipravili naši
bubeníci, kteīí stejně jako vloni
pozvali kolegy z Konzervatoīe
v Teplicích a společně se Lovosicím
pīedstavili 1. února. Koncert zahájili studenti konzervatoīe společnou skladbou Drumline Hekelpherry, následovala vystoupení
žáků ZUŠ pod vedením Martina
Dolejšího, kteīí zahráli několik
bubenických trií, na tympány se
pīedstavil nejmladší účinkující Štěpán Barnet (7 let), Jan Drašnar vystoupil za doprovodu klávesistky

Lady Krofingerové se známým
evergreenem Tico-tico v úpravě
pro xylofon a zvonkohru.
Druhou část koncertu ovládli
konzervatoristé. Ti využili všechny
nástroje, které beze zbytku zaplnily
jeviště. Vyslechli jsme skladby pro
marimbu, bicí soupravu a tympány, velký buben a perkuse. Také
tento koncert byl zakončen společnou skladbou všech účinkujících
a zaslouženým potleskem od diváků.
V měsíci bīeznu se můžete těšit
na další dva koncerty. 16. bīezna
pīijďte od 1Ř hodin do KS Lovoš
oslavit 15 let existence hudební
skupiny Enkláva. Na Hudebním
večeru s Enklávou bude čestným
hostem Iva Kubelková, která pokītí
naše nové CD. Hlavně se ale bude
zpívat, hrát a tančit.
Ve čtvrtek 30. bīezna se pak pīijďte zaposlouchat do melodií v
podání pīíčných fléten. Žákyně
naší školy pozvaly ke společnému
muzicírování 25členný soubor ze
ZUŠ Marie Podvalové z Prahy Čakovic, který koncertoval i v dalekém Japonsku a který vám v praxi
pīedstaví pīíčné flétny altové i
basové. Určitě je na co se těšit.
Petra Kacianová,
ředitelka ZUŠ Lovosice

VÝZVA pro pīátele LŠU / ZUŠ Lovosice
Vážení pīátelé, absolventi, pedagogové, žáci a studenti lovosické
„hudebky“, ve školním roce 2017/2018 oslavíme 70. výročí založení naší
školy. Během školního roku plánujeme īadu akcí, na kterých byste neměli chybět ani vy. Prosíme vás tímto o zaslání kontaktu na vás
(email, telefonní číslo) a následujících informacíř jméno a pīíjmení (dámy
i za svobodna), studovaný obor, jméno vyučujícího, rok ukončení studia.
Pište na hudebkalovosice@seznam.cz a sledujte nás na
www.zuslovosice.cz a také na facebooku.
Děkujeme a těšíme se na vás! Petra Kacianová, īeditelka ZUŠ

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde 6. dubna
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Tip na výletř zīícenina hradu Oltáīík

Zīícenina hradu Oltáīík, kterou někdo zná jednoduše jako Hrádek, je ideální volbou, pokud hledáte cíl rodinného výletu. Jedná se o zbytky hradu
nad obcí Děkovka z roku 1437, s nadmoīskou výškou 567 m n. m. Cestou k vrcholku projdete zbytky brány a na samotném vrchu naleznete zbytky
obvodového zdiva. A jak se k samotnému hradu dostat? Ideální je autem do obce Děkovka, zde pokračovat dále směrem na Skalici a po zhruba
500 metrech naleznete odbočku na lesní cestu s rozcestím. Odtud je to na vrchol okolo 30 minut pohodové chůze. Další možností je pīístup od
Chrástné nad Vlastislaví, kde se projde lesní rovinatou cestičkou na Děkovku okolo jiného, velmi zajímavého vrchu Plešivec. Ten je sice oplocený, ale
díky žebīíkům, kterých naleznete na cestičce mnoho, není těžké se za plot dostat, a na vrchol, ze kterého je nádherný kruhový výhled, je to již jen
pár minut. A proč je Oltáīík ideální k rodinnému výletu? Hned z několika důvodů. Jedná se o opravdu nenáročné stoupání, cesta je zpevněná bez
velkých kamenů nebo pīekážek a v neposlední īadě pīímo pod zīíceninou se nachází zaīízené ohniště. K jarnímu opékání buītů zcela ideální.
Tip pro fotografyř
Oltáīík není tak náročný výstup, proto ho já osobně mám rád na východy slunce. Je dobré se zaměīit na čas a místo východu, protože z hradu je
krásný, pīímý výhled na Hazmburk, který díky slunci v pozadí může vytváīet efektní stín. Zároveň jsou v jarních měsících lesy pod hrádkem plné
jarních květin.
Miroslav Vintrich

Malé Žernoseky mají své technické služby
Obec Malé Žernoseky se stále snaží rozvíjet
své aktivity a i pīesto, že nepatīí mezi obce v
okrese právě největší, zīídila své technické
služby.
Od roku 2013 fungují pod názvem MTS - Maložernosecké technické služby s.r.o. a s výsledky
práce jejich zaměstnanců
se
můžete
setkat nejen v obci
Malé Žernoseky, ale i
v jejím okolí, na turistických stezkách Brány
Čech, ale napī. i v Lovosicích v areálu Osmička,
kde našim nejmenším již několik let slouží dětské hīiště, které je právě jejich dílem. Zabývají
se totiž výrobou dīevěných prvků pro mobiliáī
obcí, jako jsou lavičky, informativní tabule, sto-

jany na kola, odpadkové koše a další.
Firma nevyniká velkým počtem zaměstnanců,

ale vytvoīila již několik pracovních míst a její
aktivity jsou značně rozmanité. Kromě výroby
dīevěných prvků se chtějí soustīedit i na činnosti, které dīíve poskytovaly podniky bytového
hospodáīství, a v posledních letech se ukazuje,
že taková činnost v obcích i městech chybí.
Další důležitou oblastí jejich činnosti jsou opravy asfaltových povrchů silnic menšího rozsahu,
jako jsou výtluky, spáry a trhliny.
Pro letošní rok pīipravují další rozvoj a jak īíká
starosta obce Petr Liška, bude obec rozvoj jejich
činností určitě podporovat. „V budoucnu by to
mohlo znamenat možnost vytvoīení i dalších
pracovních míst v naší obci a také rozvoj dalším
směrem. Donedávna jsme napīíklad neměli
žádné ubytovací kapacity, ale již pro tuto sezónu můžeme nabídnout společně s MTS, které
budou provozovatelem, možnost ubytování pro
turisty a návštěvníky obce v obecním Mobilhausu,“ sdělil starosta Liška.
Obec Malé Žernoseky

• • • Nový projekt Práce a Rodina pomáhá ženám bez práce • • •

Ve čtvrtek 16. února se uskutečnil první semináī pro zájemkyně o vstup do projektu Práce a
Rodina. Ve spolupráci s Úīady
práce v Lovosicích a Libochovicích a sociálními pracovníky lovosické farní charity se podaīilo
oslovit více než 45 nezaměstnaných žen.
Na semináī se dostavila většina z
nich. V úvodu byl zájemkyním
pīedstaven cíl projektu – pomoci
jim během dvou let najít odpovídající pracovní uplatnění nebo díky
rekvalifikacím či intenzivní spolu-
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práci s Job poradnou zvýšit jejich
šanci na trhu práce. V následné
diskuzi se īada žen vyjadīovala ke
své současné situaci. Často jsou
diskvalifikovány během pīijímacích
pohovorů, protože popravdě uvedou, že jsou samoživitelky, že mají
malé děti nebo málo pracovních
zkušeností.
Mnohé z nich doplatily na transformaci podniků či jejich úplné
rušení. Den ze dne pīišly o pozici,
na níž několik let pracovaly a obdobné pracovní místo již nenašly.
Dostaly se tak do kolotoče, kdy

stīídaly podīadná pracovní místa, v
nichž vydržely jen pár měsíců. V
životopisech pak časové prodlevy
mezi jednotlivými zaměstnáními
působí na potenciální zaměstnavatele velmi nevěrohodně a ženy, ač
pracovat chtějí, na konkurz pozvány ani nejsou.
Dalším častým problémem uváděným v diskuzi jsou směnné provozy. Průmyslové podniky v okolí
na portálech s nabídkou volných
pracovních míst zkrácené pracovní
úvazky ani možnost ranních směn
dosud neuvádějí. Téměī všechny

zúčastněné se následně rozhodly
pīijít do kanceláīe PaR na individuální konzultaci, během níž se vyjádīí, zda do projektu vstoupí.
S Úīadem práce v Lovosicích se v
nejbližších dnech bude pro pīíjemkyně dávek hmotné nouze vyjednávat možnost pokládat jejich
účast v projektu za formu veīejně
prospěšné práce v návaznosti na
změnu zákona č.111/2006 Sb. o
pomoci v hmotné nouzi.
Mgr. Lydie Chroustová,
koordinátor projektu Práce a rodina,
Farní charita Lovosice
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Aktuality
• • • Z výpisů jednání rady města • • •

Město zpracovává nový
digitální povodňový plán

Mapa, na níž jsou označena záplavová území v Lovosicích.

Seriál Lovosického dneškař Vaīení se školní jídelnou - Bulgur
Bulgur se získává z tvrdých
odrůd pšenice. Zrna se namáčí,
uvaīí a po vysušení podrtí na
menší kousky.
Namáčením a vaīením dochází ke
vzniku enzymů a částečné pīeměně škrobů na jednoduché cukry.
Díky tomu je také pīíprava bulguru
velice snadná. Tato potravina se
nemusí vaīit, stačí ji zalít horkou
vodou, zabalit do utěrky a nechat
zhruba dvacet minut dojít.
Bulgur obsahuje vitamín A, fosfor,
železo, hoīčík a minimum tuku.
Díky zastoupení vlákniny podporuje činnost stīev a působí také blahodárně na nervovou soustavu.
Hodí se pīedevším do nejrůznějších rizot (místo rýže), je možné ho
využít do nádivek, na zaváīku do
polévky, pro pīípravu salátů i kaší.
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Recept ze školní jídelny
Tuňák s bulgurem
(4 porce)
bulgur 500 g, tuňák 300 g,
1x cibule (stīední), olej, sůl,
pepī mletý, vegeta
Postup
Cibuli nakrájíme najemno, orestujeme na oleji dozlatova, pīidáme
tuňáka a lehce promícháme. Ochutíme solí a pepīem. Bulgur pīipravíme podle návodu na etiketě,
následně vše smícháme a podáváme.

7

Rybáīi

Lovosičtí rybáīi hodnotí rok 2016
Místní skupina Českého rybáīského svazu v
Lovosicích měla v roce 2016 celkem 653
členů (566 dospělí, 1Ř mládež, 68 dětiĚ. Výbor pracoval ve složeníř pīedseda J. Matoušek, jednatel J. Durček, vedoucí RS M. Bušek,
hospodáī J. Kadeīávek, mládež M. Kučera,
čistota vody M. Brejcha, správce chat L. Valenta a údržba a opravy J. Car.
Každý měsíc se konala schůze v rybáīských
chatkách na Osmičce, kde se īešilo vše, co se
týkalo místní skupiny. Schůze v MO Litoměīice
se pravidelně zúčastňoval J. Matoušek a člen
P. Divecký, který pracuje v revizní komisi. První
akcí roku MS byl Rybáīský ples, který se konal
2Ř. ledna, a je o něj rok od roku větší zájem.
V bīeznu, jakmile počasí dovolilo, se začalo
s úpravou rybníka Oparno. Jelikož v něm byl
nasazen druhým rokem pstruh potoční, nedošlo
v tomto roce k čištění dna, prováděla se pouze
údržba kolem rybníka a pravidelné stahování
īasy, která rybáīe mnoho let trápí.
Začátkem īíjna proběhl výlov, kde bylo sloveno pīes 550 ks „potočáka“ o velikosti 15-25 cm,
který byl následně nasazen do našich sportovních vod. 1Ř. bīezna došlo k odlovu el. agregátem v úseku Teplá - Vlastislav a následnému
vysazení 5 000 ks pstruha obecného ve velikosti 3-4 cm. Do tohoto vysazování jsme zapojili
novou rybáīskou stráž a mládež. Během roku
byl 3x vysazen kapr, a to o celkovém počtu
3 400 ks a váze 3 750 kg, dále lín 100 ks a váze
30 kg, rychlená štička 3 000 ks o velikosti 3-5
cm a další ryby. Štiky, candáti a úhoīi byli
samozīejmě vysazováni po pár kusech a co do
nejvhodnějších míst.

pīedevším se RS zaměīí na kontrolu úlovků a
jejich správné zapisování a na čistotu kolem
lovného místa. Časté kontroly budou probíhat
také za asistence īíční policie a Policie ČR.
Čistota vody
V roce 2016 nedošlo na Labi 8, v potoce v
Milešově, rybníku Oparno, na chovné části

Ryby musí dýchat, ví rybáīi a sekají díry do ledu

Činnost mládeže
Kroužek v Lovosicích a Prackovicích navštěvuje
celkem 31 dětí, o které se starají pánové Blažej,
Kučera, Kroupa a Ševela. Výuka byla během
roku pīizpůsobena věku dětí a vedena tak, aby
byla pro děti co nejvíce poutavá. Jako každý rok
jsme využili všech možných dotačních titulů a
jako každý rok došlo k doplnění výbavy učeben
a rybáīského náčiní. Celkem se pro děti poīádaly troje závody, jedny na rybníku v Sulejovicích,
jedny v Karaši a další na Labi v Prackovicích.
„Takto rozložené závody chceme poīádat každý
rok, aby se děti naučily chytat jak na stojatých
vodách, tak na mírně až rychle tekoucích,“ informuje M. Kučera.

Modly ani rybníku v Sulejovicích k žádným
zásadním změnám nebo únikům škodlivých
látek, které by ohrozily život ryb. Pīi kontrolních
pochůzkách se čistotáī Milan Brejcha zaměīil
hlavně na kontrolu odpadního kanálu z Lovo-

Činnost rybáīské stráže
Rybáīská stráž měla v minulém roce 13 členů.
Časté a pravidelné kontroly z pīedešlých let a
posílení členů RS měly svůj význam, protože, co
se týče úseku Labe 8, je vidět velké zlepšení.
V letošním roce se počet kontrol ještě zvýší,

chemie. Zdá se, že po ekologické havárii z roku
2014 se kontrola odpadních vod zlepšila.
Ř. dubna se MS zapojila do akce Ukliďme
Česko, kdy se nám podaīilo doklidit zbylé naplaveniny z Havraního ostrova a vyčistit celý
Karaš. Celkem to zaplnilo 40 pytlů a byl z toho
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plný kontejner. Začátkem května jako každý rok
proběhly na Osmičce tzv. Hry rybáīské mládeže
v rámci Májových oslav, které finančně zajišťuje
DDM Elko a naše MS. Pan Kroupa pīipravil pro
děti různé soutěže a hry, za které je čekaly zajímavé odměny. V letošním roce se jich zúčastnilo na 200 dětí z Lovosic a okolí. Toto je dobrá
propagace ČRS, jelikož si děti mohou nezávazně vyzkoušet praktický rybolov a ostatní dovednosti.
11. června jsme poīádali každoroční závody
Lovosický úhoī. Vysoká účast šla ruku v ruce

Teploty pod bodem mrazu dělají rybáīům starosti. Led totiž téměī neprodyšně uzavírá vodní
hladiny a oni se obávají o život ryb. Ve vodě je pod vrstvou ledu a sněhu tma a rostliny nemohou
provádět fotosyntézu. Pod zmrzlou hladinou hrozí rybám udušení. „Stav na našem hlavním toku
je dostačující, větší problém nám dělá jezírko na Havraním ostrově,“ īíká vedoucí MS ČRS Lovosice Jakub Matoušek. Tam dochází k prosekávání ledu, aby škodlivé plyny ze dna mohly ven a
zároveň se voda okysličila o potīebný kyslík. Kromě seker se dnes už k prosekávání používají i
motorové pily. Na fotografiích je vidět, že rybáīi ani v zimě nezahálejí a starají se, aby ryby nezahynuly. Ony jim to v létě dobré úlovky vrátí.
(hz)
s velkým počtem úlovků (celkem 66 závodníků
z 14 různých organizací). Prvních 16 rybáīů bylo
obdarováno hodnotnou cenou.
Lovosické každoroční téma – Karaš
Mnozí z vás si jistě všimli, že od poloviny loňského roku se v plavebním kanále zase začali
objevovat rybáīi. Ano, je tomu tak, po mnohaletém dohadovaní, jednáních, popsání stohu
papíru a vypsání tīiceti propisek se to skutečně
povedlo. „Dostali jsme kladné vyjádīení od SPS
(státní plavební správy) a Povodí Labe, a je tedy
možné v plavebním kanálu znovu rybaīit. Pīedem upozorňuji, že je to pouze pod podmínkou, že nedojde k omezení plavidel, což znamenář pokud poplave loď (zvláště ty velké), pruty
stáhneme, necháme ji projet a posléze opět
nahodíme. Nikoliv, že s nadávkami na vzniklý
proud začneme na plavidlo pokīikovat a házet
kamení, jako tomu už tady bylo,“ uvádí pīedseda MS ČRS Jakub Matoušek.
„Je to pīedevším na vás, abyste si toto místo
ohlídali a mohli na něm lovit i v dalších letech.
Pokud uvidíte něco podobného, zavolejte RS,
která problém ihned vyīeší. Když si tohle místo
neuhlídáme a nebude bezproblémové, může se
opět stát, že o něj pīijdeme a už ho pro rybáīe
zpět nezískáme,“ dodal Matoušek.
Ten za rok 2016 také poděkoval S. Rožcovi a
členům výboru za jejich obětavou práci v MS
Lovosice, vedoucím a lidem, kteīí vyučují v
rybáīských kroužcích, za jejich trpělivost, všem
členům, kteīí se aktivně podílejí na akcích poīádaných skupinou, všem složkám policie za pomoc rybáīské stráži, místostarostovi V. Šumovi
a odborům městského úīadu za pomoc. Petrův
zdar!
(hz, foto archiv rybářů)
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Osobnost

• • Vzpomínáme na prof. Františka Frühaufa • •
(2. bīezna 1Ř07 - 18. července 1Ř84Ě

Ve stīedu 15. bīezna se uskuteční tīetí
vzpomínkový večer u pīíležitosti 110. narozenin vzácného člověka, profesora Františka
Frühaufa. Vzpomínají na něj dosud mnozí,
ale mladší generace už většinou jeho jméno
nezná. A pīitom se do historie nejen Lovosic
vepsal zlatým perem.
František Frühauf se narodil 2. bīezna 1Ř07
v Mirošově u Rokycan. Na Lovosicko pīišel už
ve dvaceti letech. Od roku 1Ř28 působil na
škole v Tīebívlicích a v Drahobuzi, od roku 1Ř31
ve Vchynicích. V roce 1Ř35 vykonal odborné
zkoušky pro školy měšťanské (čeština, dějepis a
zeměpis) a od 1. záīí 1Ř35 byl ustanoven na
měšťanskou školu v Lovosicích, kde působil až
do obsazení města německou armádou.
V Lovosicích se mu také narodili synové Vladimír a Miroslav. Po dobu okupace učil na chlapecké měšťanské škole v Rokycanech. Po válce
se do Lovosic vracel s nadšením.

nu. Až do odchodu do důchodu pracoval jako
vedoucí metodik českého jazyka pīi Okresním
pedagogickém sboru v Litoměīicích a vedoucí
sekce českého jazyka pīi Krajském pedagogickém sboru v Ústí nad Labem. Od roku 1Ř4Ř do
roku 1Ř54 byl členem redakční rady odborného
časopisu Český jazyk v Praze. V roce 1Ř53 pra-

Ze vzpomínky Františka Frühaufa na návrat
do Lovosic po ukončení 2. světové války
(21.6.1Ř45Ě
Pīijíždíme k Lovosicím, kraj pīímo zpívá v slunečním jasu. Kdykoliv jsem se k tobě vracel, byl
jsi pro mne vždy krásný a úchvatný. Jsi skvostem české země, žiješ se mnou a já s tebou.
Zīím ti opět do očí, milý Lovoši, jenž ses kdysi
denně díval do mých oken učitelského mládence ve Vchynicích. Po válce nás čeká spousta
usilovné práce. Můj milovaný kraji, vracím se
zpět k tobě a slibuji, že budu pro tebe a pro
tvou lepší budoucnost s radostí pracovat.
(Z tužkou psaných myšlenek při cestě vlakem
z rodného Mirošova do Lovosic)
Od 1. záīí 1Ř45 až do odchodu do důchodu
1. srpna 1Ř70 působil v Lovosicích jako učitel,
zpočátku na 1. měšťanské škole, od 1. záīí 1Ř53
jako zástupce īeditele Stanislava Počinka na
Jedenáctileté stīední škole (později pīejmenované na SVVŠ a gymnázium) a od 1. záīí 1Ř64
jako její īeditel. Na pīelomu 50. let vystudoval
pīi své učitelské praxi Vysokou školu pedagogickou v Praze (s červeným diplomem) a stal se
stīedoškolským profesorem. V letech 1Ř70-74
učil také na SPŠCH v Lovosicích dějepis a češti-
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coval v autorském kolektivu na učebnicích českého jazyka pro 6. - Ř. tīídu, v roce 1Ř60 byl
jmenován hlavním autorem učebnice českého
jazyka pro 7. tīídu, která vyšla v 15 vydáních.
V roce 1Ř57 byl ministerstvem školství a kultury
vyznamenán čestným titulem „Vzorný učitel“ a
v roce 1Ř65 obdržel státní vyznamenání „Za
vynikající práci“.
Učitelské povolání bylo sice hlavní, ale ne

jedinou životní náplní profesora Frühaufa. Z
počátečních kulturních aktivit nutno uvést jeho
pīedválečné vystupování ve smíšeném sboru
Pěveckého spolku Förster. Později po válce ho
obnovil a stal se dokonce jeho dirigentem
(mužský sbor Förster). Byl také pīedsedou a
výkonným členem (houslistou) Symfonického
orchestru města Lovosice, který īídil J. B. Chválovský. I ve stáīí se zúčastňoval hudebního života okresu v oblasti komorní hudby a sborového
zpěvu. Působil též jako dopisovatel okresních
novin „Za lepší život“; jeho články popisovaly
hlavně regionální historii Lovosicka. Na podnět
z Městského národního výboru napsal brožuru
o historii a pīítomnosti města Lovosic, která
byla vydána v roce 1Ř60 za pīedsedy MěNV
Josefa Kīíčka (původní brožura byla doplněna
v roce 1Ř74). Další jeho publikací bylo „Literárně
historické putování po litoměīickém okrese“, asi
z roku 1Ř5Ř. Shromažďoval též materiál k pomístním jménům. Spolupracoval s Filmovým
kroužkem ZK ROH Secheza Lovosice, kde zpracovával slovní doprovod k amatérským filmům.
Pīipravoval také literární pásma a byl členem
Osvětové besedy.
František Frühauf se sice v Lovosicích nenarodil, ale ve městě působil od roku 1Ř31 (s šestiletou pīestávkou v době okupace) až do své smrti. Od počátku se zajímal o historii kraje i život
města a jako zdejší učitel pracoval v různých
oblastech kulturního života města. Proto není
divu, že byl v bīeznu 1Ř71 schválen do funkce
kronikáīe města Lovosice (pīedtím vedl kroniku
1. ZDŠ a potom gymnázia) a kroniku psal až do
své smrti. V roce 1Ř80 získala kronika ocenění
ministerstva kultury. Zemīel 18. července 1Ř84.
Jeho nedožité sté narozeniny si lovosičtí občané
pīipomněli ve čtvrtek 15. bīezna 2007 na vzpomínkovém večeru. Druhý vzpomínkový večer
proběhl 28. bīezna 2012. Tento renesanční
člověk je pochován na lovosickém hībitově.
Nyní pīi pīíležitosti 110. výročí jeho narození si
můžeme pīipomenout jeho záslužnou činnost
pro náš kraj a Lovosice zvlášť. Čestné občanství
mu bylo uděleno in memoriam 4. srpna 2008.
Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
(hz, reprofoto M. Hvorka)

Ř

Kultura

Úspěšný současný spisovatel Jiīí Hájíček besedoval v Lovosicích
Do Městské knihovny v Lovosicích zavítal v
úterý 14. února Jiīí Hájíček, který patīí k
nejúspěšnějším současným českým spisovatelům. Jeho knihy vyšly v angličtině, italštině, maďarštině, chorvatštině, makedonštině,
běloruštině, polštině a bulharštině.
V záīí 2016 měl premiéru film natočený podle
jeho knihy Zloději zelených koní režiséra Dana
Wlodarczyka. Autor promítl v úvodu setkání
trailer k filmu a reportáže z natáčení stejnojmenného filmu natočeného dle uvedené knihy
a poté pīečetl některé zajímavé úryvky.
Během celé besedy byly promítány surové
vltavíny, opravdu zajímavé jihočeské „diamanty“. Jsou nádherné, mají různé tvary (srdce,
pecka aj.) a mnoho lidí je sbírá. Vznikly pīi dopadu obrovského vesmírného tělesa pīed 14,5
miliony let na území dnešního Německa.
Jiīí Hájíček (nar. 1Ř67) vyrůstal na jihočeském
venkově, kde později i pracoval. V současnosti
žije v Českých Budějovicích. Od konce devadesátých let vydal tīi sbírky povídek, Snídaně na

refýži, Dīevěný nůž a Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku. Dále novely Zloději zelených
koní (2001) a Fotbalové deníky. Už Hájíčkova
první velká kniha, román Selský baroko, v níž se
jako fantom vrací kolektivizace komunistických
50. let, strhla masové čtenáīské nadšení. Tento
i další román s názvem Rybí krev (2012) byly
oceněny Magnesií Literou.
Svou volnou „venkovskou trilogii morálního
neklidu“ završil románem Dešťová hůl (2016).
„Kniha se stala v anketě Lidových novin Knihou
roku 2016 a je opravdu skvělá,“ doporučuje
četbu románu vedoucí lovosické knihovny
Zdeňka Černá. Většinu Hájíčkových knih si zde
lze vypůjčit.
Autor se vyjádīil ze svého obdivu ke tīem
vynikajícím spisovatelům - Hrabalovi, Škvoreckému a Kunderovi (Kunderův román Život je
jinde v anketě LN porazil). Z básníků uctívá
Josefa Kainara a Václava Hraběte. Jeho osobním
tématem je historie a současnost jižních Čech.
(hz, foto archiv knihovny)

Novinka pro milovníky divadlař „Činobusem“ jeďte do Ústí zadarmo
Kulturní stīedisko Lovoš reaguje na velkou poptávku po divadelních pīedstaveních v Lovosicích a pro občany města pīipravuje v novém roce hned několik
her a zájezdů.
V lednu se v KS uskutečnila divadelní komedie „Kšanda“, která byla
vyprodána již 14 dní pīed akcí. Na
konci února pak proběhlo divadelní pīedstavení v podání Hynkova
hravého divadla z Litoměīic. Další
divadelní akci pīipravilo KS společ-

ně s Činoherním studiem v Ústí
nad Labem. Na divadelní hru „Pan
Bílý, Zrzka a ti druzí“ bude vypraven speciální „činobus“, který bude
zastavovat v Litoměīicích a v Lovosicích (Václavské náměstí v 17ř45
hodin).
„Autobusem se návštěvník dostane pīímo do Činoherního studia a
hradit bude pouze lístek – doprava
tam i zpět bude zdarma. S rezervací vstupenek rádi pomohou zaměstnanci KS Lovoš nebo Infor-

mačního centra Lovosice. Rezervace probíhá pīes webové stránky
studia (www.cinoherak.cz),“ uvedl
Vojtěch Krejčí, īeditel KS Lovoš.
Termín pīedstavení je 14. bīezna
od 1Ř hodin.
Do Lovosic pak zavítá další velké
divadlo v květnu. V KS Lovoš pīedstaví divadelní společnost Háta hru
„Světáci“ a obsazení bude opravdu
výjimečné. Lístky budou v pīedprodeji začátkem dubna.
„Plánováno bylo také divadelní

pīedstavení na podzim, kdy KS
Lovoš mělo hostit divadlo Kalich.
Vzhledem k plánované rekonstrukci se však uskuteční až v roce
2018,“ vysvětlil Krejčí.
(tuc)
Přes tento QR
kód se dostanete
přímo na rezervační
formulář
divadelní
hry
„Pan Bílý, Zrzka a
ti druzí“ v Činoherním studiu

Včelaīi měli tradiční pīednášku o chovu včel
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Lovosičtí včelaīi tradičně pīivítali včelaīe z Ústeckého kraje a
zájemce o včelaīení na tradiční
pīednášce. Oproti těm pīedcházejícím v KS Lovoš se letos setkání konalo v sále secesní radnice v
Lovosicích.

odpověděl pīítel Titěra na dotazy
včelaīů nejen k aktuálnímu zdravotnímu stavu včel.
Účastníci setkání si obohatili své
znalosti o racionálním chovu včel a
ošetīovacích metodách. Noví zájemci o chov včel získali i další

Po úvodním vystoupení místopīedsedy ZO ČSV Lovosice - pīítele
Miloslava Brože se slova ujal významný odborník v chovu včel z
Výzkumného ústavu včelaīského
Dalibor Titěra. Ten se letos věnoval
problematice včelaīení v ČR v porovnání s chovem včel v EU. V druhé polovině včelaīského setkání

poznatky, jak zabezpečit zdravotní
stav včelstev i kvalitu jejich produktů. Organizátory velmi potěšila
i stále vzrůstající účast na této
tradiční akci lovosických včelaīů.
Děkují proto všem, kteīí svým podílem zajistili její dobrý průběh.
Alois Staněk,
Český svaz včelařů Lovosice
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Kultura

Lovosická kapela SteelFaith Pīednáška Karla Starého o Rusku
pīilákala kolem 50 posluchačů
vydala debutové album
Rovných deset let. Tak dlouho
čekala metalová kapela SteelFaith z Lovosicka na své první
plnohodnotné album, které vydala vlastním nákladem koncem
prosince loňského roku a nazvala ho „Propustka z nebe“.

hráčská technika, rychlost, síla a
melodie. Pomyslnou korunou nad
tím vším je charismatický zpěv
vokalistky Miri, který skvěle doplňuje propracované aranže.
Kapela v roce 2016 oslavila deset
let existence, za kterou poslucha-

Album, které obsahuje sedm
skladeb svižné tvrděrockové hudby, natočila skupina ve složení Miri
Holemá (zpěv), Honza Štok (kytara,
zpěv), Ondra Vašaš (kytara, zpěv),
Ondra Hovad (baskytara) a Jirka
Skalický (bicí) pod taktovkou producenta Dana Frimla, kdysi člena
kapely Sebastian, dnes kytaristy a
zpěváka Mean Messiah.
Počin obsahuje výhradně vlastní
speed / power metalovou tvorbu,
kterou kapela obléká do modernějšího hávu. Pīesto ale klade důraz na klasické rockové postupy,
bez kterých se tento žánr neobejde. Nechybí zde vypracovaná

čům nabídla dvě EP alba, jeden
videoklip a právě čerstvou novinku.
Tvorba kapely je silně ovlivněná
kmotry světové metalové scény
jakými jsou Avantasia, Helloween,
Gamma Ray, Judas Priest, Arch
Enemy nebo i čeští Krleš, se kterými jsou SteelFaith personálně provázáni.
Nové album je k poslechu zdarma
na serveru YouTube, kapelu lze pak
podpoīit zakoupením CD na Supraphonline.cz, osobně v klubu
Baronka v Litoměīicích, Čajovně –
Vinotéce vedle náměstí v Lovosicích nebo objednávkou na e-mailu
steelfaithcz@gmail.com.

Swingové kavárny oslaví výročí
čtvrtstoletí existence 2Ř. dubna

Máme rádi swing, a proto se
scházíme a posloucháme skvělé
melodie výborně nahrané těmi
nejlepšími hudebníky dávných
dob.
Asi v tomto smyslu mi odpověděl
Jan Hron, když jsem se ho kdysi
zeptala, co je to „Swingová kavárna“. Jednoduše se nechá īíci, že je
to jakýsi hudební kroužek posluchačů milujících swing. Pīed lety se
jednou sešli v Kulturním stīedisku
Lovoš Jan Hron, Mirek Šanda a Jiīí
Slabihoud, slovo dalo slovo a vznikl původně Jazzový klub o asi 8
členech. Kromě jeho zakladatelů
tam patīili ještě Josef Turek, Norbert Sallaba a pár dalších.
Scházeli se v zasedací síni u hudební skīíně, až někoho napadloř
což poīádat živé koncerty? Īeditel
KS Lovoš Šanda byl pro, a tak
vznikla v Lovosicích hezká tradice;
čas od času se pozve větší swingový orchestr - o Lovosicích se dnes
všeobecně ví, že swing zde má
zelenou a že na koncerty vždy
pīijde dost posluchačů.
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Nyní vás pīátelé swingu zvou na
oslavu 25 let Swingové kavárny
v Lovosicích. Velkolepý Swingový
večer se uskuteční v sobotu
2Ř. dubna 2017 od 18 hodin v KS
Lovoš.
„Vystoupí tyto oblíbené orchestryř swingový orchestr Back Side Big
Band z Prahy, který īídí Lenka
Vašátková (slyšeli jsme ho v letech
2011 a 2013), dixilendový Veterans
Jazz Band z Litoměīic pod vedením Zdeňka Květoně (hrál v KS
Lovoš k 20. výročí Swingové kavárny v listopadu 2012) a swingový
orchestr North Big Band z Litvínova, který īídí Jaroslav Sochor. Ten
vystoupil v Lovosicích v listopadu
2003 ještě jako litvínovský studentský big band pod názvem
„Swing, to nás baví“, už tehdy
s dirigentem Jaroslavem Sochorem,“ informuje jeden ze zakladatelů Swingové kavárny Miroslav
Šanda.
Vážení milovníci swingu, nenechte si proto v sobotu 2Ř. dubna tuto
událost ujít.
(hz)

Další geografická pīednáška se
uskutečnila v Kulturním stīedisku Lovoš v pondělí 6. února.
Cestovatel Karel Starý, průvodce
Cestovní kanceláīe Nomád, se
pīedstavil s pīednáškou RUSKO
- Velká Sibiīská cesta, Jenisej,
Bajkal, Kamčatka a Vladivostok
(na snímkuĚ.

techniky a lidské nezlomnosti. Ve
vlaku se mimo jídelní vůz nesmí pít
alkohol.
Druhou zastávkou bylo město
Irkutsk se starobylými kláštery,
kostely a pestrými trhy. Nedaleko
je turisticky významné jezero Bajkal, zcela výjimečné „sladkovodní
moīe“. Na Bajkalu si turisté prona-

Lektora v Lovosicích lidé dobīe
znají, pīednášel tu v minulosti
napīíklad o ostrovech v Indickém
oceánu a o Korejské lidově demokratické republice (ta pīednáška
byla opravdu skvělá).
Cesta začala v Krasnojarsku (Červený útes), který je nazýván „Město fontán“ - je jich tam 140. Zde
návštěvníci zhlédli napīíklad turistiku ve skalním žulovém městě
Stolby s impozantními skalními
věžemi nebo parník, který pīevážel
careviče Nikolaje (18Ř1) i Lenina
do vyhnanství (18Ř5). Viděli i druhou největší vodní elektrárnu a
lyžaīské stīedisko Bobrovyj Log.
Také poznali, jak se prodává oblíbený málo alkoholický nápoj kvas.
Pīejezd do Irkutska se uskutečnil
po Transsibiīské magistrále, nejslavnější velké železnici světa, divu

jali loď, snědli typický sibiīský
oběd, vykoupali se v jezeīe a navštívili „baňu“ i skansen Talcy s
původní sibiīskou architekturou.
Nesmírně se všem líbilo Něrpinárium s pīedstavením tuleňů bajkalských i muzeum Bajkalu.
Pīednáška pokračovala na poloostrově Kamčatka (sopky), kde byli
k vidění i medvědi, jak loví ryby.
Návštěva skončila ve Vladivostoku,
zde končí také Transsibiīská magistrála – milník Ř288 km od Moskvy.
Pīednes lektora Starého byl vynikající a poučení o Sibiīi si určitě
odnesli všichni posluchači dokonalé. Pīednáška skončila až v 20.30
hodin. Panu Starému za jeho návštěvu děkujeme a doufejme, že
zde skvělý vypravěč a cestovatel
nebyl naposledy.
(hz, foto archiv Karla Starého)

Spolky Úsměv=Zdraví a SenSen
začaly rok 2017 vzděláváním

„Na pīání většiny členů jsme
díky īeditelce knihovny Zdeňce
Černé zajistili lektora a začali s
trénováním paměti,“ informuje
vedoucí spolků Líba Žamberská.
Doufejme, že se paměť všem
potīebným zlepší.
Semináīe o zdraví pokračují.
„Návrat ke zdraví“ je první z bloku
pīednášek Heleny Kratochvílové.
Nepīestávají semináīe Oční cviky,
Dechová cvičení, Jóga prstu, SuJok
atd. Oblíbená fyzioterapeutka Líba
Zemánková zájemce 21. dubna
opět naučí správně používat tejpy;
mnohé z nás si umí ulevit od bolesti právě pomocí tejpování.
Projekt „Nejde jen o prsa“ se
osvědčil. Národní ústav pro vzdělávání ocenil naši činnost s pīednáškami na stīedních školách a
vzal si tento projekt pod svá kīídla.
V pīednáškách pokračujeme po
absolvování semináīe, který vedla

Miroslava Skovajsová. Jedná se o
velmi důležitý úkolř bohužel Litoměīicko se v posledních letech
dostalo do vedení ve výskytu rakoviny.
V měsíci únoru naše ambasadorky Jarka Výravová a Hana Miková
sledovaly a zapisovaly každý uplavaný bazén v rámci akce „Pīeplavme svůj La Manche“. „Pīeplavat
kanál La Manche je akce sledovaná
ve všech klubech SenSen. Není
důležité pīeplavat, ale udělat něco
pro sebe. V těchto zimních měsících se více navštěvuje ergoterapie
- keramika, pletení z papíru, hama
korálky, tvoīení jarní výzdoby,
atd.,“ dodává Žamberská.
Zdravotní cvičení a skupinová
relaxace si našly své zájemce a
stále se další hlásí. Zveme všechny,
kdo mají zájem, každá zkušenost
se hodí a společně se to lépe táhne.
(hz)

11

Informace

Kickboxeīi pīivezli z Chorvatska celkem pět medailí

Ve dnech Ř. - 12. února proběhl Evropský
pohár v kickboxu WAKO s názvem Karlovac
Open 2017. Ten se konal v chorvatském
městě Karlovac. Mezi 1500 účastníky z 16
zemí, kteīí bojovali v celkem 2466 startech,
nechyběla ani velmi početná výprava reprezentace České republiky. V ní figurovali i
členové Sportovního klubu kickboxu Schejbalgym pīi ASK Lovosice. V roli asistenta
státního trenéra zde působil lovosický trenér
Vít Masopust (na snímku vpravoĚ.
Stanislav Godla (3Ř let) startoval celkem ve
dvou kategoriích. Nejprve bojoval v kategorii
fullcontact mužů do Ř1 kg, kde ve čtvrtfinále
jasně porazil na body reprezentanta Turecka. V
semifinále opět jasně na body porazil reprezentanta Chorvatska, ale ve finále bohužel nestačil
na Itala, a vybojoval tak v této kategorii stīíbrnou medaili.
V druhé kategorii lightcontact mužů do Ř4 kg
postoupil Godla volným losem do semifinále,
kde se utkal s reprezentantem Slovinska. Toho
jasně porazil na body a ve finále jej čekal velmi
zkušený a téměī o hlavu vyšší reprezentant
Slovenska. Ten jasně vyīadil domácího Chorvata
i bojovníka z Jihoafrické republiky, a tak nás
čekala velká výzva. Standa ale pīedvedl své
kvality. Standa Slováka doslova pīejel 3ř0 na
body a tuto kategorii jasně ovládl.
Lenka Masopustová (14 let) jela na tak velký
turnaj pīedevším sbírat cenné zkušenosti. Celkem byla pīihlášena do 3 kategorií. V kategorii
kicklight starších žákyní (pokročilé) do 65 kg
postoupila až do semifinále, kde po zdaīilém
výkonu prohrála na body s reprezentantkou
Maďarska. V další kategorii lightcontact starších
žákyň (začátečnice) vybojovala postup do semi-

finále, kde nestačila na reprezentantku Slovinska. V kategorii kicklight starších žákyň
(začátečnice) nad 60 kg opět postupně postoupila až do finále, kde nestačila na další repre-

zentantku Maďarska. Lenka tedy celkem vybojovala jednu stīíbrnou a dvě bronzové medaile.
Celkem naše lovosická výprava získala 1x zlato,
2x stīíbro a 2x bronz.
Vít Masopust

Dva karnevaly v Lovosicích

DDM Elko uspoīádal v únoru dva karnevaly. Barevný ledový den proběhl o pololetních prázdninách na zimním stadionu ve spolupráci s KS
Lovoš a setkal se s velkým ohlasem. Nechyběla spousta soutěží i hojná účast. Druhý maškarní karneval proběhl 16. února pīímo v DDM. Ten
byl celý zaměīen na pohádku o Zlatovlásce. Děti soutěžily napīíklad v lovení prstenu, navlékání korálků, malovaly na nafukovací balónky a
užívaly si legrace i pīi dalších soutěžích a tanci. Z obou akcí si děti domů odnesly drobné ceny.
(tuc, foto archiv DDM Elko)

• • • Porta Bohemica bude na nové známce České pošty • • •

Ve čtvrtek 23. února se konala
výroční schůze lovosických filatelistů. Uplynulý rok byl hodnocen opět jako úspěšný, protože
pokračovala aktivní práce celé
členské základny.
Ve spolupráci s KS Lovoš zorganizovali filatelisté klubovou propagační výstavku v rámci tradiční
záīijové Svatováclavské pouti a
vystavené exponáty byly k vidění
na sále městské knihovny až do
konce īíjna 2016. Exponáty byly
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rovněž nabídnuty místním školám
jako doplněk výchovné a vzdělávací činnosti mládeže.
Členská základna se pravidelně
schází každý poslední čtvrtek
v měsíci ve 2. patīe KS Lovoš od 16
hodin, vyjma měsíců leden, červenec, srpen a prosinec. Členové jsou
pravidelně informováni o celkovém
dění ve svazu, o novinkové službě,
každý člen odebírá dle svých zájmů
nové známky, existuje možnost
pīedávání zkušeností, doplňování

svých sbírek formou nákupu známek na filatelistických burzách,
výstavách a dalších akcích. Naši
členové využívají možnosti navštěvovat také filatelistické burzy konané v blízkém okolí. Členská základna je nadále stabilizována a filatelisté na výroční schůzi oficiálně
pīijali za īádného člena i dosavadního mládežníka Radka Jelínka.
Pro letošní rok máme neměnné
cíle, ale v současné době vrcholí
intenzivní pīípravy na jedinečnou

událost roku. Dne 5. dubna vydá
Česká pošta s.p. novou poštovní
známku s námětem „Porta Bohemica“. Protože tato známka pochází z bezprostīedního okolí našeho
kraje, Českého stīedohoīí, pīipravuje spolek filatelistů ve spolupráci
s městem a za pomoci sponzorů
slavnostní kīest této známky. Více
informací k akci najdete na stránkách dubnového vydání Lovosického dneška a v dubnovém pīehledu
kulturních akcí.
Josef Helcl
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Pozvánky
Plán zájezdů, lázní a ozdravných pobytů
ZO STP LOVOSICE na rok 2017
INFORMACE O PLAVÁNÍ
Vstupenky do bazénu jsou ještě v prodeji od 28. 2. do 28. 3.
v ceně 15,- Kč
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,
pīedpokládaná cena vstupného 220,- Kč
10. 6. VÝLET - Okolí Krásné Lípy
Celodenní turistický výlet s pěknou procházkou pohádkovým lesem
spojený s jarmarkem . Délka pěší trasy pīibližně 6 km.
Vhodné také pro děti. Cena 150,- 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
26. 8. – 2. Ř. Týdenní rekreační pobyt
Vlachovice - Hotel Pavla na Vysočině u Nového Města na Moravě.
Doprava, ubytování, plná penze, pojištění. Cena 4.500,- Kč
Ř. - 16.Ř. Ozdravný týdenní pobyt
CHLUM u Tīeboně, 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 upīesněna včas na vývěskách

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

Farmáīské trhy v Lovosicích

POD PALUBOU (RESTAURACE - MUSIC BARĚ
17.3. Houba, Švindl, Brajgl - punkový koncert 3 kapel
24.3. Smrtislav - projekt Pavla Litvaje, známého jako Tuzex (ex Sunshine,
VanessaĚ
31.3 Vojtaano - hudební vystoupení herce, hvězdy seriálu Ulice, muzikanta
a stand-up komika Vojtěcha Záveského
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Pravidelně každé úterní dopoledne probíhají v prostoru Václavského
náměstí farmáīské trhy. K dostání je osvědčená nabídka tradičních produktů,
na kterou jsou lovosičtí občané zvyklí, jako čerstvé pečivo a zelenina, bylinky,
koīení, houby, mléčné výrobky, domácí uzeniny, čerstvé a uzené ryby,
nechybí ani sadba, květiny hrnkové i īezané, či ručně tvoīené výrobky. Své
produkty zde nabízí Pekárna Povrly a Cvrčovická pekárna, Uzenáīství Mareš,
Īeznictví Hlinka, Zelenina Hájek, Němcova selská mlékárna, Koīení Růžička,
Zdislava Tea s.r.o., Karel Tomeš – Houby, Radek Sobotka – Květiny, Jaroslav
Meizner – Ryby. Prodejci najíždějí na náměstí od šesté do osmé hodiny
ranní. Tržnice je otevīena od bīezna do listopadu v závislosti na počasí
v hraničních měsících.

ZLATÁ BRUSLE LOVOSIC

Oddíl krasobruslení ASK Lovosice vás zve na krasobruslaīské závody, které se
budou konat v sobotu 4. bīezna od 8 do 21 hodin na zimním stadionu v
Lovosicích. Pīijďte podpoīit naše šikovné závodníky.
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