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Cenu tepla se městu
zatím daīí držet
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Terezínskou ulici
čekají velké opravy
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Odešla velká osobnost
František Rudl
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Lovosice mají nové autobusové nádraží
Po šesti měsících byla největší a nejvýznamnější investiční akce roku 2017 dokončena.
Dne 22. prosince ve 12.02 hodin odjel z nového autobusového nádraží první autobus.

Rekonstrukce nádraží byla zahájena 1Ř. června. Autorem projektu
je projekční kanceláī Valbek s.r.o.
z Ústí nad Labem a realizaci zajistila společnost Chládek & Tintěra

a.s. Litoměīice.
Revitalizace se obešla bez větších
komplikací. Projekt dokonce počítal i s možností nečekaných nálezů
v podloží. Původní podkladní

vrstvy komunikací byly totiž částečně tvoīeny neupraveným popílkem, což je naprosto nestandardní
materiál, který nemá dostatečnou
únosnost. >>>Pokračování na straně 4

Poplatky za odpady a psy se budou platit jednorázově
Prosincové jednání zastupitelů mělo celkem 20 bodů. Zastupitelé mimo jiné aktualizovali dvě vyhlášky
města. Jednalo se o vyhlášky stanovující poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu.

Místní poplatek ze psů
Vyhlášku město měnilo na základě doporučení ministerstva vnitra
kvůli formálním změnám v legislativě. Výše poplatků zůstala ve
stejné výši jako v pīedchozích
letech. Pīevážně došlo k pīesunu
právních úprav do poznámek pod
čarou. Takovouto změnou je napīíklad vymazání textu o osvobození od poplatku osob, které jsou
držitelé karet ZTP/P. Toto osvobození je pīímo naīízeno záko-
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nem, proto jej již v textu vyhlášky
nenajdete.
Podstatnou změnou je splatnost
poplatku a zrušení splátek. V
pīedchozí vyhlášce bylo možné
poplatek rozdělit a zaplatit nadvakrát. Nyní bude celá částka splatná
k 30. červnu.
Poplatek za svoz odpadů
Také vyhláška týkající se komunálních odpadů musela být změněna na základě legislativních

změn, které jsou účinné k 1. lednu
2018. Sazba poplatku za rok se
nezměnila, zůstává 250 korun.
Největší a nejdůležitější změnou
nové vyhlášky je opět změna
splatnosti poplatku. Stejně jako v
pīedchozím pīípadě bude poplatek splatný k 30. červnu a nebude
již rozdělen do dvou splátek. V
pīedchozích letech bylo možné
první polovinu částky zaplatit do
konce bīezna a zbytek do konce
záīí.
(ik)

Sport

Plavec Smrčka pīivezl
z Mexika dvě medaile
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pīehoupli jsme se do
dalšího roku. Po hektických pīípravách na
Vánoce a následném
zklidnění jsme došli až
k tradiční rekapitulaci.
Uzavírá se další etapa,
další kousek našeho
žití. A je pīíznačné, že i pīíroda
pīešla od zimního slunovratu do
nového roku. Jeden rok, v běhu
pīírody jen nepatrná kapka, v
životě člověka údobí spousty
událostí, rozhodnutí, zvratů, úspěchů, proher, radostí, dnů všedních i
svátečních. Kolik úsilí bylo zapotīebí k jeho zvládnutí, kolik pīekážek
bylo pīekonáno, kolik toho negativního i pozitivního jsme zažili. Ale
vždy záleží na našem vnímání a co
z oněch událostí dokážeme pro
sebe dobrého získat.
Každá zkušenost nás posouvá a
podporuje v našem osobnostním
růstu. Proto za sebe nenechme
rozhodovat jiné, nebojme se vyjádīit svůj názor, ale buĖme pīipraveni, že ne vždy s námi budou ostatní souhlasit. Učme se však diskutovat, argumentovat, ale hlavně
naslouchat. Učme se hodnotit, ne
odsuzovat, polemizovat, ne napadat. Pěstujme si nadhled a vcítění,
ale neodvrhujme vše staré. Ať již
jde o postoj, myšlenku nebo tradici. Nemusejí totiž být vůbec špatné.
Pīeji proto nám všem do nového
roku, abychom se dobīe orientovali ve změti názorů, myšlenek a
tendencí, uměli odolávat tlakům,
které jsou na nás vyvíjeny médii a
reklamou, a v neposlední īadě
uměli odhadnout své síly, možnosti a dosáhli úspěchu v tom, co jsme
si pīedsevzali. Úspěšný rok 2018.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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Vodovod a kanalizaci v Terezínské Cenu tepla se zatím daīí udržet
ulici je nutné vyměnit
Pīedpokládaná cena tepelné energie pro rok 2018 by měla činit
Kanalizační stoka v ulici pochází již z roku 1Ř10 a vodovod z roku
1Ř37. Obě sítě se zcela zruší a domy budou pīipojeny na nové īady.

Kanalizaci označovanou v dokumentacích společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace (SČVaK)
jako BE 500/750 nebude již možné,
vzhledem k jejímu stáīí, rekonstruovat. Je uložena mělčeji, než by
měla být, a vede souběžně s novější kanalizací. Nabízí se zde možnost pīepojení pīípojek domů
pīímo na novější stoku z roku
1Ř8Ř, která je podle SČVaK v dobrém technickém stavu. Společnost
proto navrhuje původní kanalizaci
z roku 1Ř10 zaplavit popílkocementovou směsí a ústí šachet
ubourat.
Vodovod v ulici pochází z roku
1Ř37 a je umístěn pīímo v chodníku. V létě loňského roku se ulice,
právě díky jeho špatnému technickému stavu, potýkala se sérií havárií a byla několik dní po sobě bez
vody. Tuto síť plánuje SČVaK zcela
zrušit a vodu pīipojit na nově zrekonstruovaný vodovodní īad.
Dalším problémem ulice je odvod
dešťových vod. Īešením by mohlo
být využití stávající dešťové kanalizace v ulici Zámecká. Pro její napojení by mohla být využita trasa
kanalizace, kterou v současné době SČVaK nepoužívá.
SČVaK nyní pracuje na projekto-
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vých pīípravách a získání potīebných povolení. Pokud bude vše
probíhat bez komplikací, společnost odhaduje, že by se s rekonstrukcí mohlo začít v roce 201Ř.
Město a SČVaK budou na akci
spolupracovat a práce budou koordinovány společně. Poslední fází
oprav je totiž rekonstrukce vozovky, kterou bude muset ze svých
zdrojů opravit město Lovosice. Na
bedrech radnice bude také odvodnění komunikace a napojení na
dešťovou stoku v ulici Zámecká.
„V celém městě snad není kanalizace a vodovod v horším technickém stavu než v ulici Terezínská.
Zapracovaly na něm všechny velké
povodně. SČVaK na projekt a pīípravu akce potīebuje dostatek
času, rok 201Ř se zdá být nicméně
reálný. Od občanů Terezínské si to
ovšem vyžádá nemalou dávku
trpělivosti,“ uvedl starosta města
Milan Dian.
(ik)

558 Kč/GJ bez DPH. Tento návrh odsouhlasila rada města. Cena tepla
v Lovosicích se tedy oproti minulým letům pravděpodobně nezvýší.
Pīedběžná kalkulace ceny slouží
pro potīeby stanovení záloh. Konečná cena za rok 2018 bude stanovena po skončení podzimní
topné sezony k 31. prosinci 2018.
Cena se vypočítává na základě
reálně vynaložených nákladů v
daném zúčtovacím období.
Rozvod tepla pro 106 subjektů,
mezi něž patīí společenství bytových jednotek ve městě, budovy
v majetku města a objekty patīící
dalším organizacím, je zajištěn
horkovodem. Tepelné hospodáīství energii nakupuje od společnosti Lovochemie a.s.
„Pīestože se v roce 2017 plně
projevilo zvýšení ceny za tepelnou
energii, je cílem společnosti THML
s.r.o. a města toto zdražení nepīenést na odběratele,“ uvedl Milan
Dian, starosta města.

Pīedpokládaná cena tepelné
energie pro letošní rok je také
stanovena na 558 korun za GJ.
První část topné sezony roku 2017
skončila 1Ř. května a topit se opět
začalo 14. záīí.
„Termín zahájení topného období
určujeme dle vyhlášky ministerstva
průmyslu a obchodu, která īíká, že
dodávka tepelné energie se má
zahájit, když venkovní průměrná
teplota nepīesáhne dva dny po
sobě 13 °C. Letos jsme se rozhodli,
že začneme trochu dīíve. Vedlo
nás k tomu pīedevším zhoršení
počasí a častější dotazy od občanů
na zahájení sezony,“ uvedl Martin
Macháček,
īeditel
společnosti
Tepelné hospodáīství města Lovosice, s.r.o. Cenu tepla v nezměněné výši, tedy 558 Kč/GJ se daīí
v Lovosicích držet již 4 roky.
(ik)

Rozpočet na rok 2018 budou
zastupitelé schvalovat v lednu
Na svém 1. zasedání v tomto
roce bude Zastupitelstvo města
Lovosice schvalovat rozpočet. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 25.

ledna od 16 hodin v sále staré
radnice. Návrh rozpočtu bude na
úīední desce městského úīadu
zveīejněn nejpozději Ř. ledna. (ik)
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Odbory informují
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Odbor životního prostīedí

Sociální odbor na seniory nezapomněl

Začíná závěrečná etapa obnovy
lesoparku Osmička

Hned čtyīi akce určené seniorům uspoīádal během adventu odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úīadu Lovosice.
První z tradičních akcí bylo zahájení adventu v domě s pečovatelskou službou. Nejen klienti DPS se sešli na zahradě, kde vyslechli vystoupení žáků
lovosické ZUŠky. Krásné prožití adventu popīál seniorům místostarosta
Vladimír Šuma a radní Milan Šramota. Na akci nemohlo chybět svaīené
víno nebo vánoční cukroví.
Další akce proběhla 8. prosince, kdy vedoucí odboru Eva Rudiková, pracovnice odboru Libuše Borníková a radní Milan Šramota navštívili 31 bývalých
občanů Lovosic v domovech pro seniory, a to v Terezíně, Litoměīicích,
Čížkovicích, Libochovicích a Milešově. „Pīedali jsme jim potravinové dárkové balíčky v hodnotě 130 korun. Všichni měli velkou radost, že si na ně
z Lovosic vzpomněli. Ne všechna města a obce toto činí,“ sdělila Eva Rudiková.
Následující akce dělil pouhý den. Nejprve se 12. prosince v DPS uskutečnilo
vánoční setkání (horní snímek), na němž seniorům zazpívaly děti ze ZŠ
Sady pionýrů, a 13. prosince pak ve staré radnici proběhlo posezení pro
osamělé seniory, kterým zazpívaly děti ze ZŠ Antonína Baráka a ještě zahrál
Podīipský žesťový kvintet (spodní snímek), po jehož fanfáīe akci slavnostně zahájil starosta města Milan Dian. Na obou akcích si pak všichni pochutnali na vánočním īízku s bramborovým salátem.
(tuc, foto tuc)

V lednu 2018 začne závěrečná fáze obnovy dīevinné skladby lesoparku
Osmička. Během ledna bude pokáceno Ř8 dīevin, které byly v roce 2015
v rámci dendrologického posudku vyhodnoceny jako provozně nebezpečné a bylo navrženo jejich odstranění. S plánovaným kácením souvisí i
částečné omezení pīi pohybu v lesoparku oproti běžnému režimu. Následně dojde v jarních měsících k výsadbě nových dīevin v celkovém
počtu 14Ř stromů a 320 keīů. Závěrem bude založen nový trávník o rozloze 6 Ř20 m2. Obnovu bude provádět zahradnická firma Gabriel s.r.o.,
která zakázku vyhrála ve výběrovém īízení.
Podrobnosti k probíhající obnově lesoparku bude město průběžně zveīejňovat na svých webových stránkách v sekci Lesopark Osmička, s dalšími dotazy se lze obrátit na pracovníky odboru životního prostīedí.

Sběr kaštanů
Odbor životního prostīedí Městského úīadu Lovosice zorganizoval obdobně jako v loňském roce i letos sběr kaštanů žáky základních a mateīských škol. Do sběru se zapojily 2 základní a jedna mateīská škola, jejichž
žáci ve svém volném čase nasbírali téměī 1,5 tuny kaštanů.
Sběr probíhal do konce listopadu. Veškeré množství odkoupili myslivci za
cenu 2,- Kč/kg pro zajištění pīikrmování spárkaté zvěīe, zejména srnčí,
mufloní a dančí, v nadcházejícím zimním období v honitbách v Českém
stīedohoīí, pīedevším honitbě Bīezina a Lesy Sever II. MŠ Sady pionýrů
posbírala 70 kg, ZŠ Antonína Baráka 1150 kg a ZŠ Všehrdova 220 kg.

Odbor majetku a investic
Ulice v Novém Klapý mají nový povrch
Ulice Svatopluka Čecha a Purkyňova v obytné čtvrti Nové Klapý mají
zcela nový povrch. Koncem roku firma Strabag a.s. dokončila práce na
pokládce vozovkových vrstev komunikací a dostavbě chodníku v obou
ulicích. Doplněno bylo také odvodnění v ulici Purkyňova pīed rodinnými
domky. Byl položen nový živičný koberec o výměīe 6 800 m² a dostavba
chodníku v délce 50 m.
Investice do této infrastruktury vyšla na 3 miliony korun a byla zcela
hrazena z městského rozpočtu. „Opravy byly zahájeny začátkem listopadu, proběhly velmi rychle a hladce. Občané Nového Klapý se po nové
silnici svezli již pīed Vánoci,“ doplnil Milan Dian, starosta města.
Opravy komunikací a chodníků ve městě stále ještě probíhají, a to v místní části Holoubkov. Zde je v plánu opravit celkem 7 ulicř Fibichova,
Škroupova, Smetanova, Jabloňová alej, Teplická, Dvoīákova a Sukova.
Kompletní rekonstrukce bude dokončena v průběhu jara.

Ekonomický odbor
Problematika pohledávek města
V letech 2012 – 2015 činil poplatek za svoz komunálního odpadu 4Ř2 Kč
za rok na osobu a od roku 2016 byl tento poplatek snížen na částku 250
Kč za rok na osobu. I pīesto se výše dluhů za období 2012 - 2017 vyšplhala na částku 2,6 mil. Kč. Problematická je situace u osob s trvalým pobytem na území města, aniž by se tu fyzicky zdržovali. Podobná situace je
u poplatků ze psů, kde je dluh ve výši zhruba 103 tisíc korun.
Nutno podotknout, že tyto pohledávky každým rokem rostou, z důvodu
zákonného navýšení u neplatičů, které může být až do výše trojnásobku
poplatku. Uvedené dluhy jsou však relativní, jelikož īada občanů nedodržuje ohlašovací povinnost, která má radikální vliv na výši pohledávek.
Další položkou jsou pohledávky vzniklé z výkonu pīenesené působnosti,
což jsou sankční pokuty uložené pīíslušným odborem městského úīadu a
pokuty uložené podle zákona č. 200/1ŘŘ0 Sb. o pīestupcích. Tyto pohledávky se netýkají jen občanů města, ale celé ČR včetně cizinců a jejich
výše narůstá z důvodu vymahatelnosti 20 let od jejího vzniku.
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U pronájmů za hrobová místa je povinnost uzavīení smlouvy platná od
roku 2010. Od této doby se nájemné hradí pīi sepsání smlouvy, a to na
období 10 let dle zákona o pohīebnictví. Po ukončení nájemní smlouvy
jsou občané průběžně vyhledáváni a oslovováni. Dluh vzniká zejména
složitým procesem dohledávání, jelikož nájemci (pozůstalí) neplní ohlašovací povinnost a hroby neudržují.
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• • • Lovosice mají opravené autobusové nádraží • • •
>>>Dokončení ze strany 1

Dodavatel stavby popílek odtěžil a nahradil
štěrkem. V průběhu rekonstrukce také proběhly
zkoušky průjezdnosti autobusů pro ověīení
jízdních profilů. Archeologové ve výkopech
neobjevili nic mimoīádného a postup stavby
jejich průzkum neovlivnil.
„Dodavatelská firma, technický dozor z firmy
Cheminvest s.r.o. a projekční kanceláī odvedly
výtečnou práci. Po celou dobu byl postup realizace stavby īízen profesionálně a na vysoké
úrovni, díky tomu dnes otevíráme nové, krásné
a moderní nádraží,“ uvedl na slavnostním otevīení starosta města Milan Dian. To se uskutečnilo v pátek 22. prosince 2017 od 11 hodin.
První autobus, který z nádraží odjel, byl spoj do
Milešova ve 12.02 hodin z nástupiště číslo 5 (na
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snímku). Z důvodu potīebného umístění dočasných náhradních zastávek blízko původního
nádraží musely po celou dobu rekonstrukce
autobusy projíždět částí stavby. Pīes tyto komplikace vše dopadlo dobīe a za celých 6 měsíců
nedošlo k žádné kolizi ani k větším problémům
s dodržením jízdních īádů. Ze strany realizátora
došlo k profesionálnímu zajištění dočasné úpravy provozu spojené s instalací dopravních opatīení v této části města.
Nádraží má 5 nových nástupních ostrůvků a
dvě náhradní nástupiště. Všechny ostrůvky jsou
opatīeny novým informačním systémem, který
slouží pro informování cestujících o spojích a
pīípadném zpoždění. Začátkem roku pīibyde
také informační kiosek, kde budou k dispozici
další informace včetně aktualit z města. Na jaīe

proběhne také dosetí trávníků a výsadba zeleně.
Na akci se podaīilo ušetīit bezmála 6 milionů
korun. Město totiž původně počítalo s částkou
2Ř milionů. Celkem bude za rekonstrukci zaplaceno zhruba 23 milionů, z čehož až 18 milionů
poskytne Evropská unie a státní rozpočet.
„Původních 2Ř milionů korun byla částka odhadnutá podle projektové dokumentace. Veīejnou soutěží se podaīilo snížit cenu na konečných 23 milionů,“ vysvětlil starosta Milan Dian.
(ik, foto tuc)

Projekt „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“
číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001875 je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního
rozpočtu ČR.

Tīetí díl seriálu o historii autobusové dopravy v Lovosicích najdete v únorovém vydání
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Seriály
Nový seriál Lovosického dneškař

Poznáte, kde to je?

Lovosický dnešek pro vás pro rok 2018 pīipravil nový poznávací seriál,
díky kterému můžete i vyhrát zajímavé ceny. V každém vydání zveīejníme fotografii sochy, památníčku, pamětní desky nebo jiné architektonické zajímavosti, která se nachází ve městě.
Pokud ji poznáte a určíte, na které budově a v které ulici se nachází,
obdržíte od města drobný dárek. Svou odpověĖ pro daný měsíc sdělte
pracovnicím v infocentru, a pokud bude správná, obdržíte dárek. Správnou odpověĖ včetně fotografie místa pak najdete v dalším vydání Lovosického dneška.

MHD jezdí ve městě již 10 let
V neděli 28. ledna uplyne 10 let
od doby, kdy v Lovosicích vyjela
první linka MHD. Tuto službu nabízí město Lovosice jako objednatel
dopravy svým obyvatelům, ale i
náhodným cestujícím.
První spoj na lince MHD, označené číslem 558 001, vyjel 28. ledna
2008 v 5ř23 hodin z autobusového
nádraží. Linka byla tehdy smyčková, tj. každý spoj vyjížděl a končil
na zastávce Závod 1 (u Lovochemie), obsluhoval Nové Klapý, centrum, Dlouhou ulici, Lidl a hībitov.
V provozu bylo tehdy 11 spojů.
Provoz zajišťoval dopravce ČSAD
Semily, a.s. autobusem typu SOR Ř.
Po pětiměsíčním zkušebním provozu byl od 1. července 2008 posílen provoz na 13 spojů a zrušena
obsluha Nového Klapý. V dubnu
200Ř dochází ke změně dopravce
na ČSAD Česká Lípa a.s. a rozšíīení
zajíždění spojů na směny do Průmyslové zóny TRCZ.
Jelikož jízdní doby spojů nebyly
reálné, dochází v průběhu roku
200Ř k několika změnám v jízdním
īádu. Na lince dochází rovněž ke
změně autobusu na tzv. Ekobus
(na zemní plyn). Od května 2010
vybrané spoje zajíždí až k zastávce
Závod 2 (u Preolu).
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Od 1. července 2011 se mění
provozovatel linky na společnost
BusLine a.s., která provozuje linku
do současnosti. Mění se rovněž
systém provozu spojů, kdy výchozí
zastávkou je Závod 2 a konečná
zastávka je u hībitova resp. opačně. Rovněž dochází ke změně autobusu na Iveco Stratos, který jezdí
na lince dodnes. Od ledna 2015 je
zrušen večerní spoj z Průmyslové
ulice na nádraží z důvodu nahrazení klasickou krajskou linkou. V
prosinci 2016 se jízdní īád linky
pīizpůsobuje pravidelným intervalům.
V současnosti je linka MHD vedena v pracovních dnech od 5ř05 do
18ř25 hodin zhruba v hodinovém
taktu s výjimkou dopolední a odpolední dvouhodinové pauzy. Ve
směru ke hībitovu je provozováno
12 spojů, v opačném pak 11. Jízdné činí 10 Kč. Zdarma jsou pīepravováni senioīi nad 70 let či držitelé
Janského plakety.
Za rok 2016 bylo pīepraveno pīes
55 000 cestujících.
Současný dopravce BusLine a.s. má
uzavīenou smlouvu až do konce
června 201Ř. Město rovněž uvažuje, že by provoz MHD v budoucnu
zajišťovalo samo. Ing. Lukáš Verner

Putování za památnými stromy
Nový seriál Lovosického dneška Putování za památnými stromy
na Lovosicku zahajujeme lípou ve Lhotě.

V obci Lhota u Medvědic na návsi
poblíž stavení s číslem popisným 4
stojí majestátní lípa srdčitá. Za
památný byl tento strom vyhlášen
v únoru roku 1ŘŘ4. Obvod kmene
u země pīes koīeny měīí téměī
850 centimetrů. Lípa je vysoká 21
metrů a má 4 mohutné větve. Její
stáīí odborníci odhadují na 300 let.
Nepravidelná rozložití koruna má
obvod až 11 metrů a podle vyprávění místních je za větru a nepīíznivého počasí útočištěm holubů a
mnoha dalších ptáků. Její koīeny
částečně vyčnívají nad zem, jsou
silné a značně propletené. Na jižní
straně těsně u kmene ležel v minulosti velký plochý kámen. V roce

1Ř45 byl pod něj údajně položen
poklad. Není však známo, že by
někdo někdy nějaký poklad pod
lípou našel. Kámen je již také pryč.
Na lípě jsou znatelné arboristické
zásahy, kde došlo k odlehčení
koruny a zakrytí otvorů v kmeni,
aby nedocházelo k jeho dalšímu
narušování.
Prameny uvádějí, že ves Lhota
byla založena ve 14. století, nejstarší písemná zmínka pochází z
roku 1407. Ves patīí pod obec
Tīebenice a od svého správního
centra je vzdálena asi 7 kilometrů.
Podle posledního sčítání obyvatel
měla vesnička pouze 21 občanů.
(ik, foto archiv)

Začala tvorba 4. Komunitního plánu péče
Od 1. listopadu 2017 se na městském úīadě začal realizovat nový
projekt s názvemř Tvorba 4. Komunitního plánu péče města
a ORP Lovosice na roky 201Ř-2021.

Hlavním cílem je vytvoīit nový
stīednědobý komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro celé území správního obvodu obce s rozšíīenou působností
(ORP) Lovosice. Bude se tak dít na
základě zjištění potīeb a zdrojů a
jejich vzájemného porovnání. Vzešlé potīeby budou rozpracovány
do návrhů jednotlivých cílů a opatīení. Do procesu komunitního
plánování se bude moci zapojit i
široká veīejnost z celého území
správního obvodu, a to prostīednictvím dotazníkového šetīení a
procesu konzultací.
Procesem komunitního plánování
jsou vytváīeny a rozvíjeny sociální

a související služby tak, aby vyhovovaly občanům a citlivě reagovaly
na jejich potīeby a aby se tak nedělo tzv. „od stolu“. Zároveň bude
aktualizována Mapa sociálních a
souvisejících služeb, která občany
informuje o možnostech a způsobech jejich poskytování.
(ik)
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR. Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006538.
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V knihovně pīednášel o cestě po Austrálii vedoucí Zeměpisného klubu
Jaroslav Líska je nejen dlouholetý organizátor geografických pīednášek v Lovosicích – od nastávajícího ledna již 45. rokem, ale i sám cestuje
a pīednáší. Tentokrát si pro návštěvníky v městské knihovně pīipravil pīednášku ze své cesty po Austrálii, na které promítl a slovně
komentoval 350 fotografií. Návštěvníci se o Austrálii dozvěděli mnoho zajímavých a pro ně dosud neznámých informací.

Pouť po nejvýznamnějších místech Austrálie začala v Sydney –
jednom z nejkrásnějších pīístavních velkoměst světa (snímek dole), kromě fotografií významných
míst lektor uváděl i zajímavé informace, napīíklad o stavbě budovy
sydneyské Opery, jejíž cena kupodivu enormně rostla.
Poté návštěvníci zhlédli hlavní
město Canberru, plnou krásných
parků, někdy i s klokany (je zde
nejvíce zahradníků na obyvatele v
celém světě) a zahrad s původní
pestrou vegetací a s malebným
rozlehlým Griffinovým jezerem.
Cesta pokračovala pīes kosmopo-

litní a pīístavní Melbourne, kde si
turista může prohlédnout nejdůležitější památky z okružní tramvaje
č. 35 zdarma, do parku Grampiany,
který je tīetím největším národním
parkem v australské Victorii a je
domovem pestré flory i fauny, žije
zde mnoho klokanů. „Malého klokánka si můžete pohladit, u velkého bych to nedoporučoval, ten by
vás mohl kopnout, zvláště pak i
pštros,“ směje se pīednášející. „A
nebylo by to nic pīíjemného,“ dodává.
Velmi zajímavé bylo městečko
opálu - Coober Pedy. Nemají tu
zeleň, a když pīece nějaká vyraší,

zpravidla je rychle vysokou teplotou nad 40 °C zahubena. Posluchači poté s lektorem navštívili ještě
univerzitní Adelaide, posvátné Uluru, město Alice Springs s leteckou
zdravotní záchrannou službou v
Rudém pouštním stīedu, proslulé
geologické útvary Marbles Devils Karlu Karlu - ĕáblovy kuličky
(snímek nahoīe), vlastně tisíce
koulí asi 5 m vysokých a
Mount Isu s největším dolem na
stīíbro, měĖ a olovo. Cesta pokračovala do ráje v tropech - do města Cairns, do NP Daintree a na
korálové útesy. Atraktivní je také
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Fraser Island - největší písečný
ostrov světa s unikátní dopravou, s
velmi hustým deštným lesem,
písečnými plážemi, sladkovodními
jezery s nejčistší vodou na světě,
velrybami a nebezpečným psem
dingo. Cestovatel se zmínil i o
běžném životě lidí, o cenách potravin, platech a nájmech - jsou dost
vysoké, o vysokých teplotách a o
problémech, které má stát s některými domorodci. Austrálie byla
osídlena pīed 65 tisíci lety a dnes
patīí k nejsvobodnějším a nejzajímavějším zemím naší planety.
(hz, foto archiv Jaroslava Lísky)
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Akce

Lovosická vánočka letos Lampionového průvodu se letos
zúčastnilo zhruba 130 lidí
pīekvapila vysokou účastí
Akce Lovosická vánočka aneb O měšec zlého správce, kterou poīádá
lovosický turistický oddíl Vejīi, napsala již svou 26. kapitolu. Velká
účast pīekvapila i organizátory samotné.

Pro účastníky bylo tradičně pīipraveno mnoho soutěží. Hlavní
náměty pocházely z Īíše divů. Po
cestě jsme se setkali s králíky, kloboučníkem, srdcovou královnou,
zajícem Bīezňákem, a dokonce
jsme navštívili i kasino houseňáka
Absolema. Zde jsme sice všechny
body prohráli, ale podaīilo se nám
obměkčit Absolema zpěvem a
jeden bod nám nechal.
U zlého správce bylo úkolem
odhadnout, kolik peněz má v měšci. Cesta nás zavedla až do kloboučnictví u zajíce Bīezňáka. Museli jsme mu pomoci v limitu umístit co nejvíce klobouků na kolíky.
Srdcová královna měla postavenou
dráhu na kroket. Cílem bylo ji štafetově pīekonat. Jelikož celý pochod byl v hesle „Tady jsme všichni
potrhlí,“ nechyběl ani kloboučník,
který nás pozval na čajový dýchánek opepīený vyprávěním báchorek všeho druhu. Líbilo se i v králičí noīe. Její majitelé, ušáci Hop,
Bob a Flop, procvičili naši chytrost

a bystrost.
Kontrola „Dokud máš čas“ zkoušela naši rychlost i šikovnost. Nejprve jsme sbírali čas v podobě
hoīčičných semínek, pak jsme jej
nasypali ho hodin, které nám udávaly čas na sestavení obrázku. Pod
vrcholem nás kočka Šklíba naučila
kočičí tanec a v cílové rovince jsme
vyplňovali „srandatest.“
Jakmile byly skupinám sečteny
body, proběhlo vyhlášení a následné krájení obīí vánočky měīící
téměī dva metry. Na první pīíčce
se umístila děvčata z dětského
domova v Kostomlatech pod Milešovkou. Získala tak nejen odměnu,
ale i právo rozkrájet vánočku. Měšec vyhrál poīadatelský oddíl Vejīi,
protože se se svým odhadem trefil
nejblíže ke správné částce.
„Počasí se vydaīilo, všem se líbilo
a pobavili se, takže pīíští rok si
pochod zopakujeme,“ uvedl jeden
z organizátorů Jan „Žwejk“ Schejbal.

Ve stīedu 15. listopadu proběhl pro děti a rodinné pīíslušníky
zaměstnanců firmy Mondelez již Ř. ročník velmi oblíbeného
lampionového průvodu.

Naši nejmenší se vybavili lampionky různých provedení a barev a
se setměním jsme se všichni sešli
pīed vchodem továrny DELI. Každý
účastník zde obdržel poukázku na
občerstvení, které na něj čekalo na
Václavském náměstí spolu s dalším
programem. Děti ještě dostaly
sladkou dobrotu na cestu. Letos se
nás sešlo kolem 130.

došel až na náměstí, kde již bylo
pro všechny pīichystáno slíbené
občerstvení v podobě lahodných
párků, čaje a pro dospělé výtečný
svaīák. Na děti zde čekalo pīekvapení, a to pīedstavení Sváťova
dividla. Sváťa si s dětmi nejprve
popovídal, některé děti se pochlubily naučenými īíkankami a povídaly si se Sváťou o jejich pīáních k

Když jsme byli všichni, vydali jsme
se společně za svitu lampionů na
pochod městem. Prošli jsme kolem
olejny, pak ulicí Sady pionýrů dál
do Školní ulice. Celý dlouhý průvod

Vánocům. Pak jim Sváťa zahrál
poutavou pohádku o Kašpárkovi,
ze které byly děti nadšené. Zakončením celé této akce byl ohňostroj.
Martina Formánková, Mondelez Lovosice

Karolína Schejbalová, TOM Vejři Lovosice

ACZ děkuje dětem

Děkujeme všem malým umělcům, kteīí nám věnovali své obrázky. Výrobky dětí z pīedškolních zaīízení v Lovosicích, Vchynicích, Siīejovicích, Čížkovicích, Malých Žernosekách a ZŠ a MŠ v Sulejovicích jsou vystaveny v
prostorách společnosti ACZ.
Zdenka Olšovcová

Leden 2018

7

Volby

8

Leden 2018

Město

Z jednání rady města
Město Lovosice by rádo čerpalo dotace
z Fondu Ústeckého kraje. Rada města
schválila podání dvou žádostí. Mělo by
se jednat o neinvestiční dotaci na zajištění certifikovaného vzdělávacího programu Asociace kuchaīů a cukráīů s
názvem „Kuchaī v účelovém stravování“
pro Centrální školní jídelnu v Lovosicích
a dotaci na investiční projekt „Retoping
atletického stadionu v Lovosicích“.
Centrální školní jídelna by ráda uspoīádala certifikovaný vzdělávací program
pro své kuchaīky za účelem rozšíīení
jejich odborných znalostí, seznámení s
moderními trendy ve výživě, v technologické pīípravě pokrmů a s novými
surovinami. Pokud se dotaci podaīí získat, kuchaīky projdou celkem deseti
odbornými semináīi.
Druhá žádost o dotaci se týká opravy povrchů atletického stadionu. Retoping by mohl īešit běžecký ovál, sektor pro skok do výšky, skok do dálky a
rozběžiště pro technické disciplíny. Odhadovaná cena projektu je téměī 2
miliony korun. Ústecký kraj by mohl poskytnout až 1 milion.
Rada města pīispěla na výměnu technicky zastaralého babyboxu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem částkou 10 000 korun. Původní babybox byl otevīen v roce 200Ř a pomohl vstoupit do života 6 nechtěným
dětem. Zaīízení bylo nicméně již zastaralé a nemocnici zatěžovalo zvýšenými náklady na opravy z důvodu absence elektronických součástek použitých pīi výrobě. Slavnostní otevīení nového babyboxu se uskutečnilo 24.
listopadu.
Ke konci roku je obvyklé, že se rada města zabývá výročními zprávami a
zápisy do kroniky za rok uplynulý. Rada tudíž vzala na vědomí všechny
výroční zprávy zaslané základními školami a zabývala se kronikou města
za rok 2016, kterou zpracovala kronikáīka Eva Hozmanová. Kronika města
bude svázána a uložena v městské knihovně.

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. listopadu do 15. prosince)

Īízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu
Dne 18. listopadu v 4.50 hodin strážníci
kontrolovali v ulici Zámecká īidiče motorového vozidla, které vyjelo mimo vozovku
na chodník. Dechová zkouška byla u īidiče
z Úpohlav pozitivní, měl 1,7Ř ‰ alkoholu
v dechu.
Zraněná labuť
Dne 18. listopadu odpoledne vyrazili strážníci k poraněné labuti u Zámečku. Labuť,
která měla zraněnou nohu, byla následně
transportována do záchranné stanice Falco.
Prodej cigaret osobě mladší 18 let
Dne 1Ř. listopadu po poledni strážníci
v ulici Školní īešili prodej cigaret osobě mladší osmnácti let.
Nezabezpečená vozidla
Na konci listopadu strážníci zabezpečili zaparkované vozidlo v ulici 28.
īíjna, u kterého byly klíče v zámku u dveīí. V neděli 1Ř. listopadu īešili
strážníci oznámení, že v ulici Vodní je zaparkováno vozidlo Volkswagen,
které má otevīená zadní okna. V obou pīípadech se podaīilo vyrozumět
majitele, kteīí si vozidla zabezpečili.
Odcizení motorového vozidla
Dne 2. prosince v 11.45 hodin bylo strážníkům oznámeno podezīelé chování osádky vozidla, které zastavilo v ulici Terezínská. Hlídka ihned vyjela
na místo, kde zjistila, že vozidlo je v evidenci vedeno jako odcizené.
Fyzické napadení osoby
V uvedeném období strážníci īešili také fyzické napadání osob, a to v
provozovnách v ulicích Terezínská a Osvoboditelů.
Rušení nočního klidu
Ve dnech 1Ř. listopadu a Ř. prosince udělili strážníci pokuty za rušení nočního klidu v ulici Terezínská.
Krádeže v marketech
V uvedeném období īešili strážníci několik krádeží v marketech. Nejvíc
v Bille, kde kradly osoby z Ukrajiny, Litoměīic, Ústí nad Labem nebo Duchcova. Také v marketu Penny policisté īešili zloděje z Ústí.
(tuc)
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Odvolání spolku Nové Klapý
proti „Volvu“ bylo zamítnuto
Dne 27. listopadu 2017 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým
druhoinstanční orgán, jímž je odbor územního plánování
a stavebního īádu KÚÚK Ústí nad Labem (UPS), zamítl odvolání
spolku Lovosice - Nové Klapý a potvrdil platnost
územního rozhodnutí, které vydal lovosický stavební úīad.

Pro ilustraciř Společnost Volvo
požádala o vydání územního rozhodnutí na stavbu Volvo - Regionální obchodní a servisní centrum
v prosinci 2012. V roce 2013 bylo
vydáno územní rozhodnutí, které
na základě odvolání tehdy ještě
Občanského sdružení Nové Klapý
bylo zrušeno. V novém īízení mohl
SÚ pokračovat poté, co tajemník a
následně po odvolání i UPS rozhodli o nepodjatosti vedoucího SÚ
ve věci územního īízení. SÚ poté
svolal ústní jednání, kde se opět
setkal s námitkami dopadu stavby
na životní prostīedí a zdraví obyvatel. Nezbývá než podotknout, že
spol. Volvo údajně jako u jediné
své stavby v rámci ČR nechala
vypracovat dokumentaci hodnocení EIA, která dopadla kladně.
Také orgán hygieny (Krajská hygienická stanice Ústí n. L.) vydal k
záměru kladné stanovisko. Pro
jeho vydání si KHS vyžádalo zpracování samostatných posudků. Pro
záměr byla zpracována rozptylová
studie. Kromě vlivu znečistění z
budoucího provozu záměru se
autoīi této studie zabývali také
kumulativními vlivy ostatních realizovaných záměrů či záměrů nacházejících se ve stadiu projektové
pīípravy. Hlavními zdroji emisí jsou
plynová kotelna a automobilová
doprava související s provozem
areálu. Znečisťující látky uvažované
v rozptylové studii bylyř NOx, CO,
PM10, PM2,5 benzo(a)pyren (B(a)
P), a benzen. Na žádost KHS byl
výčet posuzovaných škodlivin rozšíīen ještě o PAHy a 1,3 - butadien.
Vypočtené pīíspěvky jednotlivých
škodlivin k celkovému imisnímu
zatížení lokality byly velice nízké,
téměī zanedbatelné.
Závěrečné hodnocení vlivu záměru na imisní situaci uvádí, že v
īešeném území nebude docházet k
pīekračování imisních limitů posuzovaných znečisťujících látek ani
po jeho realizaci. Výjimkou je četnost pīekračování 24hod. imisního
limitu pro PM10 a ročního imisního limitu pro B(a)P, které jsou
pīekračovány již v současnosti.
Rovněž Hodnocení vlivů na veīejné zdraví, které zpracovala Denisa
Pelikánová, hodnotilo vliv imisní
zátěže a hlučnosti z budoucího
provozu záměru. Pīi odhadu výskytu nemocnosti v závislosti na pīedpokládaném znečistění ovzduší vlivem provozu záměru suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5
oproti stávající imisní úrovni znečistění, byla změna prakticky nehodnotitelná se závěrem, že navýšení nemocnosti se neočekává.
Z hodnocení hlukové zátěže vyplývá, že po zprovoznění záměru
nebude docházet k žádnému nárůstu osob obtěžovaných hlukem.
Není ani pīedpoklad nárůstu počtu
osob s pocity rušení spánku, neboť
areál Regionálního a obchodního

centra Volvo Truck Czech bude
provozován pouze v denní době.
Dominantním zdrojem hluku v
īešeném území je provoz na komunikaci I/15 a dálnici D8.
Z důvodu zprovoznění záměru
nedojde k pīekročení hygienických
limitů a v pīípadech limitů, které
jsou pīekročeny již nyní, nedojde
z důvodu zprovoznění záměru ke
zhoršení stávající situace.
Obdobně vyvrátily námitky a
obavy o zhoršené ŽP další dotčené
orgány, které se k záměru vyjadīovaly (kanalizace a spodní vody). Ve
druhém odvolání zpochybňované
stanovisko hygieny potvrdilo navíc
ministerstvo zdravotnictví, kam pīi
odvolání UPS stanovisko zaslalo
k ověīení.
Dalším zpochybňovaným krokem
bylo poīízení změny územního
plánu (ÚP). V době, kdy o změny
ÚP spol. Volvo požádala, vycházel
poīizovatel z názoru Ústavu územního rozvoje Brno, který je dle
zīizovací listiny mj. zīízen jako
metodické pracoviště na úseku
územního plánování. Podle této
metodiky se jednalo o nepodstatnou změnu. Zkušenost s našimi
zákony je bohužel taková, že
umožňují mnohdy dvojí výklad. To
se stalo i v pīípadě změny ÚP Lovosice. Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR) totiž následně vydalo svou metodiku, kde se jednalo o
změnu podstatnou. Na podkladě
změněné metodiky pak soud část
ÚP Lovosice v místě pozemku pro
stavbu Volva zrušil. Tento nedostatek byl ještě pīed zrušením zhojen
v rámci změny č. 1 ÚP Lovosice.
Takže vydané územní rozhodnutí
bylo v souladu se změnou územního plánu a ten projednán podle
platné metodiky MMR.
Součástí inženýrských sítí pro
Volvo měl být i kapacitní pīívodní
īad vody, na který se mohly v budoucnu napojit RD v lokalitě podél
silnice I/15 (pokud to bude možné
po splnění hlukových limitů z dopravy). Součástí areálu Volva měl
být i pás zeleně v šíīi kolem 80-100
m, který by odclonil lokalitu RD.
Zástupci spolku Nové Klapý i někteīí občané se bránili napī. zīízení
komunikace podél zadního traktu
areálu bývalé ČSAD, DEK stavebnin
až po areál lakovny. Tudíž tato část
z PD z územního plánu vypadla,
takže nedojde ke zklidnění dopravy v ul. Sv. Čecha.
Lze očekávat, že letos požádá
Volvo o stavbu svého truck centra.
Jeho hlavní náplní mají být v podstatě garanční prohlídky nových
vozidel. Pokud spol. Volvo upustí
od záměru, dá se očekávat, že
pozemek s platným územním rozhodnutím prodá zájemci, který ho
využije podle svého podnikatelského záměru a v souladu s územním
plánem.
ik / Ing. Petr Soldon,
vedoucí stavebního úřadu

Ř

Školy

Profesor Pirk mluvil s gymnazisty nejen o kardiochirurgii
Možnost osobního setkání s výraznou osobností svého profesního oboru se v polovině prosince naskytla zejména studentům biologického
semináīe lovosického gymnázia.

Město Lovosice navštívil elitní
kardiochirurg, pan profesor Jan
Pirk z prestižního pracoviště IKEM
v Praze, který v rámci takīka dvouhodinového setkání s mladými
gymnazisty pohovoīil o své životní
cestě k medicíně a pīíklonu právě
k oboru kardiochirurgie.
V rámci prezentace i následné
besedy však zazněla i celá īada
dalších, velmi zajímavých (často i
poučných) informací o zkušenostech od této špičky českého i evropského lékaīství. Chce se proto v
této souvislosti věīit, že některé
vyīčené postīehy si snad dokáží
studenti patīičně uvědomovat pīi
nynějším studiu i v budoucím živo-

tě. Jednalo se o velmi pīíjemné
neformální setkání s osobností,
které zaujalo všechny hosty z īad
žáků, kantorů i další pīítomné
posluchače.
„Jsme samozīejmě velmi rádi, že
naše pozvání pīijal. Rádi bychom
se do budoucna setkávali i s dalšími zajímavými osobnostmi," uvedla k tomu učitelka biologie lovosického gymnázia Radka Balounová,
která akci zprostīedkovala.
„Za nás všechny jsme vyjádīili
panu profesoru Pirkovi opravdu
velké uznání, je to skvělý odborník,
lékaīská kapacita a zároveň také
výrazná lidská osobnost," doplnil
īeditel gymnázia Marek Bušek.

Žáci ze ZŠ A. Baráka navštívili I matematika může být zábavná
O tom se pīesvědčili žáci druhého a čtvrtého ročníku ZŠ Všehrdova,
vánoční trhy v Drážďanech
když 12. prosince pīijela do školy paní Krištofová se svým kolegou,
Advent a Vánoce patīí mezi nejkrásnější období v celém roce.
My jsme si ho letos rozhodli zpīíjemnit návštěvou vánočních trhů v
Drážďanech a zámku Moritzburg.

Sedmého prosince jsme s vybranými žáky z 2. stupně vyrazili směr
DrážĖany, abychom si užili pīedvánoční čas u našich saských sousedů. Odjížděli jsme v 8 hodin od
školy a během cesty autobusem
nám paní delegátka z CK Veselý
doplnila naše zeměpisné znalosti o
Německu a historii DrážĖan.
Po pīíjezdu do DrážĖan nás īidič
autobusu vysadil na pravém bīehu
īeky Labe. Odtud nás průvodkyně
pīevedla pīes most do historického centra saské metropole. Prohlédli jsme si státní operu Semperoper, barokní palác s galerií
výtvarného umění Zwinger a barokní kostel Frauenkirche. Právem
se tomuto městu īíká „Florencie na
Labi“. Nádhera.
Později jsme zamíīili na největší
vánoční trhy v DrážĖanech, na
Striezelmarkt. Jedinečnost a krása
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těchto trhů se nedá ani popsat. Po
krátké návštěvě trhů a obchodního
domu Galerie jsme autobusem
vyrazili na zámek Moritzburg, kde
se natáčela slavná pohádka Tīi
oīíšky pro Popelku. Bez ní si snad
nikdo z nás nedokáže Vánoce
pīedstavit. Během pīedvánočního
času je na zámku i výstava o natáčení této pohádky. Prohlédli jsme
si zde voskové figuríny známých
pohádkových postav a zīejmě
největším zážitkem pro naše žáky
bylo, že si zde mohli vyzkoušet
kostýmy Popelky, její sestry Dory
nebo myslivce. V malém zámeckém kinosále jsme zhlédli krátký
film o tom, jak se pohádka natáčela.
Výlet se velice vydaīil a všichni
jsme si kromě malého suvenýru
odvezli i mnoho krásných zážitků.
Mgr. Lucie Žižkovská, ZŠ A. Baráka

aby nás seznámili s projektem Besedárium, který prostīednictvím
metody profesora Hejného využívá aritmetiku i geometrii v prostoru
zábavnou formou.
kyslíku, porušený plášť rakety a
Pro druháčky byl pīipraven program s názvem „Cesta za pokla- nebezpečí virové nákazy. Setkali se
dem Černého piráta“. Děti se vyda- také s obyvateli planety a museli se
rozhodnout, jaký způsob komunily na dobrodružnou výpravu na
záhadný ostrov, kde byl ukrytý kace s nimi zvolí. Nakonec se naši
poklad. Musely vyluštit zašifrova- kosmonauté rozhodli správně a s
nou mapu, dostat se ze zajetí, mimozemšťany se spīátelili.
Žáci obou tīíd byli nadšení, prapīekonat propast a pak najít pocovali ve skupinách a zapojili se
klad.

Žáci čtvrtého ročníku už měli
vzhledem ke svému věku obtížnější
program. Stali se členy NASA a
vydali se společně do vesmíru.
Cílem kosmonautů bylo najít planetu, kde by mohlo lidstvo žít, a
pojmenovat ji. Cestou však došlo
k nepīedvídaným potížímř rozbitý
počítač (takže spojení s Houstonem bylo pīerušeno), nedostatek

úplně všichni. Určitě si ani neuvědomili, že vlastně plní matematické
i geometrické úkoly, ale netradiční
a zábavnou formou.
Také paní učitelky, které se programu zúčastnily, jej vyhodnotily
jako velice zdaīilý a na velmi vysoké úrovni. Doporučujeme jej proto
i dalším žákům ostatních škol.
Mgr. I. Reicheltová, Mgr. H. Protivová

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde 2. února
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Adventní koncerty v Mírovém kostele byly hojně navštívené
Církev československá husitská poīádala v Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého celkem 4 adventní koncerty.

První bylo Vánoční rodinné muzicírování se
zpěvačkou Danou Krausovou. „Tentokrát paní
Krausová nepīivezla jen Ester Godovskou a
klávesy, ale zároveň i mnoho hudebních nástrojů pro děti, které jim v druhé polovině svého
vystoupení rozdala a ty ji doprovázely různým
cinkáním pīi jejím pěveckém projevu (viz foto).
Jmenují se odborně Orffovy nástroje. Na bubínek se pīidali i dospělí lidé,“ uvádí faráī Miloš
Hyka. Pak paní Krausová pozvala všechny pīítomné děti na pódium, kde společně s narychlo
sestaveným dětským sborem zazpívaly známé
koledy na pīání obecenstva. „Myslím, že večer
se vydaīil a lidé odcházeli z kostela vánočně
naladěni a potěšeni i výkonem svých dětí, na
které byli právem pyšní,“ komentuje koncert
faráīka Libuše Mikušková.
Další sobotu Ř. prosince se konal koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia In Flagranti. „Vystoupení mělo tīi části - začali jsme
směsí méně známých koled a vánočních písní z
různých zemí, pak následovalo několik spirituálů
a skončili jsme známými vánočními koledami.
Většina skladeb byla v naší vlastní úpravě,“ uvádí sbormistryně Pavla Linková. Kostel byl opět
zcela zaplněn.
Na dalším koncertu vystoupila nová lovosická
skupina JTD, kterou vede Martin Kočí. Poté
nastoupila skupina Red Leaf. Obě kapely hrály
pīevážně vlastní skladby. V druhé půli zaīadili
muzikanti vánoční blok. Kostel byl plný a tentokrát zde bylo i hodně mladých lidí a celý koncert se nesl ve velmi radostném duchu.
Na posledním koncertě se pīedstavila s vánoč-

ními písněmi skupina Karavana. Ve sváteční
atmosféīe zazněl blok vánočních písní z oblasti
country. „Tato hudba se do kostela hodí, písně
jsou o pīátelství a životních cestách,“ īíká kapelník Karavany Vladimír Kočí.
„Adventní koncerty se během let staly v Míro-

vém kostele tradicí a chodí sem s radostí nejen
návštěvníci, ale i hudebníci,“ īíká faráīka Mikušková. Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce všichni vystupující popīáli svým
posluchačům s nadějí, že se setkají i o pīíštím
adventu.
(hz, foto M. Hyka)

Za Františkem Rudlem

Franta byl můj kamarád, jakých má každý jen několik málo. Bohužel byl.
Ve stīedu 13. prosince 2017 po celodenním lyžování v Itálii odložil lyže,
vyběhl prý do patra jako mladík a na večeīi již nepīišel. Takový je osud.
Pohyb byl Frantovi celoživotní drogou. Stále v pohybu. Skaut, lyžaī, horolezec, vodák, házenkáī, atlet a hlavně hráč a trenér baseballu. Vídeňské
děti, které trénoval, mu dělaly radost na turnajích v Rakousku i Česku. V
létě jezdil s velkou skupinou rakouských dětí na Vltavu. Pro děti by se
rozdal. Měl velmi rád lidi a společnost, rád diskutoval o problémech
okolo nás. Osobně znal mnoho VIP osobností. Vzpomínám si, že jsme
uvažovali o tenisové škole v Lovosicích. Pīekvapením pro tenisty na kurtech i pro vedení města bylo, když si kurty pīišly prohlédnout paní Martina Navrátilová a Helena Suková.
V roce 1Ř78 podepsal Chartu 77, v rámci akce STB Asanace byl vytlačen
do Vídně. Pīesto se rád vracel do Čech a zapojoval se do společenského
dění v Praze i v Lovosicích. Mezi největší hodnoty jeho života patīila
svoboda. Ta slušná svoboda, ne ta naše česká, bez morálních mantinelů
a zábran. Jednou z jeho posledních akcí je pīeklad knihy o hraběnce
Eleonoīe Schönbornové z Vlastislavi do češtiny. Vydání knihy se nedočkal. V Lovosickém dnešku byl rozhovor paní Hozmanové s Frantou. Na
stránkách www.pribehy20stoleti.cz je i rozhovor s názvem Rebel s pálkou. Nebyl rebelem za každou cenu, ale svobodu hájil do posledního
dechu. Doslova a do písmene. Jeho hlučné "Tak jak je bando?" nám
bude chybět.
Jan Kulhánek
Ke slovům smutku se pīipojuje i redakce. Čest jeho památce!
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Akce

Ježíškova vnoučata letos
nadělovala i v Lovosicích
Hezké domy s.r.o., jako poskytovatel odlehčovacích služeb,
se zapojily do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

Plán zájezdů, lázní a ozdravných pobytů
MO STP LOVOSICE na rok 2018
Dovolujeme si pozvat členy i nečleny STP na akce v roce 2018

27. 4. – 4. 5. Bechyně

Lázeňský pobyt s 10 procedurami, ubytování, plná penze, doprava,
pojištění. Možnost výletů a kulturní poīady v místě.
Cena 6.600,- Kč

8. 5. Krásná Lípa

Klub českých turistů nás zve na oslavy 100 let založení samostatného
Československého státu s kulturními poīady. Cena 200,- Kč

16. 5. Pīerov nad Labem, Lysá nad Labem

Zájezd - skanzen a prohlídka města, doprava, pojištění. Cena 250,- Kč

30. 5. – 2. 6. Maďarsko - Búfúrdo

Pobyt v termálních lázních. Ubytování v hotelu pīímo v lázních, bohatá
polopenze, vstupenka na celý pobyt do koupelí, doprava. Pojištění si
sjedná každý sám pro cestu do zahraničí. Cena 4.800,- Kč

13. 6. Sychrov, Turnov

Zájezd - prohlídka zámku, prohlídka města, muzea a okolí, doprava,
pojištění. Cena 350,- Kč

8. - 14. 7. Libverda

Rekreační pobyt v lázeňském městečku. Doprava, plná penze, pojištění.
Lázeňské procedury možno dokoupit individuálně dle vlastního výběru na
místě. Možnost výletů po okolí, hudební večer atd. Cena 4.000,- Kč

12. - 1Ř. 8. Jetīichovice

Dlouho jsme pīemýšleli, jaký
dárek si pro naše klienty pīát, neboť k nám pīicházejí na krátkou
dobu. Proto jsme uvítali nabídku
Českého rozhlasu Sever uspoīádat
pro naše pobytové zaīízení malý
vánoční koncert.
Za podpory Kulturního stīediska
Lovoš, které nám bezplatně pronajalo prostory městské knihovny,
jsme mohli v sobotu 16. prosince
pīivítat společně s našimi klienty,
jejich rodinami a návštěvníky z
Lovosic textaīe, skladatele a zpěváka Marcela Zmožka a moderátory
ČR Sever. Hodina plná známých
písniček, povídání i malého soutěžení o CD pīíjemně rozehīála
všechny pīítomné, kteīí si mohli
zazpívat s panem Zmožkem hity
jak jeho, tak jeho otce Jiīího
(Panenka z kouta, To býval ráj, Máš

něhu andělů nebo nestárnoucí Už
mi lásko není 20 let). Některým se
zaleskly v očích slzičky pīi vzpomínkách na naše nejbližší. Na závěr
jsme pro všechny pīítomné pīipravili malé občerstvení a nesmělo
chybět ani společné focení. A tak, i
když venku pršelo, vraceli jsme se
„domů“ s pohodou a úsměvem na
tváīi.
Ráda bych za nás poděkovala
všem, kteīí se podíleli na pīípravě a
vlastní realizaci koncertu Marcela
Zmožka, a to týmu projektu Ježíškova vnoučata Českého rozhlasu
Sever Ústí nad Labem, Kulturnímu
stīedisku Lovoš a městské knihovně, že nám pomohli si užít adventní čas. Všem našim pīíznivcům
pīeji za celé Hezké domy hodně
zdraví, štěstí a pohody do roku
2018. Soňa Čechová, Hezké domy s.r.o.

Rekreační pobyt v krásném prostīedí Českého Švýcarska v hotelu Bellevue, doprava, ubytování, plná penze, pojištění. Možnost výletů po okolí,
hudební večer atd. Cena 4.800,- Kč

2. - Ř. Ř. Medlov

Rekreační pobyt v krásné pīírodě na Vysočině, doprava, ubytování, plná
penze, pojištění. Možnost výletů po okolí, hudební večer atd.
Cena 4.Ř00,- Kč

3. 10. Polsko - Kudowa Zdroj

Zájezd za podzimními nákupy, doprava, pojištění si sjedná každý sám pro
cestu do zahraničí. Cena 350,- Kč
Pīihlášky pīijímáme v kanceláīi STP od 1. 1. vždy v úterý od Ř do 12 hod.

Výstava Šance byla tentokrát v knihovně
Výstava se uskutečnila ve velkém sálu a dalších dvou místnostech
knihovny ve dnech 27. listopadu – 1. prosince

Pīedvánoční ZUŠka – hráli jsme i v Coswigu

Každoročně poīádá lovosická
ZUŠka několik pīedvánočních vystoupení. Letos jsme koncertovali
hlavně v knihovně, kde se uskutečnily dva adventní koncerty našich
hudebníků (7. a 18. prosince), během nichž jste si mohli v naší výtvarné dílně ozdobit vánoční perníčky, či vyrobit ozdoby z korálků.
Dále jsme několikrát potěšili seniory v Hezkých domech a DPS, žáci z
poboček školy vystoupili na koncertě v Tīebenicích, kde měli premiérové vystoupení žáci literárnědramatického oboru na tamním
vánočním jarmarku.
V sobotu 16. prosince jsme zavítali na Sasko – český vánoční trh.
Po návštěvě hudební školy a malém občerstvení jsme koncertovali
v sále Villa Teresa. Po vystoupení
žáků z Coswigu následoval asi
půlhodinový koncert našich žáků,

který jsme zakončili koledami Štěstí, zdraví, Tichá noc a Betlémská
hvězda. Všem našim pīíznivcům
pīejeme dobīe naladěný rok 2018
a těšíme se na setkání s vámi!
Mgr. Petra Kacianová,
ředitelka ZUŠ Lovosice

dnesek.lovosice.com
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Akce proběhla za podpory města
Lovosice a pod záštitou radní Ústeckého kraje Jitky Sachetové. Letos proběhl již 14. ročník a nabídka
byla opět velmi štědrá. Výstavě
vévodil vánoční strom ozdobený
malovanými perníčky. Vystaveny
zde byly betlémy z celé republiky z
nejrůznějších materiálů, které propůjčila Dagmar Zoldová. Krásné
byly ty netradiční – z perníčků, ze
šité krajky, paličkovaný nebo voskový, ale i papírové, keramické,
vyīezávané ze dīeva či betlém z
šustí. Výstava byla doplněna ukázkou zdobení perníčků; perníčky si

mohli návštěvníci i sami ozdobit.
„Výstavu navštívilo mnoho lidí,
hlavně školních tīíd, avšak odpoledne pīicházel každodenně i velký
počet dospělých a dětských návštěvníků, kteīí zároveň chodili do
knihovny. Výrobky vyráběli uživatelé denního stacionáīe a sociálně
terapeutické dílny Šance Lovosice,
z.s.,“ uvedla Božena Plicková, pīedsedkyně Šance. „Dárečky byly
opravdu za velmi nízké ceny, novinkou byli andělíčci z denního
stacionáīe nebo ozdoby členek
z Klubu porozumění,“ dodala.
(hz, foto archiv)
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Informace

Skautské okénko – Světlušky a Vlčata se pīedstavují + Skautské Vánoce
Světlušky a vlčata se pīedstavují
V minulém Lovosickém dnešku
jste se dozvěděli něco málo o
mladších skautech - vlčatech a
světluškách. Dnes bych vám ráda
pīiblížila, co jsme vlastně zač. Jsme
děti školního věku od 7 do 11 let a
īíká se nám, jak už bylo psáno,
světlušky (dívky) a vlčata (chlapci).
Scházíme se každý čtvrtek v klubovnách Junáka od 16 do 18 hodin.
V oddíle světlušky a vlčata tráví
svůj volný čas v partě stejně starých kamarádů. Během roku spolupracují v menších skupinkách (tzv.
šestkách), kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a
společně zvládají úkoly a výzvy,

īujeme se na rozvoj sociálních
dovedností, aby se děti naučily
spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát
fér. Zábavnou formou hrajeme v
pīírodě či klubovně (podle počasí)
různé hry a soutěže, kde procvičujeme praktické dovednosti, které v
oddíle získáme a které nás vedou k
větší samostatnosti - jako tīeba
pīíprava na výlet, sbalení batohu
bez pomoci rodičů, pīíprava svačiny, zavolání pomoci v pīípadě
nehody a jiné praktické dovednosti
potīebné v běžném životě.
Nejraději jsme však v pīírodě.
Jednou za 14 dní v sobotu vyrážíme na takzvané výpravy. Naše
cesty směīují do blízkých či vzdále-

které pīed ně stavíme.
Programem pro světlušky a vlčata
je poznávat svět, který je velký a
rozmanitý, učit se porozumět jeho
pīíběhům, ale i pravidlům, pomáháme ostatním, učíme se být ohleduplní nejen k lidem, ale i k pīírodě, a poznáváme, co je správné a
chováme se podle toho.
Program zahrnuje rozmanité
výtvarné aktivity, zpívání či hraní
divadla, všestranné pohybové aktivity, ale rozvíjíme i fantazii. Zamě-

nějších míst našeho kraje a nejsou
to jen bezduché procházky po
krásách pīírody. Poznáváme stromy, rostliny, pokud máme štěstí,
tak i lesní zvěī. Výpravy si zpestīujeme různými dobrodružnými hrami a když počasí pīeje, opékáme si
na ohni buīty, nebo různé jiné
pochutiny. V každém ročním období je stále co objevovat a zažít
tak spousty zážitků se svými skautskými kamarády.
Alena Kubátová,
vedoucí oddílu světlušek a vlčat

Skautské Vánoce
S pīíchodem Vánoc si i lovosičtí
skauti pīichystali vánoční schůzku.
Ta je pro nás krásným uzavīením
celoročního shonu, oslavuje pīedvánoční čas a jsou na ni proto
srdečně zváni i starší členové stīediska. Skauti a skautky si pro nás
tradičně pīipravili scénky a písničky, které se svou družinou průběžně nacvičovali od īíjna a právě na
vánoční schůzce mají pīíležitost
pīedvést, jak si s tímto úkolem
poradili.
Pro nás starší je zajímavé a zároveň moc milé, že se děti díky těmto malým pīedstavením zajímají i o
starší komiky, a tak můžeme na
jevišti vidět pīíspěvky od Járy Ci-

ně o krájení cibule. Dle informací,
ke kterým jsme se dostali, jde o
velmi starou tradici, pīi které se
oloupaná cibule rozkrojí, rozdělí se
na 12 vrstev, posolí se a počká se
24 hodin. Proč? Každá část z dvanácti totiž reprezentuje jeden měsíc a podle toho, jak se cibule
„vypláče“, bude v pīíštím roce. A
jak tedy bude? Doufáme, že dobīe,
protože druhý den byla cibule silně
cítit a všechny vrstvy ležely na
jedné hromadě. No, stane se…
Druhá tradice, kterou jsme si
vyzkoušeli, pochází z Německa.
Spočívá v tom, že se na vánoční
stromek věší kyselá okurka a ten,
kdo ji najde, dostane speciální
dárek.

mrmana, Felixe Holzmanna či Kaisera a Lábuse. Koneckonců pīedstavení Klíště od posledně jmenovaných vyhrálo i putovní Cenu
divadelní scény.
Na vánoční schůzce také zkoušíme některé vánoční tradice. Vedle
házení stīevíce a pouštění lodiček
jsme letos krájeli také cibuli. Nespletl jsem se, nejde o krájení jablka a hledání hvězdičky, ale skuteč-

Závěrem bych chtěl všem, kteīí se
podíleli na činnosti lovosického
stīediska Brána Lovosice, poděkovat za jejich práci, protože skauti si
užili krásný rok a věīím, že rok
2018 nebude výjimkou. Vám čtenáīům a vašim rodinám pīejeme
šťastný nový rok plný radosti a
naplnění vašich pīání.
Tomáš Sláma „Cecil“,
vedoucí střediska Brána Lovosice

• • Sociální pracovnice městského úīadu se jely inspirovat na Slovensko • •
Díky realizaci nového projektu s názvem Podpora sociální práce v obci Lovosice, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006111 za pīispění
státního rozpočtu a Evropské unie, prostīednictvím Operačního programu Zaměstnanost, vycestovaly sociální pracovnice do Bratislavy
za inspirací v rámci výkonu sociální práce.

Program zahraniční pracovní cesty, kterou
organizovalo MPSV ČR v rámci projektu
„Systémová podpora sociální práce v obcích“,
byl strukturován do tīí dnů. První den, po pīíjezdu do Bratislavy, se uskutečnila pīednáška
Petera Brnuly na téma komparace sociálních
systémů v SR a ČR. Tato pīednáška byla pīínosná díky porovnání sociálních systémů obou
zemí jak z hlediska společné historie, tak i po
rozdělení Československa.
Následovala informace tajemnice Komory
sociálnych pracovnikov a asistentov sociálnej
práce Martiny Gymerské o vzniku, činnosti i
problémech této profesní komory. Druhý den
pracovní cesty byl směrován na MČ Ružinov
v Bratislavě, kde po úvodním slově a pīivítání
starostou této městské části Dušanem Pekárem
následovalo pīedstavení městské části jak z
hlediska historie, tak i jeho současnosti vedoucí
odboru sociálnych vecí Henrietou Valkovou.
Program pokračoval sledem jednotlivých
pīednášek a pīedstavení sociálních projektů a
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organizací poskytujících sociální služby, napī.
Tvoj Buddy - spájame deti s dobrovoľníkmi;
Úsmev jako dar / Program „stretnutia rodinného kruhu“; Nízkoprah / Nota bene, prodaj časopisu – zamestnávanie ľudí bez domova – Proti

průdu o. z. Závěrem byla diskutována společná
tématař sociální šetīení v obci, multidisciplinární
pīístup a pīíklady z praxe.
Programu se zúčastnilo 27 zástupců z 15 různých městských částí a obcí ze Slovenska. Pīednášky v rámci této společné konference nám
pīiblížily nejen sociální práci na obci (MČ Ružinov v Bratislavě), ale činnost neziskového
sektoru. Odpolední část programu tvoīila návštěva Ružinovského do-mova seniorov a návštěva noclehárny – De Paul Slovensko/ nocľaháreň pre ľudí bez domova na území Ružinova.
Závěr pracovní cesty patīil opět návštěvě
v terénu. Na výběr byla prohlídka nízkoprahového centra DOMEC, kontaktního centra OZ
Prima a tzv. prosociální kavárny Dobré & Dobré.
Díky této zahraniční pracovní cestě jsme měly
možnost srovnání výkonu sociální práce v obou
zemích. Ověīily jsme si, že sdílíme nejen společné problémy v oblasti sociální práce, ale i obavy
v rámci výkonu této náročné profese.
Mgr. Eva Rudiková, vedoucí odboru sociálních věcí
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Sport
Smrčka pīivezl z Mexika 2 medaile,
oba závody dělila jen hodina

Čeští hendikepovaní plavci pīivezli
z Mistrovství světa v Mexiku osm
medailí. Nevidomý plavec Miroslav Smrčka z Ústí nad Labem,
člen Klubu zrakově postižených
sportovců ASK Lovosice, ve svých
54 letech zdatně proháněl mnohem mladší soupeīe. Na 100 metrů prsa si doplaval pro stīíbrnou
medaili, v polohovce na 200 metrů
v osobním rekordu vybojoval
bronzovou medaili. Mezi těmito

dvěma závody měl navíc pouze
hodinu na odpočinek.
Dále Smrčka vybojoval ještě dvě
čtvrtá místa, a to na 100 a 50 metrů volným způsobem. Výkony
jsou to obdivuhodné i proto, že se
svým trenérem Petrem Budínským
(na snímku) původně vylaĖovali
formu na záīí, leč kvůli velkému
zemětīesení v Mexiku byl šampionát o 2 měsíce odložen.
V. Krajíček, předseda Klubu ZP sportovců

Lovosickým mažoretkám se začíná
vracet jejich pilná práce

Krasobruslaīi pojedou na Zimní
olympiádu dětí a mládeže ČR 2018
Sezona zimních sportů je v plném proudu a lovosičtí krasobruslaīi
nezahálí. Téměī každý víkend vyjíždějí na závody po celé republice.

Pīíprava na ně je velice intenzivníř
absolvují každodenní tréninky a
suchou pīípravu. Tou je balet, tanec a gymnastika. Krasobruslaīi v
této sezoně již významných úspěchů dosáhli.
„Tīi naši závodníci byli nominováni pro reprezentaci Ústeckého kraje na VIII. Zimní olympiádu dětí a
mládeže ČR 2018, která proběhne
od 28. ledna do 2. února v Pardubickém kraji. Nominováni jsou
Beáta Klausová v kategorii žačky,
Marek Hamr v kategorii žák mladší
a Adéla Sekyrová v kategorii žačky

mladší jako náhradnice,“ uvedla
Monika Klausová, pīedsedkyně
krasobruslaīského klubu ASK Lovosice.
Dalším úspěchem je nominace
trenérky Veroniky Lebedové do
trenérského týmu na této olympiádě. Trenérku lovosických krasobruslaīů si do svého týmu vybral
sám Ústecký kraj. „Jsme hrdí na
všechny naše krasobruslaīe a samozīejmě i trenérku a pīejeme jim
mnoho sportovních úspěchů,“
dodává pīedsedkyně klubu Monika
Klausová.
Foto archiv klubu

Po nesmělém rozjezdu zájmového útvaru mažoretek v DDM Elko
v minulém roce se nyní zájem o kroužek začal zvyšovat.

V současné chvíli trénuje 23 dětí
ve věku od 4 do 14 let. Mažoretky
se také mohou pochlubit prvními
úspěchy a reprezentací města. „V
īíjnu jsme se poprvé odhodlali do
soutěže Mažoretkové federace.
Dali jsme dohromady dva týmy,
které se zúčastnily soutěže v Krupce. Podaīilo se nám pīivézt domů
dva zlaté poháry a dvě medaile v
soutěžních kategoriích pīípravka a
junior,“ īíká trenérka Veronika Jelínková.
Usilovný roční trénink pīinesl
zaslouženou odměnu, nicméně
mažoretky nehodlají usnout na
vavīínech a nepoleví ani v letošním
roce. S pīípravou nových sestav
svěīenkyně Veroniky Jelínkové již
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začaly a tentokrát v krásných nových kostýmech. „V nadcházejícím
pololetí máme v plánu účast
v dalších soutěžích, rádi bychom se
také kvalifikovali na Mistrovství
České republiky v kategorii družstva a sólo,“ dodává trenérka.
Na soutěže kromě dvou hlavních
skupin v kategorii pīípravka a kadetka pojedou také dvě „sóla“ v
kategorii pīípravka, a minimálně tīi
„sóla“ v kategorii kadet a junior.
Soutěžit bude i sama trenérka jako
senior sólo baton.
„Doufáme, že vystoupení na různých akcích v okolí Lovosic se pro
nás stanou samozīejmostí,“ īíká
s úsměvem Veronika Jelínková.
(ik, foto archiv mažoretek)
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •

Na pīání čtenáīů pīinášíme do každého vydání nevýherní kīížovku. Tuto kīížovku
sponzoruje KS Lovoš. Tajenku kīížovky z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle spolu
s krátkým článkem k danému tématu. Tentokrát se týká sportu ve městě.

Tajenka prosincové kīížovkyř August Tschinkel

Zakladateli firmy DELI (dnešní
Mondelez CR Biscuit Production
s.r.o. Lovosice) byli synové Augusta Tschinkela (1772-1833),
který v roce 1806 jako první
v Rakousku zavedl výrobu náhražkové kávy (cikorky) v Chīibské – Schönfeldu; v roce 1830
se firma nazývala „August
Tschinkel a synové“.
Synové se jmenovali Emanuel,
Anton a Franz. V roce 1845 začal
jeden ze synů Anton pokusně
pěstovat cukrovou īepu, čekanku a mrkev pro výrobu cikorky v
Lovosicích. Pokusy byly úspěšné,
a tak v roce 1854 nechali bratīi

Leden 2018

Tschinkelové postavit v Lovosicích továrnu na cikorku (DELI)
a posléze i další továrnu na výrobu kandovaných produktů.
Tyto podniky byly pokračováním
idejí Augusta Tschinkela.
Pīes počáteční prosperitu se
firma v roce 1Ř03 dostala do
konkurzu a byla prodána nově
vzniklé firmě „Lovosická továrna
na čokoládu, cukrovinky a kávové náhražky a. s.“.
Zakladatelé DELI mají hrobku
na lovosickém hībitově. Poslední
zbytky původní továrny bratīí
Tschinkelových byly srovnány se
zemí v listopadu 2006.
(hz)

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá stranař 7000 Kč
1/2ř 3500 Kč
1/4 stranyř 1750 Kč
1/8ř 875 Kč

Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně
v nákladu 5000 výtisků a je zdarma
distribuován do všech lovosických
domácností a na radnice či infocentra
v okolních obcích

Pīíjem inzerceř 724 482 870

Lovosický
dnešek
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