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Fontána ozdobila Václavské náměstí

Ve středu 16. května odpoledne byl na Václavském náměstí zkušebně spuštěn provoz nové fontány. „V tuto
chvíli fontána funguje ve zkušebním režimu, tak aby mohla být prověřena funkčnost všech systémů. Bude se
ladit nastavení výšky, tvaru a vzoru vodního paprsku, kontrolovat, zda nedochází k větším únikům vody
z okruhu, a upraví se osvětlení vodních sloupců,“ přiblížil starosta města Milan Dian. Autorem návrhu fontány
je architekt Michael White, který se mimo jiné podílel na nové podobě sálu Lovoše. Fontána se spouští v
7 hodin ráno a tryská až do 11 večer, po setmění vodní sloupce probarvují světelné efekty.
(ik, foto tuc)

Novinkou na koupališti je objekt občanské vybavenosti
Nová sezona na lovosickém koupališti s sebou přináší další novinky a tím opět větší komfort
pro návštěvníky. Otevřeno bude zřejmě s příchodem prázdnin podle počasí.
Od této sezony budou moci
návštěvníci koupaliště využívat
nový objekt občanské vybavenosti. Je přízemní, zastřešený pultovou střechou o malém spádu a
bude v něm pokladna, prostor pro
plavčíka, občerstvení, bezbariérové sociální zařízení a převlékací
kabiny.
„Objekt bude vybaven požární
signalizací, telefonem, připojením
na internet (EET) a elektronicky
zabezpečen. Obvodový plášť nemá tepelně izolační funkci, neboť
je určen pouze pro letní provoz,“
uvedla Jitka Voláková z odboru

Červen 2018

majetku a investic Městského
úřadu v Lovosicích.
Před zahájením sezony došlo
také k nahrazení stávajícího provizorního zakrytí dvoudráhy novým,
trvalým řešením. „Novou konstrukci tvoří železobetonová deska
s využitím původní konstrukce
jako podpěrné pro vlastní betonáž. Vzniklý vnitřní prostor je ponechán v současné době bez využití se servisním otvorem pro kontrolu prostoru a pro potřeby
v době případné povodně,” dodala Voláková s tím, že celková cena
za tuto etapu revitalizace koupa-

liště byla 3,5 milionu korun.
Objekt občanské vybavenosti byl
dokončen na konci května, nyní
budou ještě pracovníci technických služeb provádět dokončovací
práce (nátěry bazénů apod.).
V areálu nově přibyly i dvě houpačky. Zájemci si mohou objednat
na telefonu 739 372 539 také
beachvolejbalové hřiště za cenu
100 korun na hodinu a zamluvit si
ho od 7 do 21 hodin. Rozměry
celého hřiště jsou 22 x 12 m, samotná hrací plocha na beach
volejbal je 16 x 8 m.
>>> Pokračování na straně 15
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Renovace Lovoše má
za sebou první etapu

8|

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
květnové dny nás obdarovávaly vskutku nádherným počasím a jsem
velmi rád, že jsme díky
němu mohli využívat
mnoho pěkných koutů
vhodných k relaxaci.
Velmi dobře zafungovalo Bistro 8,
kde můžete pojíst domácí hamburger, a pokud se neosvěžíte sklenkou moku v Yacht klubu či Loděnici, můžete relaxovat u nové fontány. V tomto týdnu byl dokončen
objekt občanské vybavenosti na
koupališti a ulice a lávky byly doplněny další květinovou výsadbou.
Květen je ale významný z hlediska
naší historie, a tak první dny tohoto měsíce byly opět věnovány
pietnímu uctění konce II. světové
války a jejím obětem. Zdá se, že 73
let po tomto nejstrašnějším konfliktu, který dosud lidstvo zažilo,
začínáme povážlivě zapomínat a
hodnoty, které byly našimi předky
vybojovány, jako jsou svoboda,
mír, vlastenectví, demokracie, spravedlnost a národ, se z našich
životů vytrácejí. Na světě se ve
třetím tisíciletí stále vedou války
kvůli moci, náboženství, majetku.
Svoboda a demokracie jsou zaměňovány s anarchií, vlastenectví s
nacionalismem, spravedlnost s tupě vykonávaným právem a národ
s xenofobií. My všichni jsme pak
zmítáni náladami a dezinformacemi z nejrůznějších koutů planety.
Proto je důležité nezapomenout na
události, které se citelně dotkly i
občanů Lovosic, a uvědomit si, že
bojování se zlem je stálé a nezbytné. A nemusí jít právě o válečný
konflikt, ale i o drobnosti v našem
životě, před nimiž jsme si zvykli
zavírat oči.
Důležitou událostí pak dále byla
výstava trofejí v rámci „Týdne myslivosti a ochrany přírody“, konaná
tentokrát v Litoměřicích, za spoluúčasti Roudnice nad Labem a
Lovosic. Tato byla navíc spojená s
výstavou psů a celá se odehrávala
na litoměřickém výstavišti. Akce
opět i díky počasí byla mimořádně
zdařilá a jistě přispěla k zlepšení
pohledu na činnost myslivců a
vnímání ochrany přírody.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Radnice chystá letní květinovou výzdobu města
Na lávkách, lampách veřejného osvětlení nebo v květinových truhlících v ulicích znovu rozkvetou girlandy letniček.
Jarní výzdoba Lovosic v podobě
cibulovin se setkala s velkým ohlasem, město dokonce hostilo Jarní
květinovou slavnost pro odbornou
veřejnost a jedna ze směsí cibulovin nese od té doby jméno Lovoš
(viz snímek z ulice 28. října).
Letní výzdoba bude neméně
bohatá. V centru města bude ozdobeno 19 lamp veřejného osvětlení petúniemi, pelargoniemi, muškáty a dalšími květinami. Květinové
truhlíky budou opět k vidění na
lávce u domu s pečovatelskou
službou a na mostě v Přívozní ulici.
Květináčů bude dohromady osmdesát. Devět velkoobjemových
květináčů přibude v ulici Žižkova a
šest na Václavském náměstí před
zverimexem. Vyzdoben bude i
zbytek náměstí jednadvaceti různě
velikými květináči.
„Pro letošek chystáme ještě jedno
květinové překvapení. V ulici Zámecká před budovou ZUŠ a v ulici
Osvoboditelů před bývalým Sarajevem byly vysázeny dva záhony
lilií a trvalek. Záhony vykvetou již
letos a budou město zdobit nejméně další tři až čtyři roky,“ prozradil starosta města Milan Dian.
Květinová výzdoba se sázela a
instalovala v průběhu května. Směsi letniček by měly kvést až do
podzimu.
(ik, foto ik)

Za první sezonu navštívilo saunu více jak 1 000 lidí
První „saunovací“ sezona v městském bazénu ke konci dubna skončila. Návštěvnost zařízení byla vysoká, celkem saunu využilo
1089 návštěvníků krytého plaveckého bazénu.
Nová suchá finská sauna, kterou město v loňském roce nechalo vybudovat v bývalých komerčních prostorách krytého plaveckého bazénu, byla otevřena 6 dní v týdnu s výjimkou vánočních a velikonočních svátků. „Velmi nás těší
kladné ohlasy na vybudování sauny v Lovosicích. Návštěvnost za první sezonu rozhodně
předčila očekávání a pro tu další plánuje provozovatel drobné doplnění interiéru a úpravu

provozní doby. Úpravy budou vycházet ze zkušeností, které pracovníci nabrali v této sezoně
tak, aby návštěvníkům lépe vyhovovala,“ uvedl
Vladimír Šuma, místostarosta města.
Do konce roku 2017 přišlo 390 návštěvníků,
zbytek sezony saunu využilo 699 osob. Největší
zájem byl o odpolední hodiny. Provozovatel na
tržbách vybral kolem 85 000 korun. Sauna návštěvníkům nabízí dvě sprchy a jedno ochlazo-

vací vědro. Dvě místnosti jsou vyhrazeny pro
odpočinek. Najednou se zde může saunovat až
8 osob. Vybudování sauny v prostorách krytého
plaveckého bazénu město vyšlo na cca
1 200 000 korun. Práce zajistila firma LT-Bau
s.r.o., Ústí nad Labem. K otevření zařízení pro
návštěvníky by mělo opět dojít v průběhu měsíce října. Městský krytý bazén bude otevřen ještě
do začátku prázdnin a znovu poté v září.
(ik)

Energetický management města se rozšiřuje na další budovy
Dalších deset objektů v majetku města bude hlídat online systém kontroly spotřeby energií. Jsou jimi budovy škol, školek, gymnázia,
ZUŠ Lovosice a Lovoše – Kulturního centra.
Na přelomu roku město zavedlo
energetický management čtyř
budov spočívající v online systému
kontroly spotřeby tepla, vody a
elektřiny. Systém napomáhá zamezit haváriím a únikům včasným
hlášením na dispečink. Měřiče v
budovách centrální školní jídelny,
městského úřadu a v obou dvou
domech s pečovatelskou službou
fungují od nového roku a odhalily
již několik úniků vody a problém
s vytápěním části budovy úřadu.
Nyní město podepsalo smlouvu
na rozšíření a provoz telemetrické
infrastruktury se společností DataIng., s.r.o. z Prahy. „Do budov budou nainstalovány měřiče, které
budou online připojeny na centrální telemetrické zařízení, které bude
zajišťovat sběr dat a jejich vyhodnocování. V případě překročení
hodnot okamžitým hlášením upo-
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zorní na únik nebo případnou
závadu, tak aby bylo možné včas
zareagovat. Energetický systém
funguje již více jak čtvrt roku a
s výsledky jsme velice spokojeni,“
sdělil starosta města Milan Dian.
„Minimalizovat úniky energií a
hledat úspory v dodávkách médií a
energií by bylo potřeba také v
ostatních budovách města. Další
prioritou pro nás je sportovní areál. Pokud se podaří v příštím roce
vyčlenit v rozpočtu příslušné finanční prostředky, mohl by systém
online kontroly od roku 2019 fungovat i tam,“ dodal Dian.
V rámci prevence úniků vody ve
školních budovách by měl být
systém telemetrie na vodoměrech
v provozu od počátku letních
prázdnin. Ostatní měřidla by měla
být zapojena nejpozději na začátku
školního roku.
(ik, foto ik)
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Odbory informují
Ekonomický odbor
Poplatky za odpady a psy uhraďte do 30. června!
Informace pro plátce poplatku za svoz komunálního odpadu
- V letošním roce se složenky na poplatky za komunální odpad města
Lovosice na rok 2018 nerozesílají.
- Poplatková povinnost se týká všech občanů s trvalým pobytem na území
města Lovosice včetně cizinců.
- Vznik poplatku: 1.1. kalendářního roku.
- Konečný termín splatnosti poplatku: 30. 6. téhož kalendářního roku.
- Poplatek se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 3/2017.
- Výše poplatku je 250,- Kč/občan/kalendářní rok.
- Identifikační variabilní symboly poplatníků jsou totožné již od roku 2012.
- Hromadné platby za více osob pod jedním variabilním symbolem: povinností je předem doručit na Městský úřad v Lovosicích Oznámení společného zástupce včetně seznamu osob, kterých se platba týká, a jejich
identifikačních údajů.
Možnosti úhrady poplatku:
- v hotovosti: pokladna Městského úřadu v Lovosicích
- bankovním převodem: KB Lovosice č.ú. 2034380207/0100 + VS
- poštovní poukázkou: Česká pošta, s.p. číslo účtu + VS
V pokladně Městského úřadu v Lovosicích lze využít i platbu bankovní
kartou. Poslední den v měsíci je pokladna uzavřena. Celkovou výši poplatku vám sdělí i v pokladně městského úřadu. Pokud má poplatník dluhy
z minulých let, je možno uzavřít splátkový kalendář.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Navýšení po termínu splatnosti dle OZV se netýká poplatníků, u kterých
byla provedena změna (přihlášení, narození atd.) v průběhu 8. – 12. měsíce příslušného kalendářního roku, kteří však mají povinnost dle OZV uhradit tento poplatek do 30 dní. Jejich poplatek je na příslušný rok snížen
poměrnou částí dle data změny na 21 Kč/měsíc/osoba, kdy údaje
z registru obyvatel jsou správci poplatku předávány hromadně až následující měsíc po změně.
Žádáme vás, abyste veškeré zjištěné nejasnosti neprodleně hlásili v kanceláři č. 029 Městského úřadu v Lovosicích (přízemí stará budova).

Informace k místnímu poplatku ze psů v roce 2018
- Poplatková povinnost se týká všech držitelů psa. Držitelem psa je fyzická
nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území města Lovosice včetně
cizinců.
- Poplatková povinnost vzniká držiteli psa po dovršení stáří tří měsíců psa,
nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
- Vznik poplatku: 1. ledna kalendářního roku.
- Konečný termín splatnosti poplatku: 30. června téhož roku.
- Identifikační variabilní symboly poplatníků jsou totožné již od roku 2012.
- Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na
osvobození, existoval-li důvod osvobození v okamžiku vzniku poplatkové
povinnosti.
- Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
- Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa na území města (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem, změnou trvalého pobytu či sídla), přičemž
se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Splatnost poplatku je určena Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů č. 2/2017 následovně: Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 30. června 2018.
Uvedená sazba poplatku se týká prvního psa a za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele se sazba navyšuje:
a) ze psa chovaného v rodinném domě 400,- Kč (druhý a další pes 600,Kč)
b) ze psa chovaného v bytě 600,- Kč (druhý a další pes 900,- Kč)
c) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo
poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč (druhý a další pes 150,- Kč)
Místní poplatek ze psů je možno zaplatit:
- v hotovosti do pokladny města (dle příjmení a jména poplatníka)
- převodním příkazem na účet města Lovosice č. 19-724471/0100
Pro úhradu převodním příkazem je třeba zadat variabilní symbol, který je
nutný pro správné přiřazení platby. Variabilní symbol lze zjistit na ekonomickém odboru.

Případné dotazy vám zodpoví:
Monika Klimtová, kancelář č. 029, email: monika.klimtova@meulovo.cz,
tel.: 416 571 120
Soňa Čepeláková, tel: 416 571 147, email: sona.cepelakova@meulovo.cz

Upozornění při nezaplacení poplatku
Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, bude
poplatek vyměřen platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo
část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Přihlášku lze získat osobním vyzvednutím na ekonomickém odboru v
přízemí staré budovy, kancelář č. 029 (tel. 416 571 120 Monika Klimtová)
nebo stažením v elektronické podobě na stránkách města.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Technické služby města Lovosice

Digitalizace fotografií a podpisů znamená přechod
na nový systém podle nových pravidel

Úklid ulic - červen 2018

Změna spočívá především v novém způsobu pořizování a zpracování
fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče či kartu řidiče, ale také v tom, že žadatelé budou mít možnost
navštívit kterékoliv pracoviště obcí s rozšířenou působností bez ohledu na své trvalé bydliště.

5. 6. Tovární, Husova
6. 6. Zahradní, Mírová
12. 6. Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
13. 6. Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod
19. 6. Žižkova od Billy po Centrum kultury Lovoš
20. 6. Žižkova od Mondelez po autobusové nádraží
26. 6. Krátká, K. Maličkého
27. 6. Vodní, Wolkerova

Celý projekt se pro veřejnost spustí 1. 7. 2018.
Dne 21. 6. 2017 prezident České republiky podepsal zákon ze 7. 6. 2017,
kterým se mění zákony o provozu na pozemních komunikacích, o získává- Komunikace budou označeny dopravní značkou SDZ B29, zákaz stání s
ní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o časovým údajem 7-14 hod. IZ 8a, IZ8b - začátek a konec, zóna zákaz stání.
správních poplatcích.
Novela přinesla mj. následující změny:
- částečné rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností (dále jen ORP), tzn., že občan může podat žádost mimo svou
dosud místně příslušnou ORP (pravidlo „kde si požádám, tam si vyzvednu“)
- přechod od papírové fotografie, nezbytné k vydání řidičského průkazu
nebo paměťové karty řidičů do Digitálního tachografu, k fotografii digitální, tzn., že žadatel si již nebude muset nosit papírovou fotografii
- stanovení nového principu získávání fotografie žadatele o vydání řidičského průkazu a paměťové karty řidiče do Digitálního tachografu ze strany ORP primárně prostřednictvím existujících informačních systémů
- stanovení povinnosti ORP opatřit si digitalizovanou fotografii a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele ve vybraných případech
- vypuštění položky č. 8 – obec obvyklého bydliště – z řidičského průkazu;
Z výše uvedených důvodů dojde na odboru dopravy dne 29. 6. 2018
(pátek) k implementaci nových datových zařízení. Nebude tedy možné
v tento den podat na registru řidičů jakoukoliv žádost vztahující se k výše
uvedené problematice. Nový systém bude v provozu od 1. 7. 2018.
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Z Lovosic lodí Porta Bohemica

Vodní cestou lze zdolat trasu mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi se
zastávkami Ústí nad Labem - Vaňov, Dolní Zálezly, Libochovany, Velké
Žernoseky, Lovosice, Litoměřice a zpět díky turistické lodní lince 901.
Tato linka jezdí od 30. 3. do 11. 11. 2018 během víkendů a o svátcích.
Od 8. června bude jezdit loď i v pátek a během letních prázdnin do
konce srpna i středy a čtvrtky.
Loď vyplouvá z Ústí nad Labem vždy v 9.20 hodin a v Litoměřicích kotví
ve 12.35 hodin. Na zpáteční cestu vyplouvá z Litoměřic ve 14.30 hodin a
do Ústí nad Labem připlouvá v 17.40 hodin. Plavba, při které pluje loď
na pískovnu v Píšťanech a přes Libotenice až do Roudnice nad Labem a
zpět, bude v provozu každou sobotu od 30. 6. do 25. 8. 2018.
Novinkou pro letošní sezonu je řada mimořádných plaveb, večerní a
odpolední plavby, nedělní pohodová plavba nebo plavby za hranice
Ústeckého kraje například do Mělníka nebo Brandýsa nad Labem, u
kterých je dobré část cesty propojit s jízdou na kole po Labské stezce.

Více informací najdete na www.mestolovosice.cz
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Fotostrana

Čarodějnický rej proběhl již tradičně na Osmičce

Foto: Radim Tuček
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Téma

Pohřeb aristokrata na voze ze starší doby železné
Na ploše společnosti TRCZ v Lovosicích probíhá pod vedením mosteckých archeologů záchranný archeologický výzkum, při kterém
je zkoumán unikátní hrob ze starší doby železné (doby halštatské), datovaný zhruba do 7. století před naším letopočtem.
Hrob je výjimečný nejen svými
úctyhodnými rozměry (5,6 × 3 m),
ale především svojí opulentní výbavou, která sestává mj. ze čtyřkolového vozu. Pochovaný jedinec se

(ráfky) přibité dlouhými hřeby,
nejrůznější svorky a objímky loukotí, ale i vnitřní i vnější kování
středových nábojů či též tzv. zákolníky (tj. závlačky stabilizující kolo
v průběhu jízdy).
Veškeré dochované prvky překvapují krom jiného svým dokonalým
řemeslným zpracováním. Takovýto
luxusní vůz si mohla pořídit jen
nejužší skupina těch nejbohatších

honosil luxusními bronzovými
šperky a jeho šaty spínala jehlice.
Pozůstalí mu na jeho posmrtnou
cestu darovali nejen součásti koňských postrojů a množství keramických nádob s nejrůznějšími
potravinami a nápoji, ale též masité a rituální milodary.
obyvatel. Archeologové se proto
domnívají, že na okraji Lovosic byl
pohřben příslušník tehdejší společenské elity, původem snad z nejvyššího aristokratického prostředí.
Nálezy hrobů s podobnými pohřebními a ceremoniálními vozy
můžeme v rámci celých Čech
označit za naprosto výjimečné.
Mimořádnost tohoto objevu spočívá rovněž v tom, že se jedná o
jeden z nejstarších a zároveň nejlépe zachovaných čtyřkolových vozů
odkrytých na území Ústeckého
kraje.
Marek Půlpán,

Dřevěné prvky vozu sice dávno
podlehly zkáze, nicméně veškerá
železná kování se zachovala prakticky na svém původním místě, tak
jak byla před více než 2600 lety na
kola vozu nasazena. Archeologům
se podařilo odkrýt nejen obruče

Ústav archeologické památkové péče
SZ Čech v Mostě, v. v. i.

Radnice chce stálé výstavní prostory s historickou expozicí
Radní města se na svém devátém letošním jednání zabývali možností vzniku stálé historické expozice ve sklepních prostorách Pfannschmidtovy vily. Rada posvětila svým usnesením smlouvu na vznik výtvarně-architektonické studie, která by měla být hotová do konce prázdnin.
Expozice s názvem „Odkrytá tajemství našich předků a jejich poklady“ by mohla v budoucnu
vzniknout na ploše zhruba 145 m2
v suterénu městské knihovny v
Pfannschmidtově vile (viz foto).
Vizualizace bude zahrnovat vstupní prostory, chodby a místnosti
přiléhající k hlavnímu sálu. Studie
by měla přiblížit, jak by mohly
vypadat hlavní výstavní prostory
včetně charakteru výstavního mobiliáře, osvětlení a způsob prezentace exponátů. Dále pak pokladnu
a stánek se suvenýry, vinotéku,
salónek a další obslužné prostory
pro personál.
V tuto chvíli se architekt zabývá
pouze budoucí podobou prostor.
Jaký bude rámec výstavy, jaké
bude zahrnovat historické období
a které konkrétní exponáty zde
budou umístěny, to bude ještě
předmětem dalších úvah.
„Rád bych, aby v co nejbližší
době vznikla pracovní skupina
tvořená odborníky, zástupci radnice a Kulturního centra, která se
bude otázkou samotné expozice
zabývat,“ prozradil starosta města
Milan Dian.
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Vzhledem k tomu, že jsou Lovosice velice bohatým a evropsky významným nalezištěm, nebude
podle starosty snadné o podobě
výstavy rozhodnout. „Významných
archeologických nálezů z okolí
Lovosic je obrovské množství. To
potvrzuje i nedávný nález pohřebního vozu z doby železné, který byl
před pár dny archeology odtajněn.

Budu se řídit doporučením odborníků a těším se na to, co vlastně
vyberou a co zajímavého se při
této práci o dávné historii města
ještě dozvím,“ říká starosta.
Obnovení muzea v Lovosicích
není nová myšlenka. Již od roku
2007 v Lovosicích funguje občanské sdružení Muzeum Lovosicka,
které si klade za cíl obnovení exis-

tence muzea v Lovosicích. Prosadit vznik takovéto instituce není
ovšem snadnou záležitostí.
„Vznik muzea je komplikovanou
záležitostí především z provozně
technického hlediska. Je potřeba
zajistit kvalifikovaný
personál,
sehnat kurátory sbírek a vybrat
ředitele. Dalším hlediskem jsou
samozřejmě nemalé finanční prostředky, které musí být investovány
nejenom do samotného vzniku
instituce, ale pak i do dalšího provozu. Muzeum musí splňovat celou řadu náležitostí, které v tuto
chvíli nejsme schopni naplnit.
Nicméně je více než smutné, že
město, které leží na obrovském a
významném archeologickém nalezišti, muzeum stále nemá. Rozhodli
jsme se proto, že pomůžeme jeho
vzniku tím, že se pokusíme rozjet
první vlaštovku v podobě stálé
výstavy,“ doplňuje starosta města.
Zda expozice v Lovosicích vznikne, bude záležet na vůli zastupitelstva v dalším volebním období. Od
studie se očekává, že přiblíží možnou podobu prostor a rámcově
odhadne finanční náročnost projektu.
(ik, foto ik)
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Akce

Aktivní senioři z Lovosic a Coswigu opět zápolili na Osmičce
V úterý 8. května proběhl v Lovosicích již třetí Sportovní den seniorů v rámci partnerství měst Lovosice a Coswig, který pořádalo Centrum
kultury Lovoš společně se spolkem Úsměv=Zdraví, SenSen a městy Lovosice a Coswig.

Do Lovosic dorazilo 40 aktivních
seniorů a 4 zástupci města Coswig,
aby zde společně prožili slunečný
květnový den. Nejprve čekalo na
účastníky slavnostní přivítání v
prostorách zrekonstruované staré
radnice, kterého se za město Lovosice zhostil ředitel Centra kultury
Lovoš Vojtěch Krejčí a za lovosické
seniory Blanka Koutková. Přichystáno bylo i drobné občerstvení.
Posléze se skupina německých
penzistů odebrala do lesoparku
Osmička, kde na ně již čekali čeští

Červen 2018

senioři, kteří pro ně měli připraveno devět stanovišť s různými sportovními
disciplínami.
Němečtí
sportovci obdrželi kartičky s tabulkou jednotlivých úkolů, kterou
když kompletně vyplnili, dostali
dárkovou taštičku s upomínkovými
předměty města Lovosice. Jelikož
byli všichni moc šikovní, zvládli se
aktivity ve velmi dobrém čase a
mohla se ještě uskutečnit procházka podél řeky Labe a okolo kavárny Zámeček, která končila v centrální školní jídelně, kde byl pro

účastníky nachystán oběd v podobě vepřové pečeně s knedlíkem a
se zelím.
Dále němečtí senioři navštívili
Litoměřice. Po prohlídce historického města čekal od 16 hodin na
účastníky opět z obou partnerských měst zábavný taneční večer
v Centru kultury Lovoš, kde k poslechu a tanci hrál dechový orchestr Vinšovanka v čele se zpěvačkou Romanou Soukupovou. Na
závěr dne bylo v Lovoši pro všechny zúčastněné připraveno drobné

občerstvení a jako překvapení
předali němečtí senioři českým
přátelům drobné dárečky. Tančilo
se, veselilo a konverzovalo až do
19 hodin, kdy byl naplánován odjezd zpět do Coswigu.
Akce se velmi povedla, počasí
bylo letos velmi přívětivé, a pokud
vše dobře dopadne, je setkání
naplánováno zase na příští rok,
tentokrát pro změnu v německém
Coswigu.
Text + foto Denisa Kubíková,
město Lovosice
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Renovace Lovoše má za sebou úspěšnou první etapu
Lidé z Lovosic, okolních obcí i návštěvníci z nejrůznějších koutů republiky již mohou naplno nasávat užasnou atmosféru nově zrenovovaných
prostor Centra kultury Lovoš.

To bylo slavnostně otevřeno v rámci 8. reprezentačního plesu města 10. března 2018. Od té
doby zde proběhlo již několik velkých plesů,
hudebních večerů, divadelních představení a
koncertů. Je tedy vhodné zhodnotit celou renovaci. Velkou změnou prošly prakticky všechny
místnosti. Tou hlavní zejména foyer ve druhém
patře, kde místo starých toalet a skladů vznikl
moderní bar s pohodlným sezením. Bar se
ihned stal oblíbeným prostorem, kde se během
akcí mohou návštěvníci bavit a konverzovat,
aniž by byli rušeni programem na sále.
I přes vznik nového baru byl zachován bar u

sálu za pódiem nově s názvem Bar 1905, který
nezískal náhodou, ale je připomínkou na založení českého divadelního spolku v Lovosicích. I
zde došlo k velkým úpravám. Bar se nese
v prvorepublikovém duchu a svým designem
tak navazuje na zrenovovaný sál. Nemalé prostředky byly vloženy do ozvučení sálu, divadelního osvětlení a akustiky. Na míru vyrobená
technika vytvořila ze sálu jeden z nejlépe hrajících a znějících prostor v regionu, který může
soupeřit s kdejakým nahrávacím studiem. Sjednocení stylů a sladění barevných odstínů napomohlo k propojení a zušlechtění všech prostor.

Plavecké medaile putovaly do Lovosic
Blíží se závěr školního roku a
zakončení další úspěšné sezony
lovosických plavců. V květnových
závodech na Mělníku si naši plavci
vyplavali pěkná umístění a přivezli
19 diplomů (3x za 1. místo, 8x za
2. místo a 8x za 3. místo). Účastnilo
se celkem 12 plavců, kteří si zároveň vylepšili své osobní výkony,
což bylo pro ně ocenění za naplavané kilometry v samotných trénincích.
Poměření sil s plavci z jiných klubů a atmosféra závodů jsou další
odměnou každému plavci. Za účasti deseti klubů jsme obstáli výborně a plavcům touto cestou děkujeme za vzornou reprezentaci Plaveckého klubu Lovosice a blahopřejeme k dosaženým výkonům.
Na konci sezony nás čekají ještě
důležité závody v Ústí nad Labem
(16. - 17. 6.) a Prázdninová cena
v Lovosicích (23. 6.). Druhý uvedený závod je určen pro všechny
členy klubu a jejich doprovod.
Mladší plavci zde ukáží, co se během roku naučili. Část z nich bude
startovat na svých prvních závodech vůbec. Nově zařadíme do
závodu i děti z kondičního plavání,
aby si mohly vyzkoušet první zaplavané metry či ostré starty
v jednotlivých disciplínách společně se závodními plavci. Realizaci
závodů zajišťují všichni členové
klubu z řad trenérů, rozhodčích a
rodičů. Srdečně zveme všechny
rodiče a příznivce plaveckého sportu.
Na srpen opět připravujeme spor-
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Nezapomnělo se ani na pohodlí návštěvníků.
Více jak třicet let staré židle byly nahrazeny
pohodlným polstrovaným sezením, které návštěvníci ocení zejména při delších představeních, stejně tak gastro vybavení (včetně přístrojů a nádobí na barech), které se rovněž po desetiletích zmodernizovalo. Základní myšlenka
způsobu provedení renovace - tedy zachovat
genia loci Lovoše, ale přitom přizpůsobit užívání
soudobým nárokům se zdařil na výbornou a
Lovo divadlo tak bude důstojným a elegantním
kulturním stánkem, který si Lovosice již dávno
zaslouží. Ing. V. Krejčí, ředitel KC Lovoš, foto archiv KC

Projekt Práce a rodina pokračuje
V měsíci dubnu projekt Práce a
rodina, který realizuje od roku
2017 Farní charita Lovosice, přišel
s dvěma tématy, které nabídl formou seminářů svým účastnicím.
V prvním tématu si vyslechly přednášku o možnostech, způsobech a
využití plánování v pracovním i
osobním životě. V dalším dubnovém semináři se mohly dozvědět,
jak objevit a využít svůj osobní
potenciál. Tato témata jsou nezbytná pro rovný přístup na pracovní trh a uplatnění se na něm

stejně jako v osobním životě, a
proto věříme, že ženám byly předány informace, které je posílí
v pracovních i osobních dovednostech.
Účastnicím projektu je k dispozici
také Job poradna, právník a psycholog, financovaný z Evropských
sociálních fondů. Do projektu je
možné se stále přihlásit. V případě
zájmu se obracejte přímo na telefonní číslo 734 782 709.
Marta Lacmanová,
koordinátorka projektu Práce a rodina

• • • Lovosičtí uctili památku padlých • • •
tovní soustředění v Holanech. Tento rok v dřevěných chatkách, v
přírodě a opět u jezera. Program
bude pestrý, je koncipovaný jako
suchá příprava plavců, tj. posilování, pohyb a hry v přírodě i ve vodě,
branball, míčové hry s celou řadou
překvapení. Využijeme i venkovní
plavecký bazén s příjemnou teplotou vody a sportovní hřiště v místě
pobytu.
Od září se opět otevřou kurzy
kondičního plavání pro děti a plavání pro děti od 5 let - začátečníci.
Zápisy se uskuteční koncem června. Veškeré informace najdete na
stránkách www.pklo.wz.cz, kde naleznete aktuální informace a fotogalerii z naší činnosti.
Zbyšek Lažanský, Václav Voborník,
Plavecký klub Lovosice

V Lovosicích v květnu tradičně proběhl pietní akt k uctění obětí 2. světové války za účasti vedení města, skautů, dětí ze škol a dalších hostů. Akce
měla tři zastávky. První u pamětní desky u Deli (na snímku), druhou u
sochy rudoarmějce na Václavském náměstí a třetí na městském hřbitově.
Všude byly položeny věnce a květiny a zazněla československá hymna.
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Aktuality
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. dubna do 15. května 2018)

Ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa
V uvedeném období jsme třikrát řešili
ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa. 19. dubna v 11:10 hodin v ulici
Krátká, 12. května v 11:10 hodin v ulici
Terezínská a 13. května v 9:50 hodin
v ulici Resslova. Ve všech třech případech jsme vypátrali konkrétní osoby,
které se nedovoleného odkládání odpadu dopustily.
Verbální a fyzické napadání
Dne 20. dubna v 18:50 hodin jsme
v jednom z bytových domů v ulici
Wolkerova řešili verbální napadání
osob. Dne 27. dubna v 21:25 hodin
jsme v ulici Zámecká přijali oznámení
o fyzickém napadení osoby, ke kterému mělo dojít v lesoparku Osmička. Podle popisu byla útočící osoba následně zadržena.
Zadržení osoby hledané Policií ČR
Dne 23. dubna v 21:10 hodin jsme před vlakovým nádražím Lovosice zadrželi osobu hledanou Policií ČR. Osoba byla předána policistům k dalšímu
opatření.
Usměrňování provozu po nehodě
Dne 24. dubna v době od 21:20 do 1:10 hodin jsme usměrňovali provoz
na kruhovém objezdu u Besedy, kde došlo k dopravní nehodě dvou nákladních automobilů.
Podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
Dne 28. dubna v 21:15 hodin jsme v ulici Sady pionýrů kontrolovali řidiče
motorového vozidla Honda. Dechová zkouška byla u muže z Velemína
pozitivní, nadýchal 1,49 ‰.
Podomní prodej
Dne 4. května v 14:05 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili podomní prodej. Nepovolenou činnost prováděly osoby z Jestřebí, Berouna a Prahy,
které nabízely dodávky energií.
Rušení nočního klidu
Dne 7. května v 23:15 hodin jsme řešili rušení nočního klidu v jedné
z provozoven v ulici Osvoboditelů.
Zajištění injekční stříkačky
Dne 13. května v 17:50 hodin jsme v ulici Přívozní zajistili použité injekční
stříkačky do sběrné nádoby.
Krádeže v supermarketech
Ve dnech 23. dubna, 1. a 7. května jsme řešili krádeže zboží
v supermarketech Billa a Penny.

Uctění památky politických vězňů
Beseda v mateřské škole
Dne 23. dubna jsme uspořádali besedu pro děti v MŠ Sady pionýrů. Dětem jsme představili naši techniku, velký úspěch měla jízda na našem kole.
Díky Janu Pechoutovi z organizace BESIP jsme mohli dětem předat předměty s reflexními prvky, které zvyšují viditelnost, jako pásky, samolepky,
přívěsky aj, dále omalovánky s tématy jak se chovat na ulici, na hřišti i na
silnici a sadu dopravních značek.
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Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Konfederace politických vězňů v Litoměřicích pořádá
každoročně pietní akt při Dnu památky obětí komunismu
u desky na ZŠ Všehrdova v Lovosicích. V den 68. výročí
justiční vraždy političky Milady Horákové si lidé v ČR
připomenou památku komunisty popravených a umučených politických vězňů. Stane se tak ve středu 27. června
v 9 hodin ráno. Pamětní deska na ZŠ Všehrdova byla
odhalena na základě žádosti členů Konfederace politických
vězňů 15. května 2001.
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Lovosicko
Seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?
Hádanka na červen:
Víte, kde se nacházejí tyto vstupní dveře?
V Lovosickém dnešku přinášíme každý
měsíc fotografii sakrální pamětihodnosti,
která se nachází ve městě nebo jeho blízkém okolí. Pokud ji poznáte a víte, kde se
nachází, svou odpověď sdělte pracovnicím
v infocentru. Pokud bude správná, obdržíte
drobný dárek. Hledané místo spolu s informací o pamětihodnosti bude odhaleno
v dalším vydání Lovosického dneška.
Lovosice mohou být vnímány jako město
průmyslu, kde je jen málo pamětihodností
a historicky cenných nebo zajímavých objektů. Tyto drobné objekty rozeseté po
uličkách, koutech města a jeho okolí však
nejsou zapomenuté.

Hádanka z květnového čísla:
Erb kostela sv. Václava v Lovosicích
Správnou odpovědí z květnového vydání je erb nad
hlavním vstupem do kostela
sv. Václava v Lovosicích.
Jedná se původně o pískovcový znak Ludvíka Viléma
Jiřího markraběte z Badenu,
který byl osazen nad hlavní
vstup kostela dle dostupné
literatury při jeho přestavbě
v letech 1733 až 1748.
Vzhledem k jeho již vážnému havarijnímu stavu, kdy
ohrožoval zdraví každého,
kdo vcházel do kostela hlavním vstupem, bylo za účasti památkové péče,
města Lovosice a církve jako vlastníka kostela zahájeno jednání na jeho
obnovu. Vzhledem k tomu, že pískovcový erb již byl v tak degradovaném
stavu, že ho nebylo možné zachránit, byla vzájemně dohodnuta výroba
jeho věrné kopie. Vzhledem ke značnému rozsahu jak vlastních restaurátorských prací a tím i souvisejících finančních nákladů, byl celý záměr
rozdělen na tři roční etapy:
1. rok – svěšení a transfer dochované části originálu kamenného torza
erbu do atelieru restaurátora, doplnění jeho chybějících částí za účasti
heraldika v sochařské hlíně
2. rok – výroba formy a provedení sádrového odlitku, který bude podkladem pro vytesání nového erbu již z vlastního přírodního kamene
(fotografie předmětného sádrového odlitku byla v minulém čísle podkladem pro hádanku)
3. rok – vytesání nového kamenného erbu a jeho osazení nad hlavní
vstup kostela.
Práce byly dokončeny v roce 2004 s celkovými náklady 484 900 korun,
kdy výraznou měrou postupně na celou akci přispělo město Lovosice
částkou 400 000 korun.
Robert Paťcha

Evangelíci jsou v Třebenicích již 90 let
Třebenice si letos připomínají 90. výročí vzniku samostatného
Farního sboru Českobratrské církve evangelické. V sobotu 26. května
se svátečně rozezněly varhany v Muzeu českého granátu, v neděli
27. května navštívil Třebenice významný host.
Vznik samostatné Československé
republiky v roce 1918 přinesl českým evangelíkům možnost nově
uchopit své místo uprostřed občanské společnosti. Do té doby
utvářela jejich život pravidla Tolerančního patentu z r. 1781, povolující vyznání reformace německé a
švýcarské (augsburské a helvetské),
ač čeští evangelíci vnímali jako
vlastní spíše dědictví reformace
české (husitské a bratrské). Samostatná republika umožnila samostatnost církevní, výsledkem bylo
rozhodnutí spojit obě reformační
církve v jednu a obnovit tak českou
evangelickou církev. Zástupci všech
evangelických sborů a farností se
na spojení dohodli hned v prosinci
1918 ve Smetanově síni pražského
Obecního domu a přijali nové jméno: Českobratrská církev evangelická. Tak se znovu přihlásili k dědictví husitské reformace a českých
bratří.

evangelíci.
V roce 1928 se evangelíci v Třebenicích, Libochovicích, Budyni,
Sulejovicích, Lovosicích, Terezíně,
Litoměřicích, Encovanech, Úpohlavech, Bohušovicích a v dalších
obcích rozhodli založit samostatný
farní sbor. Práce tím samozřejmě
neskončila, nýbrž naplno začala.
Evangelický sbor tak patří již devadesát let ke stálým občanským
aktivitám v Třebenicích i okolí. Z
drobné, ale neúnavné činnosti
vznikl bohatý příběh práce s dětmi,
mládeží, příběh o pomoci chudým
v době hospodářské krize, o překonávání bolestí protektorátu, války i
za protikřesťanských nálad v padesátých letech, ale i příběh plný
naděje, radosti, povzbuzení.
Třebenický evangelický příběh
pokračuje. Ohlédnutí nazpět i výhledu do budoucnosti patřil víkend
26. a 27. května. V sobotu 26. května pořádalo město Třebenice spolu
Sborový dům v Třebenicích

Na mapě nové církve však zůstávala řada bílých míst. Evangelíci
byli živí na Vysočině, Valašsku,
v Praze i v Polabí, severní Čechy
však stály stranou. Vděčnost za
samostatnost státní i církevní se ale
stala motivem pro rozvoj církevního života tam, kde dosud nebyl.
Starali se o to kazatelé, faráři, učitelé i laická veřejnost, kterou s
evangelictvím spojovala blízkost
názorů občansko-politických i
náboženských. I mezi Louny, Litoměřicemi a Teplicemi se začali
objevovat nejprve jednotlivci, pak i
rostoucí skupiny těch, kteří své
křesťanství chtěli prožívat „po
evangelicku“: jednoduše, srozumitelně, neformálně, svobodně a
česky. Kolem Třebenic navíc žilo
množství českých rodiny, které se
přistěhovaly jako tzv. reemigranti,
navrátilci, především z Polska. I oni
chtěli žít v novém svobodném
státě svobodně jako křesťané –

s evangelíky varhanní koncert v
Muzeu českého granátu. Varhany
rozezvučel český varhanní virtuos
Vladimír Roubal, interpret klasické i
současné varhanní literatury a
současně oceňovaný mistr improvizace.
V neděli 27. května navštívil Třebenice Daniel Ženatý, synodní
senior Českobratrské církve evangelické. Dopoledne v 10 hodin
sloužil slavnostní bohoslužby, odpoledne od 14 hodin vystoupil na
třebenické radnici s aktuálním
tématem: Potřebuje dnes Evropa
křesťanské hodnoty? Program byl
otevřen rozhovoru s nejširší veřejností.
Při příležitosti výročí vydal třebenický sbor knížku vzpomínek a
dobových fotografií Duch svatý
není bez fantazie. Publikace je
k dostání při všech setkáních sboru.
Pavel Klinecký,
evangelický farář v Třebenicích

Tenisová sezona je v plném proudu
K objednávce kurtů používejte on-line rezervační systém.
Dvorce můžete rezervovat také na tel. č. 775 265 063 u správce
areálu paní Buškové. Novinkou pro tento rok je prodloužená
provozní doba do 21 hodin.
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Historie
Slavné i méně slavné osmičky v Lovosicích:

28. říjen a provincie Deutschböhmen (V Lovosicích se Lípy svobody nesázely)
Všichni čeští občané vědí, že osmičkové roky bývají pro naši zemi často osudné. Rok 2018 budou v Česku provázet významná jubilea.
Dovolím si tato významná léta pro český stát doplnit i dalšími roky důležitými jen pro Lovosice. Dnes o roku 1918.
Psát o průběhu 28. října 1918 v Lovosicích je předsedou byl Josef Jiroš, sociální demokrat,
pěšího pluku č. 42 z Terezína pod vedením por.
nesnadné, vlastně celý rok 1918 příliš nenasvědkterý měl zřejmě významné kontakty na Prahu a
Házka obsadila v Lovosicích nádraží, olejnu,
čoval tomu, že by k vítězství českých snah
pokoušel se prosadit výsadní postavení lovosiccukrovar, železniční most přes Labe a skladiště
v pohraničních oblastech Rakousko-Uherska kého Národního výboru v rámci NV pro severní
v Sulejovicích – druhou polovinu města stále
došlo, i když bylo zřejmé, že se monarchie neza- Čechy (vystupoval jako ministerský zmocněnec, ovládal Volkswehr. Jeho veliteli poručíku Vesedržitelně hroutí. Je dostatečně známo, že něnepodařilo se mi ale zjistit, kterého ministerstva
lému (podle jména skutečně „Němec jako polemečtí poslanci z českých zemí, hlavně ze sevenebo ministra – nemusela to být také pravda).
no“) dal nový vojenský velitel Terezína major
ročeského regionu již v lednu roku 1918 požaV Ústředním Národním výboru menšinovém
Miloslav Bárta ultimatum, že při nejmenším
dovali, „…aby byla zřízena samostatná provincie pro severní Čechy jmenován není. Respektova- hnutí bude Lovosice ostřelovat děly, které neDeutschböhmen se všemi právními přívlastky a
zřízením korunní země v rámci císařství rakousko-uherského, a to bez jakékoliv závislosti na
české části Čech.“ Snahy o zřízení monarchie se
zástupci německého obyvatelstva 27. října zřekli, ale stát Deutschböhmen 29. října vyhlásili.
Podle nich měla pohraniční německojazyčná
území Čech tvořit provincii v rámci německorakouského státu.
Jedním z hlavních představitelů těchto snah
byl Wenzel Titta, který vytvořil v Třebenicích
Volksrat, což bylo ústředí pro německou nacionální politiku celých Čech. Představitelé německé menšiny požádali o připojení k Rakousku,
rakouské národní shromáždění prohlásilo Deutschböhmen a další tři území 22. listopadu za
součást svého státu a ještě vzneslo nárok i na
moravská města Brno, Olomouc a Jihlavu. Německá akce však neměla šanci na úspěch. Československá vláda se nehodlala pohraničí vzdát
a zahájila v listopadu 1918 proti německým
oblastem rozsáhlou ofenzivu. Titta ještě před
převratem z Třebenic zmizel s nejdůležitějšími
listinami svého spolku.
Lidé na severu byli od počátku roku 1918
značně zradikalizovaní, český průmyslový sever
trpěl hladem. 22. ledna proběhly ve velkých
městech obrovské manifestace. I v Lovosicích
byla velká bída, např. 27. srpna došlo k hladové
demonstraci před radnicí, které se zúčastnilo asi
900 osob. Z počátku se zdálo, že jsou manifestace společné pro Čechy i Němce, byly většinou vedeny členy sociální demokracie. U Němců nacionalismus převládl.
V 11 hodin dopoledne 28. října byl na Václavském náměstí v Praze u sochy svatého Václava
vyhlášen československý stát. Němci přijali
převrat z 28. na 29. 10. 1918 s klidem a pohraničních okresů se hned v podstatě nedotkl. V
těchto oblastech zůstala nadále fungující moc
rakouských centrálních úřadů. V mnohých místech však vyhlášení Československé republiky
později narazilo na odpor. Dobové názvy území,
kde se tak stalo: Sudetenland, Hlučínsko,
Böhmerwaldgau, Těšínsko, Vitorazsko, Deutschböhmen… U tohoto názvu se zastavme,
provincie zahrnovala území severních a západních Čech, vyhlášena byla 29. 10. 1918, zanikla
s obsazením Liberce 16. 12. 1918.
Jak tedy tyto významné dny probíhaly v našem
městě? V Lovosicích sehráli výraznou úlohu
členové České obce sokolské (i v celostátním
měřítku byla úloha Sokolstva v čele se starostou
ČOS dr. Josefem Scheinerem významná). Až do
roku 1918 se činnost sokolská v Lovosicích
pozastavila, teprve (citace ze sokolské kroniky)
…v roce 1918 chopilo se několik bratrů, kteří
byli k vojenské službě uznáni neschopnými,
další činnosti. Starostou byl zvolen J. Jiroš, ačkoli dříve členem nebyl. XX. valná hromada byla
konána dne 6. ledna 1918 za přítomnosti 22
členů. Byla provedena revize knih pokladních,
které byly nesprávně vedeny. V kronice je pak
uveden oslavný projev k 28. říjnu.
Podle brožury Pavla Koukala Muži 28. října
1918 na severu Čech stály v čele Národního
výboru v Lovosicích dvě výrazné osobnosti:
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ným „mužem 28. října“ v Lovosicích byl také
menšinový advokát Karel Tippmann (Sokol, člen
České státoprávní demokracie), který byl po
celou válku vystaven perzekuci.
Je ale zajímavé, že na rozdíl od Libochovic
nebo Budyně nad Ohří či Roudnice nad Labem
v Lovosicích asi Československá republika vyhlášena nebyla (nebo se nám to jen nepodařilo
zjistit). Další členové NV v Lovosicích (kromě
Jiroše a Tippmanna, oba Sokolové) podle brožury byli: Jan Dlouhý, obchodník, Rudolf Kaftan
(Sokol), stavitel, Jaroslav Scharf (Sokol, chybně
uvedeno Schaif), železniční zaměstnanec, František Netík (Sokol), zřízenec, František Houl, mistr.
I přes nemalé obtíže a jistá rizika se tedy česká
vláda odhodlala k vojenskému zákroku proti
německému odboji. Pravdou je, že i značná část
sudetských Němců byla válkou unavena. V polovině listopadu zahájilo československé vojsko
obsazování německých iredentistických oblastí.
Do akce byly nasazeny tři neúplné pěší pluky.
Za pomoci dobrovolníků z Roudnice nad Labem
a českých vojáků bylo hned po roudnickém
obsazeno i lovosické nádraží (bývalé nádraží
v Husově ul.), které bylo v té době dost důležitou železniční křižovatkou na severu Čech.
Němci si v Lovosicích zřídili domobranu
(Volkswehr) a měli středisko v hotelu Černý kůň
v ulici Osvoboditelů (v roce 1972 zbourán);
obsadili „teplické“ nádraží. Lovosický Sokol
zavedl hlídky dobrovolníků, kteří zvláště v noci
bedlivě sledovali počínání Volkswehru. Ve městě byl „zapomenut“ vyhladovělý 56. maďarský
pěší pluk s 1 800 vojáky. S nimi vyjednávala
trojice ve složení člen NV, poslanec František
Udržal, náčelník sokolské župy Podřipské Václav
Horák a poručík Václav Laube. Po slibu, že dostanou za každou odevzdanou pušku 2 bochníky chleba, se nechali Maďaři odzbrojit a odjeli
do vlasti. Po odchodu Maďarů zůstalo v Lovosicích skladiště se zbraněmi, které odvezli na
pokyn Jiroše sokolští dobrovolníci z Roudnice
do Terezína. Další zbraně byly odvezeny ze
skladišť v Sulejovicích. 3. listopadu 1. setnina

chal vyvézt za Německé Kopisty. Příslušníci
Volkswehru se pak rozutekli. Město Lovosice tak
přešlo do českých rukou bez krveprolití a bylo
obsazeno 88. plukem 11. listopadu. Vojsko bylo
v Lovosicích posádkou až do ledna 1919, kdy se
stáhlo do terezínských kasáren. 14. listopadu
obsadil major Miloslav Bárta s vojskem z Terezína a za účasti sokolských posil rovněž Litoměřice. 12. prosince byla československá moc v naší
oblasti upevněna (vyhláška mjr. Bárty) a 14.
prosince se konala v Litoměřicích slavnostní
přísaha československého vojska. Prezident
Masaryk se vrátil do Československa 20. prosince.
Major Bárta rozpustil městskou radu a jmenoval dvanáctičlennou správní komisi města Lovosice: z české strany ji tvořili Sokolové - český
menšinový advokát, Karel Tippmann, Josef Jiroš,
stavitel Rudolf Kaftan, Jan Kaiser, železniční
zaměstnanec Jaroslav Scharf (všichni Sokolové)
a učitel Emil Šrámek. Za německou stranu byli
jmenováni: bývalý starosta Anton Pfannschmidt,
Karl Křepek, Wenzel Woditschka (psal se i Wodička), Franz Richter (bývalý radní), Anton
Tschinkel a Rudolf Kaisler. Předsedou správní
komise byl jmenován Karel Tippmann a komise
se poprvé sešla 18. prosince 1918 v 10 hodin.
Navrácení celého útvaru Deutschböhmen do
historických zemí koruny české nebylo zcela
jednoduché. Někde jej provázela epidemie
španělské chřipky, jinde hladové bouře a rabování (v Ústí nad Labem). Na Vánoce už ale byl
v celém Československu nastolen pořádek a
klid.
Pozn.: Josef Jiroš se později s ostatními Sokoly
dostal do nějakého sporu – ve schůzi správního
výboru konané 29. června 1919 za přítomnosti
delegáta ze župy, dokázáno, že br. Jiroš poškozuje práci Sokolskou a byl na pokyn župy vyloučen (v sokolské kronice není uveden důvod –
zda šlo o záležitost politickou či finanční). Za
rok poté byl projednáván protest J. Jiroše proti
vyloučení, ale vyloučení zůstalo v platnosti.
(hz, foto archiv Jana Rösslera)
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DDM Elko již podvacáté rozkvetl Známka Porta Bohemica – rok poté
Dům dětí a mládeže Elko Lovosice pořádal 14. května již 20. ročník
přírodovědné soutěže v poznávání jarních rostlin.

Lovosičtí filatelisté po roce a 11 dnech uspořádali ve středu 2. května
vzpomínkovou akci ke křtu poštovní známky Porta Bohemica, kterou
pořádali na sále historické secesní radnice za podpory MěÚ Lovosice
na jaře roku 2017.
Tentokrát se setkání uskutečnilo
v obci Velké Žernoseky, prohlédli
jsme si za účasti starostky obce
místní kostel, z jeho prostoru jsme
pohlédli na krajinu, siluetu Labského údolí – údolí Porty a po prohlídce místních vinných sklepů jsme
v restauraci mimo jiné také vzpomenuli letošní významná a kulatá
historická výročí. Těmi jsou 100 let
od ukončení 1. světové války, 100
let od vzniku první československé
republiky, 100 let od vydání první
československé poštovní známky,
100 let od založení poštovního
muzea v Praze, 80 let od Mnichovské dohody a následně vzniku
Protektorátu Čechy – Morava, 50
let od vstupu spojeneckých vojsk
Varšavské smlouvy na naše území,
25 let od vzniku samostatné České
republiky, 25 let od vzniku samostatné Slovenské republiky a také

Celých dvacet let s námi spolupracuje paní učitelka Jana Mikulů
jako odborný poradce. Bez ní by to
nemělo ten správný „vzdělávací“
charakter. Nechceme si hrát na
školu, ale vést děti i tímto způsobem ke kladnému vztahu k přírodě
a nabídnout jim tím i alternativní
způsoby trávení volného času.
Děti zde mají za úkol pojmenovat
rostlinu rodovým i druhovým jménem a někdy se při hodnocení i
pobavíme. Setkali jsme se už s

kytičkami jako petr klíč, kovadlinka
(konvalinka), kapsičník (vesnovka),
plevel obecný, mastný knedlík,
otřesk (netřesk) a spoustou dalších.
Moc nás těší zájem dětí, i když
víme, že největší zásluhu na jejich
účasti v těchto soutěžích mají učitelé, kteří se jim věnují.
V letošním ročníku obsadily první
tři místa v kategorii 1. - 5. tříd ZŠ
děti z 1. ZŠ a kategorii 6. - 9. tříd
ovládly děti ze ZŠ Antonína Baráka.

Josef Helcl,
předseda lovosického klubu filatelistů

Putování za památnými stromy
Seriál Lovosického dneška Putování za památnými stromy
na Lovosicku pokračuje oskeruší u Košťálova.

Venuše Krčmářová, ředitelka DDM

Košťálovská oskeruše je obvodem kmene jednou z největších v
Čechách. Roste u cesty asi 330
metrů východně od kapličky v
Košťálově. Přístup k ní je od kapličky po polní cestě, po cca 100
metrech doprava, podél oplocení
obory, v místě lomu oplocení pak
doprava podél plotu cca 30 metrů.
Kmen se větví ve dvou metrech
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v neposlední řadě sice nekulaté, ale
přece významné výročí - 73 let od
vzniku klubu filatelistů v Lovosicích,
který dosud existuje, a jak je na
různých akcích zřejmé, také aktivně
spolupracuje a podílí se na kulturních akcích města.
Ještě v letošním roce k výše uvedeným výročím hodláme přispět
filatelistickým materiálem. O tom
snad již brzy více na stránkách
Lovosického dneška.
Nesmíme také zapomenout na
mezinárodní filatelistickou výstavu,
která se uskuteční letos v srpnu
v Praze a v pořadí je již 11. organizovanou světovou výstavou Praga
2018. Připomínáme také, že materiály vydané ke křtu známky Porta
Bohemica jsou ještě k dostání
v informačním centru města.

na čtyři terminály. Ty vytvářejí
třináct metrů širokou korunu.
Vzhledem ke stáří stromu je jeho
zdravotní stav dobrý. Symbol ratolesti s plody se dostal i do znaku
obce Jenčice, v jejímž katastru
památný strom roste. V roce 2002
byla oskeruše 15 metrů vysoká a
její obvod byl 374 centimetrů.
Zdroj: cs.wikipedia.org, foto Garnet
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• Na 1. ZŠ si užili Den Evropy • Abeceda peněz na Všehrdovce
9. květen – Den Evropy je jedním z evropských symbolů,
který si připomněli i žáci naší školy. Hlavním cílem projektu bylo
probudit u nich zájem o historii i současnost evropských států.

Letos poprvé jsme také navštívili
Eurocentrum v Ústí nad Labem,
kde jsme se zúčastnili zajímavé
přednášky a besedy. U nás ve
škole vše začalo losováním jednoho ze států Evropské unie. Žáci
začali sbírat informace „své“ země
z encyklopedie, v hodinách zeměpisu i na internetu. Soustřeďovali
významné události, osobnosti a
zajímavosti, vyráběli pomůcky, seznámili se se zvyklostmi, tradicemi i
kuchyní daného státu. Nezapomněli ani na významné představi-
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tele vědy, kultury, sportu či hudby.
Všechny přípravy vyvrcholily v
pátek 11. května. Každá třída se na
sále naší školy pochlubila nazdobenou nástěnkou, svou prezentací
a lavicemi plnými vlastních výrobků, knihami, suvenýry a hlavně
dobrotami. A po poledni již utichly
hymny, zmizely švédské stoly,
maďarské langoše, belgické pralinky, holandské sýry i vídeňská káva.
Bylo velmi těžké vybrat a hlasovat
pro nejzajímavější stánek. Všechny
byly úžasné.
Mgr. R. Zukersteinová

Dne 10. května se zúčastnily obě třídy čtvrťáků projektu
České spořitelny s názvem Abeceda peněz. Průvodkyněmi nám byly
paní Mihaličová s paní Večeřovou.

Program byl rozdělen do dvou
částí. V té první, která probíhala ve
škole, se žáci seznámili s činností
České spořitelny, poznávali druhy a
barvy mincí i bankovek. Dozvěděli
se zajímavosti o ochranných prvcích, které mají zabránit padělání
peněz. Dokázali určit jejich hodnotu. Děti správně odpovídaly na
dané otázky. Věděly, co znamená
zdroj peněz, příjmy, výdaje i co
všechno musejí rodiče zaplatit z
výplaty v souvislosti s běžným
chodem domácnosti. Uměly rozlišit, na co je dobré si půjčit, co je
pro rodinu důležité a nezbytné.
Žáci se také dozvěděli o všech
výhodách, které přináší používání

platební karty.
Poté následovala návštěva lovosické pobočky ČS. Děvčata i chlapci
byli seznámeni, jak probíhá videohovor s finančním poradcem, vyzkoušeli si výběr peněz z bankomatu platební kartou, naučili se, jak
změnit PIN. Největší nadšení však
bezesporu vyvolal fakt, že si kdokoliv z dětí mohl vzít do ruky zaručeně pravé bankovky v hodnotě
200 000 Kč a vložit je do automatické počítačky.
Projekt Finanční akademie České
spořitelny byl dobře propracovaný,
žáky zaujal a byl pro ně rozhodně
velkým přínosem. Jménem všech
žáků děkujeme. Mgr. Hana Protivová
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Aktuality / Sport
Ve staré radnici se uskutečnil workshop
na téma Budování kapacit – kompetence
sociálních pracovníků na obci

Kickboxeři vybojovali sedm medailí
Dne 5. května se v pražské sportovní hale Lužiny konal již 7. ročník
mezinárodního turnaje v kickboxu s názvem Prague Open 2018.

Pracovní setkání sociálních pracovníků uspořádali sociální pracovnice
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Lovosicích
2. května v prostorách staré radnice ve spolupráci s Katedrou sociální
práce FSE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
v rámci realizace projektu Podpora sociální práce v obci Lovosice.

Workshop zahájil starosta města
Milan Dian. Pozvání na setkání
přijali sociální pracovníci ze sociálních služeb na území města Lovosice a sociální pracovnice z Městského úřadu v Mělníku. Jednání se též
zúčastnil Petr Votruba, zástupce
Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. Účastníci měli možnost si vyslechnout přednášky Dity Štyvarové na téma Sociální práce – vzdělávání, kompetence a trh práce, Miroslava Bartáka na téma Vytváření
koalic jako nástroj sociální práce
v komunitě a Petera Brnuly (téma

Sociální práce v pozdně moderní
době v ČR).
Po přednáškovém bloku následovala bohatá diskuse k danému
tématu včetně výměny zkušeností
z oblasti výkonu sociální práce,
kterou považují sociální pracovníci
za jeden z možných prvků směřujících k možnosti zlepšování samotného výkonu sociální práce ve
prospěch klientů.

Tento turnaj je zaměřen na polokontaktní disciplíny kickboxu lightcontact, kicklight a pointfighting.
Tradičně již na akci nechyběli
sportovci ze Sportovního klubu
kickboxu Schejbalgym - ASK Lovosice pod vedením trenéra Víta
Masopusta.
A vedli si tradičně velmi dobře,
když domů přivezli sedm cenných
kovů. Vybojovali 4 zlaté, 2 stříbrné
a 1 bronzovou medaili.

Bodované výsledky:
Jan Krpeš (11 let) – 1. místo lightcontact ml. žáci 47 kg, 1. místo
kicklight ml. žáci 47 kg, Sabina
Zelinková (14 let) – 1. místo lightcontact st. žákyně 50 kg, 1. místo
kicklight st. žákyně 50 kg, Filip
Kafka (16 let) – 2. místo lightcontact junioři 57 kg, 2. místo kicklight
junioři 57 kg, Alexander Moravec
(16 let) – 3. místo lightcontact
juniorů 63 kg.

Novinkou na koupališti je objekt...
>>>Dokončení ze strany 1

„Hřiště splňuje parametry pro
profesionální hrací plochu. Sloupky na síť jsou odnímatelné, díky
čemuž se hřiště dá využít i na jiné
sporty, jako je například plážový
fotbal nebo házená. Při zařizování
objednávky si domluvíte hodinu a
jaký sport chcete hrát a obsluha
koupaliště vám pak vydá míč a
případně odmontuje sloupky.
Platba bude provedena na místě u
kasy koupaliště,” upřesnil Stanislav
Hruza, ředitel Technických služeb
města Lovosice. K dispozici budou
za poplatek i plastová lehátka s
polohovatelnou horní částí.
Koupaliště by mělo být otevřeno
zhruba od poloviny června podle
počasí, a to denně od 9 do 19
hodin. V případě nepříznivého
počasí se ovšem může stát, že
tomu tak nebude, případně bude
otevírací doba posunuta. Za hez-

kého počasí bude otevřeno až do
20 hodin. Informace o aktuálním
stavu bude město zveřejňovat na
facebooku: Lovosice – profil města.
Ne vždy je však možné aktualizaci provést, například o víkendy a
svátky. V případě, že meteorologové předpoví bouřky nebo nízké
teploty, je pravděpodobné, že se
koupaliště neotevře. Cena vstupného se od minulých let nezměnila: 25 korun pro děti a důchodce a
50 korun za dospělého. S otevřením koupaliště dojde k uzavření
krytého bazénu.
Na zahájení provozu bude připraven doprovodný program s
reprodukovanou hudbou a atrakcemi zejména pro děti. „V průběhu
července se pak uskuteční již třetí
ročník Bazén party,“ doplnil Vojtěch Krejčí, ředitel Centra kultury
Lovoš.
(tuc)

Lovosický fotbalový festival 2018
Fotbalový klub ASK Lovosice pořádá v rámci výměnného pobytu a společného projektu “Aktivní partnerství:
komunikace, důvěra, spolupráce“ realizovaného partnerskými městy Lovosice a Coswig 2. ročník mládežnického fotbalového turnaje. Ten se uskuteční 23. - 24.
června na fotbalovém stadionu FK ASK Lovosice. Hrát se
bude ve čtyřech skupinách podle věkových kategorií
(mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci) a celkem se
turnaje zúčastní 26 mužstev a 360 mladých fotbalistů, včetně čtyř mužstev a 50 hráčů 1. FC Coswig. Pro návštěvníky jsou na oba dny připraveny
atraktivní doprovodné programy. Nad turnajem převzal záštitu starosta města
Milan Dian.

Červen 2018
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V roce slavných osmiček se konal i 8. festival folklórních souborů
Václavské náměstí v Lovosicích přivítalo v sobotu 19. května slunečný den plný kouzelných vystoupení souborů z Česka, Polska, Maďarska,
Irska i Vietnamu. Slavnost se konala ve spolupráci Svazu Maďarů žijících v českých zemích - pobočka Lovosice a Centra kultury Lovoš.
Taneční festival zahájila předsedkyně Svazu
Iveta Pospíšilová. Přehlídku souborů moderoval
Marek Ženkl. Hned v úvodu se předvedla skupina Hagyományörzö Kelevézek se zajímavým
zpěvákem - bardem v bílé říze. Jako druhá vystoupila skupina Mateník, což není pouze tanec,
ale i název pražského folklorního souboru, který
v roce 1991 založila vedoucí a choreografka
Petra Tužilová Stašková. Soubor zatím nechyběl
ani na jednom ročníku festivalu a diváci ho
přivítali s nadšením. Následoval polský taneční
soubor Rochy. I ten sklidil zasloužený aplaus. Při
vystoupení Cimbálové muziky Ondřeje Šáchy se
zpívalo (Vínečko bílé, Ešče si já pohár vína aj.) i
tančilo.
Poté vystoupili Kozáci Vltavy se čtyřmi zpěvačkami a harmonikářem. Příběh z irského bájesloví
předvedli na kulatém pódiu Inkeepers z Pardubic - o bojích mezi rytíři, víle se živou vodou a
zmrtvýchvstání. Vystoupení vzbudilo velký
aplaus. Poté znovu vystoupil soubor Mateník,
který doprovázela lidová hudba Osminka. Zatančilo pět párů, dívky měly bílé halenky s kanafaskami a modrými zástěrami, červené punčochy, černé botky, červené pentle ve vlasech,
tanečníci pak oblékli žluté kalhoty a černé kamizoly, bílé košile a podkolenky. Zazněly písně
Bavorov, Holka modrooká, Na tý louce zelený...
Před pódiem tancovaly i lovosické děti, které
taneční projev Mateníku uchvátil. Soubor si pak
pozval na pódium paní Pospíšilovou, poděkoval
jí za dlouholetou přízeň a předal jí kytici. Nechyběly ani polibky.
V programu vystoupily ještě na folklórní hudbu vietnamské dívky v růžových šatech
s rýžovými klobouky, děvčata zatančila čaču a

ženy oblečené v tradičních červenozlatých šatech s třásněmi předvedly tradiční vietnamský
tanec. Následoval irský tanec děvčat ze souboru
Inkeepers a poté dokonce orientální tance se
stříbrnými hůlkami. Nakonec nechyběl ani kankán, program uzavřela maďarská skupina a
cimbálová muzika.
Během celého odpoledne se jedlo, pilo, hodo-

valo. Návštěvníci mohli ochutnat maďarská vína
i pálenky a pochutnat si na maďarských specialitách – plněném zelí, palačinkách, klobásách
nebo guláši. Součástí akce byly také stánky s
cukrovinkami, suvenýry a zábavné atrakce pro
děti. Návštěvníky uvítala také nová fontána.
Festivalové odpoledne se i díky počasí vyvedlo.
Už se všichni těší na 9. ročník.
(hz, foto tuc)

Litoměřické svátky hudby: Předprodej na koncert v Lovosicích začíná 1. června
Diváci se v neděli 26. srpna od
19 hodin mohou těšit na díla světových i českých skladatelů, jako je
Antonio Vivaldi, Georg Friedrich
Händel, Johann Sebastian Bach,
Claude Debussy a Hanuš Jan Trneček.
Představí se výrazná osobnost
českého interpretačního umění –
mezinárodně uznávaná harfenistka
Kateřina Englichová a dvě mladé,
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talentované sopranistky, které spolupracují s italským tenoristou a
pedagogem Antoniem Caragnelem
– Kristýna Kůstková a Nikola Uramová. Třetí koncertní večer doprovodí komorní soubor Barocco
sempre giovanne, který si mohli
diváci poslechnout v Lovosicích již
v loňském roce.
Více informací naleznete na facebookových stránkách „Litoměřické

svátky hudby“ a na webové stránce
www.litomerickesvatkyhudby.cz,
kde jsou již zveřejněny fotografie,
umělecké životopisy jednotlivých
vystupujících i program všech tří
koncertních večerů festivalu. Předprodej vstupenek na první dva
koncertní večery v Litoměřicích byl
již zahájen na recepci kulturního a
konferenčního centra Litoměřice,
telefon: 416 732 805, mobil 776

338 515, e-mail: recepce@mkzltm.cz. Rezervace je možná i na:
vstupenky.mkz-ltm.cz.
Předprodej vstupenek na třetí
koncert v Lovosicích byl zahájen
1. června. Vstupenky bude možno
zakoupit v kanceláři Centra kultury
Lovoš, telefon: 416 532 140 a na
Informační centru Lovosice, telefon: 416 571 174.
V. Kalakajová, Z. Kulda

Červen 2018
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2. vítání občánků v Lovosicích Jarní putování s přáteli z Coswigu
Ve čtvrtek 24. května proběhlo v Pfannschmidtově vile druhé letošní
vítání občánků v Lovosicích. Obřad vedli radní Milan Šramota
a matrikářka Hana Beránková. Kulturní vystoupení zajistily děti
z Mateřské školy Resslova.

V sobotu 28. dubna proběhla další z akcí konaných v rámci partnerství měst Lovosice a Coswig - tradiční jarní putování okolím Lovoše.

Foto: Radim Tuček

Zleva: Štěpán Kodet, Vít Pařízek, Matěj Vrbka, Kryštof Barháč,
Klára Opltová

Stejně jako v předchozích letech
byli účastníci dubnového putování
slavnostně přivítáni místostarostou
města Lovosice Vladimírem Šumou
a pohoštěni drobným občerstvením v prostorách zrekonstruované
staré radnice. Poté se přesunuli
autobusem na parkoviště pod
Lovoš, jež se nachází nedaleko
obce Bílinka, ze kterého se vydali
na samotný výstup. Na vrchol Lo-

voše vystoupali účastníci zhruba o
hodinu později. Počasí velmi přálo,
a tak se po příjemném odpočinku a
opětovném občerstvení při slunečních paprscích odebrali na zpáteční
cestu do Lovosic. Jako odměna
čekala na turisty při zpáteční cestě
do Coswigu návštěva děčínského
minipivovaru spojená s prohlídkou
a degustací zlatavého moku.
Denisa Kubíková

Sociální služby se opět představily
Akce Sociální služby se představují aneb Co vám můžeme nabídnout
proběhla již tradičně na Václavském náměstí ve čtvrtek 24. května.

Zleva: Eliška Fockeová, Helena Kvášová, Tobiáš Slánský,
Sofie Suchánková, Albert Kalina.

Zleva: Markéta Vondráková, Lydie Stehlíková, Laura Pecharová,
Štěpán Smejkal, David Klement.

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 4. července
Červen 2018

Další ročník osvětové akce zahájil
projevem starosta města Milan
Dian. Následoval pestrý program, v
němž nechyběla taneční a hudební
vystoupení nebo tvořivé dílničky
pro děti. Lidé mohli u jednotlivých
stánků konzultovat s odborníky
problematiku daných oblastí.
Na akci se prezentovaly tyto organizace: Farní charita Lovosice,
Naděje Lovosice, Úsměv = Zdraví,
Kontaktní centrum Litoměřice,

Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením Litoměřice,
Hezké domy, Pečovatelská služba
města Lovosice, Úřad práce, kontaktní pracoviště Lovosice, Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích, Šance Lovosice, Rodinné a mateřské centrum Mozaika, Centrum sociální
pomoci Litoměřice, KDP Sluníčko,
Klub držitelů vodicích psů a Tyfloservis Ústí nad Labem. (tuc, foto tuc)
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Večer nabitý swingem trval v Lovoši pět hodin
Swingová kavárna již má nezastupitelné místo v kulturním programu Centra kultury Lovoš a to přesto, že jde pouze o hudbu reprodukovanou. O to více jistě potěšil všechny příznivce jazzu a swingu večer živé hudby významných hudebních těles z našeho kraje.
Celý večer velkolepě otevřel Mládežnický orchestr ZUŠ Litoměřice. Pod vedením Zdenka
Růžičky mohli posluchači vyslechnout pestrý
výběr melodií od tradičních jako Georgia On My
Mind až po skladby současné kupříkladu Don´t
Know Why, kterou známe od Norah Jones a
přednesla ji mladá nadějná zpěvačka. Ta byla
jednou ze čtyř dívek v jinak převážně chlapeckém 15členném orchestru. Dalšími byly
pouzounistka, saxofonistka a baskytaristka,
všechny ze slavných muzikantských rodů. Je
vskutku milé, že se pověstná „muzikantskost“
z českého národa nevytrácí a že alespoň někteří
mladí mají zájem a cítění pro tak jedinečnou
hudbu, jakou jazz a swing jsou. Dixielandově
laděná skladba Ja-Da a ,,latina´´ Girl From
Ipanema byly krásnou tečkou.
Druhá v pořadí hrála skupina Ády Škardy.
Uvedla písně jako Sweet Susi, Já bych si rád
najal dům nebo Crazy rytmus, kde i jako
v dalších sóloval exkluzivní host Jiří Kudrman,
který střídal klarinet a saxofon. Vystoupení skupina zakončila temperamentní skladbou Sweet
Georgia Brown a přidala Život je jen náhoda.
Tento „ježkovský“ evergreen si zazpíval celý sál
a přídech časů první republiky nabyl přímo
hmatatelných proporcí.
Po další krátké pauze vystoupil známý Orchestr Pavla Větrovce. Bravurní sólové výkony
hráčů doplnila zpěvačka například písní Over
My Rainbow, následoval Flying In The Moon.
Zajímavostí byla interpretace písně Can´t Buy
Me Love od Beatles. Ta byla důkazem, že při
vhodné aranži lze vkusně žánrově přetransformovat i skladby, u kterých by nás to nenapadlo. Další píseň Docela všední den byla krás-
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nou vzpomínkou na českou swingovou matadorku Vlastu Průchovou. Závěrem zazněla opět
píseň z pera Jaroslava Ježka Nebe na zemi.
Poté jako sladká tečka vystoupila skupina
Sestry Havelkovy. To už jsme se zcela ocitli ve
20. a 30. letech. Jedinečný sound, který si zpěvačky léta tříbily v Pražském synkopickém orchestru, přenesly i do Lovoše a publikum je
odměňovalo nadšeným potleskem. Celý den jen
si zpívám (známou z interpretace Ondřeje Havelky), Cheek To Cheek od Irvinga Berlina, Bláz-

nivý den od Jiřího Traxlera a další melodie
vytvořily jedinečnou atmosféru zašlých časů.
V programu se objevily i trampské hity Rikatádo
a Franta zdědil ponorku, kteréžto ve své době
byly díky trampingu velmi populární.
Byl to zkrátka opět povedený večer, který jistě
zanechal v posluchačích pozitivní emoce, neboť
jak na začátku pronesla jedna ze „sester“, dobrá
hudba bystří smysly, zjemňuje mravy a hladí
duši.
Mgr. Romana Soukupová, MBA, foto Antonín Němec
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •
Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Memoriál J. Puchara je přeložen na 2. června
Oddíl basketbalu upozorňuje veřejnost, že 2. ročník
Memoriálu Jiřího Puchara je z důvodu účasti české
reprezentace na mistrovství ČR přeložen na 2. června.
Začátek akce zůstává v 9.30 hodin a proběhne ve sportovní
hale v ulici Přívozní (u zimního stadionu).

Tajenka z květnového vydání: Albis
O Labi se zmiňují již antičtí spisovatelé a tato řeka se zde objevuje
v podobě Albis. Dalším vývojem
doznal název podobu Alba nebo
Albia. Česká podoba byla přejata
z germánského *Alba, které se do
slovanských jazyků vmísilo ve formě
*Olba a další přesmyčkou na staročeské Laba.
Česká podoba názvu řeky je doložena v r. 1125 v Kosmově kronice.
Zajímavé je, že prvotní název byl

ženského rodu, tedy - ta Laba. Až
teprve v průběhu 17. století došlo k
přechýlení ke střednímu rodu do
definitivní podoby - to Labe. Název
má původ v inde. *albh - bílý, světlý, čistý, které se časem přesunulo
do významu proudící, plynoucí.
Tento posun zachytila skandinávská
oblast ve tvarech elf - tok, proud a
elve - koryto řeky. Stejného původu
budou rovněž i názvy dvou řek
v bývalé Galii - Aube.
(hz)

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá strana: 7000 Kč
1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč
1/8 strany: 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
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Příjem inzerce: 724 482 870

Lovosický
dnešek
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