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SLOVO STAROSTY

STROM OZDOBILA NOVÁ SVĚTLA

Pro letošní advent se vedení města spolu s Technickými službami města Lovosice rozhodlo změnit několik let starou výzdobu vánočního stromu na náměstí. Spolu s ním byly ozdobeny i tři lípy, které stojí v jeho blízkosti.
„Všichni si pamatujeme, že v minulosti byla světly ozdobená stará lípa naproti cukrárně Johanka. Ta už mnoho let
nemá takovou korunu, aby zde mohla být hezká vánoční výzdoba. Tudíž jsme se rozhodli ozdobit tři mladé lípy na
náměstí a tradici znovu obnovit,“ řekl Vladimír Šuma, místostarosta města.
(foto Milan Richtr)
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Ve městě jsou opraveny
další komunikace
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Lidé i firmy si mohou
nechat ochránit objekty
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Na Švestkovou dráhu se
vrátí pravidelný provoz
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Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami našeho měsíčníku, který po letech
trochu mění svůj
design. A není to
zdaleka
jediná
změna. Naše město
i díky vám zažívá v posledních
letech jistý přerod. Jde o změnu vnímanou obyvateli i dalšími lidmi neboť Lovosice jsou
spádovou oblastí i dalších
návštěvníků a turistů.
Jak jsem již několikrát nejen
na
stránkách
Lovosického
dneška zmínil, naše město se
nemůže pyšnit architektonickými památkami ani jinými
skvosty tohoto druhu. Svým
historickým významem je však
srovnatelné s největšími sídelními městy Evropy. A dále
disponuje obrovským potenciálem a to z mnoha hledisek.
To vše by mělo posilovat zájem
a hrdost našich občanů. O
vývoji města vydáváme pravidelně ročenku, kde se blíže
zabýváme jednotlivými oblastmi v životě města. S tím souvisí
i vnímání nového roku, tohoto
symbolu nového začátku. Tento věčný koloběh inspiruje a
vlévá naději. Každý má možnost dát si předsevzetí, ale lépe
je vytyčit si cíl, mít vizi jak
v pracovní, tak osobní rovině
života.
Našim úsilím je udržet a dále
vylepšovat zdravé, moderní,
bezpečné a vyspělé město,
které poskytne důstojný a
kvalitní domov svým občanům.
Berme tak nový rok jako startovní čáru a možnost, nestýskejme nad tím, co již minulo, a
tudíž to nelze změnit, ale přemýšlejme nad současností.
Současností totiž právě nyní
tvoříme svou budoucnost. Přeji
proto nám všem mnoho úspěchů, zdárně dokončené práce,
inspirace a hlavně tolik potřebné zdraví.
Šťastný nový rok 2019.
Milan Dian

Kultura

Strašidelná sklepení měla
u lidí obrovský úspěch
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Silnice v Jabloňové aleji a v Teplické získaly nový povrch
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SUS ÚK) opravila dvě komunikace na Holoubkově, a to zhruba 250 metrů v ulici Jabloňová alej
a 350 metrů Teplické ulice. Město zaplatilo opravu parkoviště naproti panelovým domům a zhruba 20 metrů obrubníků a cesty při vjezdu
k novému Holoubkovu. Obrubníky opravili pracovníci technických služeb (TSML).

Místní část Holoubkov prošla
před několika měsíci rozsáhlou
revitalizací, opraveno bylo sedm
ulic za 11,5 milionu korun. Silnice
III/24712a, kterou má ve správě
SUS ÚK, ale zůstala v původním
stavu. Jedná se o komunikaci
III. třídy, která není v majetku města, ale v majetku Ústeckého kraje.
SUS ÚK nicméně opravu přislíbila a
v prosinci svůj slib splnila.
Město a SUS ÚK se dohodly, že

práce týkající se opravy malé části
obrubníků, kterých se nedotkla
předchozí rekonstrukce, zajistí
Technické služby města Lovosice.
Pracovníci příspěvkové organizace
opravili zhruba 20 m obrubníků
místní komunikace vedoucí k novému Holoubkovu. Malé parkoviště pro cca 10 aut s kontejnerovým
stáním v Jabloňové aleji a příjezdová cesta k novému Holoubkovu
byly v rámci akce opraveny na

náklady města.
„Chtěli jsme, aby byly práce koordinovány společně, nebylo by
vhodné, abychom zahájili akci,
kterou by pak mohl poničit projekt
jiné organizace. Jsem také rád, že
se stále častěji daří zapojovat pracovníky technických služeb do
drobnějších stavebních prací, na
které pak nemusíme složitě hledat
zhotovitele,“ uvedl Milan Dian,
starosta města.

Po dokončení oprav obrubníků
položila společnost EUROVIA CS,
a.s. živičný koberec. Silnice III. třídy
se opravovala v délce zhruba
600 m. Teplická ulice získala nový
povrch v délce zhruba 350 m od
sjezdu z hlavní silnice na Velemín
až ke křižovatce s ulicí Fibichova.
Jabloňová alej se opravovala od
okružní křižovatky u Lidlu až ke
křižovatce se Smetanovou ulicí.
(ik, foto tuc a archiv města)

V garážovém dvoře v ulici 28. října už se opět parkuje
V garážovém dvoře v ulici 28. října je hotovo. Práce jsou dokončené a od 27. listopadu zde lidé mohou opět parkovat.
Rekonstrukce se týkala 680 m2
plochy dvora, který z obou stran
lemuje dohromady 30 garážových
stání pro osobní automobily. Původní povrch tvořil z velké části
asfaltový recyklát a beton. Stav
před rekonstrukcí neumožňoval
odvodnění a tím v prostoru vznikaly problémy s povrchovou vodou, především na podzim a v
zimě. „Před asfaltem jsme dali
přednost povrchu z vegetačních
tvárnic, což umožní vsakování
dešťové vody na ploše namísto
složitějšího odvádění do kanalizace,“ vysvětlil Milan Dian, starosta
města.
Povrch byl stržen a na jeho místě
vznikla plocha z vegetačních tvárnic s propustnou spodní konstrukcí, která umožňuje vsakování.
Sjezd do ulice 28. října zůstal zachován stejně tak jako současný
dopravní režim. Součástí rekonstrukce byla také oprava chodníku
podél vjezdu a výjezdu z garáží,
spádovaný v 3% sklonu směrem
do středu komunikace. Plocha
bude osvětlena dvěma lampami
veřejného osvětlení. Rekonstrukce
byla zcela hrazena z rozpočtu
města a vyšla na cca 1,4 milionu
korun. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost LT-BAU
s.r.o. z Ústí nad Labem. (ik, foto ik)
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Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor majetku a investic

Omluva za přerušení provozu MHD 10. prosince

DPS má nové anténní kabely

Odbor dopravy se touto cestou omlouvá všem cestujícím linky 558001 V objektu DPS byly zřízeny nové anténní rozvody pro kvalitnější příjem
MHD Lovosice - závod 2 - autobusové nádraží - Průmyslová – hřbitov, za televizního vysílání. Práce probíhaly tak, aby nedošlo k rušení v čase vávýpadek provozu MHD v pondělí 10. prosince 2018 v dopoledních hodi- nočních svátků.
nách. Důvodem bylo organizační pochybení na straně dopravce, který
nezajistil personální zastupitelnost v době dovolených. Problém se ihned Vandalizmus ve městě
po zjištění řešil a autobusy odpoledne již jezdily.

Omezení parkování před PENNY marketem
Na parkovišti u Penny marketu by se měla po novém roce objevit dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ a dodatkovou tabulkou s textem: Parkování max. 1 hodina. O povolení této značky požádal
Penny market, aby omezil parkování jiných lidí než nakupujících. Městský
úřad již vydal stanovení dopravního značení. Dle podmínek povolení by
měl být parkovací kotouč k dostání v nejbližších obchodech.

Autovraky ve městě

V současné době se dokončují opravy na všech poničených dětských a
sportovních hřištích tak, aby v novém roce byly bez závad. Pozornosti
vandalů bohužel neušlo letos ani jedno hřiště. Jedním z nejvíce poničených bylo již tradičně ve Wolkerově ulici. Hřiště v ulici U Nadjezdu bylo
v druhé polovině roku zrušeno právě kvůli zdemolovanému zařízení, které
se již nevyplatilo opravovat. Letošní opravy a revize vyšly město na zhruba
230 tisíc korun. Další prostor, který trpí častým vandalizmem, je podchod
u Besedy. Teprve v září byla dokončena jeho oprava a již v listopadu museli pracovníci technických služeb zakrývat nápisy na jeho zdech. Podchod
bude na jaře vyzdoben dětmi ze základní umělecké školy.

Věžní hodiny staré radnice

Žádáme vlastníky příp. provozovatele vozidel, která již nejsou používána
v silničním provozu a jsou ve špatném technickém stavu, aby taková vozidla parkovali mimo pozemní komunikaci a neponechávali je svému osudu
na parkovištích. Vozidla zabírají parkovací místa pro další vozidla. Takový
vrak lze odvézt po dohodě s provozovatelem sběrny, která zajistí jeho
ekologickou likvidaci.

V prosinci provedla odborná hodinářská firma revizi věžních hodin na
staré radnici. Při této příležitosti došlo k zaškolení pracovníka městského
úřadu, který nově zvládne i složitější obsluhu věžních hodin. Městu tak
vznikne finanční úspora za návštěvy odborné firmy.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor tajemníka

Odbor připravil pro seniory předvánoční akce

Jednání zastupitelů budou probíhat nově ve středu
Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnilo poslední 5. jednání Zastupitelstva
města Lovosice v roce 2018. Projednáno bylo celkem 19 bodů. Mimo
obligatorní body byli na jednání dovoleni členové kontrolního a finančního výboru. Schválilo se rozpočtové provizórium do doby schválení rozpočtu na rok 2019 a zastupitelé také schválili dodatek ke smlouvě se společností TD BUS a. s. o zajištění MHD Lovosice. (Stávající dopravce společnost BusLine Semily se přejmenovala na TD BUS a. s.). Schválena byla také
novelizace Obecně závazné vyhlášky o Požárním řádu. Konkrétní informace k novému znění naleznete na dalších stránkách tohoto vydání Lovosického dneška. Další jednání zastupitelů je připravováno na leden 2019.
Hlavním bodem by mělo být schválení rozpočtu. V roce 2019 budou jednání ZM pořádána vždy v posledním týdnu daného měsíce, místo čtvrtků
však nově ve středu. I tuto změnu zastupitelstvo na svém posledním prosincovém jednání schválilo. První jednání ZM v roce 2019 se uskuteční ve
středu 30. ledna od 16 hodin v sále LOVO Divadla, stejně jako ustavující
zasedání v listopadu (na snímku).
(foto tuc)

Vánočně laděná setkání, která pro seniory v adventním čase připravil odbor sociálních věcí a zdravotnictví, započala zahájením adventu v domě
s pečovatelskou službou již 29. listopadu. Na vánočně vyzdobeném dvoře,
provoněném svařeným vínem, zahrály a zazpívaly děti ze základní umělecké školy. Zúčastnění si mohli zakoupit drobné keramické předměty vyrobené ve zdejším keramickém kroužku. V Centru kultury Lovoš se 12. prosince uskutečnilo vánoční setkání s osamělými seniory. Slavnostní odpoledne doplnilo vystoupení dětského sboru Školáček ze Základní školy
Všehrdova a tradičně Podřipský žesťový kvintet.
Následující den se konalo vánoční setkání s obyvateli domu s pečovatelskou službou. Vánočními písničkami zpříjemnily toto setkání děti z pěveckého sboru Letušky ze Základní školy Antonína Baráka, které následně
předaly seniorům malý dárek. Závěrem jsme navštívili bývalé občany Lovosic v domovech pro seniory, které jsme potěšili dárkovým balíčkem. Za
město se těchto setkání zúčastnili místostarosta Vladimír Šuma a člen rady
města Milan Šramota.
(foto tuc)

Technické služby města Lovosice

Hlášení městského rozhlasu na webu města

Na základě podnětů občanů přistoupil městský úřad k zřízení nového
odkazu na webu města. Nově zde najdete 48 hodin zpětně text hlášení
městského rozhlasu. Hlášení najdete pod odkazem Městský rozhlas na
Od pondělí 17. prosince je z technických důvodů na blíže nespecifikova- úvodní straně: https://www.meulovo.cz/mestsky-rozhlas/.
nou dobu přerušen provoz zimního stadionu v Lovosicích. Jedná se o
havárii na tepelném výměníku na strojovně chlazení. Na odstranění se
intenzivně pracuje. Všem občanům a partnerům se omlouváme za vzniklé
Příští číslo Lovosického dneška vyjde 2. února
komplikace. O znovuzprovoznění zařízení budeme informovat na webu
města.

Přerušení provozu zimního stadionu

leden 2019

3

Aktuality

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Město nabízí lidem i firmám ochranu objektů
Pro občany a firmy ve městě je k dispozici nová služba tzv. Pult centrální ochrany (PCO). Jde o technologii, která zabezpečuje monitorování
objektů proti nezákonnému vniknutí cizích osob.
Pult centrální ochrany (PCO) představuje technologii zajišťující monitoring objektů rozesláním poplachového hlášení na centrálu, která
vyšle městské polici SMS, a ta následně provede kontrolu na místě. Technologie také umožňuje pořídit videozáznam a sledovat objekt 24
hodin denně. Kódování budovy bude realizováno buď číselným kódem, nebo pomocí čipu.
Co je potřeba zařídit v případě, že má občan
o systém PCO zájem:
- Zajít na městský úřad a sdělit svůj zájem o
službu monitorování PCO na odboru tajemníka
- Zajistit si instalaci zabezpečovacího zařízení
od specializované montážní firmy (jednorázový

poplatek dle výběru zařízení)
- V případě požadavku sledování objektu pomocí videozáznamu je nutné mít internetové
připojení, zařízení, na které bude chodit výstup
videozáznamu (počítač, tablet, chytrý telefon),
zakoupit softwarovou aplikaci od výrobce zařízení EZS Videofield
- Podepsat smlouvu o monitorovací službě
s městem Lovosice
- Platit měsíční paušální poplatek za službu
(odvíjí se od velikosti objektu)
Měsíční poplatky za monitoring objektu
(ceny jsou uvedeny bez DPH):
Garáž - 200 korun
Byt - 300 korun

Dům, chata - 500 korun
Firma do 4 místností - 700 korun
Firma do 8 místností - 1000 korun
Firma nad 8 místností - 1500 korun
K ceně měsíčního poplatku za monitorovaný
objekt je nutné připočítat cenu za SIM kartu,
která je součástí zabezpečovacího zařízení.
Cena se odvíjí od výběru kontroly komunikátoru, tuto volbu si volí majitel monitorovaného
objektu.
Měsíční poplatek za střežený objekt/SIM
99 korun - u 15 min. kontroly komunikátoru
119 korun - u 5 min. kontroly komunikátoru
139 korun – u 3 min. kontroly komunikátoru

Lovosice aktualizovaly zastaralý požární řád
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města rozhodli jeho členové o aktualizaci Veřejné vyhlášky o Požárním řádu z roku 2005. Město se
rozhodlo jít cestou její aktualizace i přesto, že dle sdělení ministerstva vnitra (MVČR) nemusí obec v oblasti požární ochrany nic vydávat.
Město Lovosice však dbá na bezpečnost svých občanů, a proto se s ministerstvem dohodlo na změnách.
„Třináct let stará vyhláška již nemohla vůbec odpovídat současnému stavu protipožární ochrany
města. Změnu jsme provedli hlavně z toho důvodu, aby se potřebné informace dostaly k občanům a
ti následně věděli, co mají v případě problémů dělat. Sucha letošního léta nám ukázala, že patřičná
ostražitost je více než na místě.
Vyhláška obsahuje několik informací, které v té předchozí vůbec
nebyly, jsou aktualizované nebo je
naopak zcela vynechává,“ vysvětlil
Vladimír Šuma, místostarosta města.
Zabezpečováním požární ochrany
ve městě je pověřen Sbor dobrovolných hasičů města Třebenice.

V příloze č. 1 OZV je uvedena jeho
dislokace, kategorie, početní stav a
vybavení.
Vyhláška oproti předcházející
OZV nestanovuje zdroje vody pro
hašení požárů, ale odkazuje na
nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012,
kde jsou zdroje vyjmenovány. Pro
město Lovosice se jedná o řeku
Labe a hydrantovou síť společnosti
SČVAK (jedná se o následující místa: 1. Průmyslová ulice (u společnosti TRCZ), 2. Teplická ulice (roh
ulice Teplická a Fibichova), 3. Terezínská ulice (parkoviště naproti
OKIM), 4. Ústecká ulice (u domu č.
p. 911) a 5. Zámecká ulice (parkoviště naproti ORBIS).
Oproti předcházející OZV byl

zrušen seznam ohlašoven požáru a
byla stanovena pouze jedna ohlašovna požáru, která se nyní nachází v budově Městské policie Lovosice, ulice Osvoboditelů 50/59,
telefonní číslo 416 571 156.
Dále byl upraven způsob hlášení
požáru, kdy se vyhlášení požárního
poplachu ve městě provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je
vyhlašován přerušovaným tónem
sirény umístěné na budově Městského úřadu Lovosice ve Školní
ulici 2, a to po dobu jedné minuty
(25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka
– 25 vteřin tón), pokud ji spustí
operační středisko HZS ÚK.
A nakonec byl aktualizován Seznam sil a prostředků jednotek po-

žární ochrany podle požárního
poplachového plánu Ústeckého
kraje, který činí přílohu č. 2 OZV.
V případě vzniku požáru nebo jiné
mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města
určeny podle stupně požárního
poplachu následující jednotky požární ochrany: I. stupeň – HZS
Lovosice, HZS Litoměřice, SDH
Třebenice, SDH Chotiměř; II. stupeň – SDH Terezín, SDH Bohušovice n./O., SDH Litoměřice, SDH
Klapý, SDH Třebívlice, SDH Brozany n./O.
Všechny veřejné vyhlášky jsou
zveřejněny na stránkách města:
https://www.meulovo.cz/verejne%
2Dvyhlasky/ds-1020

Na náměstí poteče pitná voda Nové služební auto městského
Žíznivý návštěvník se bude moci napít vody z pítka na náměstí.
úřadu jezdí na CNG
V prosinci bylo zařízení připojeno na vodovodní řad. Voda zde
poteče na jaře, až to dovolí klimatické podmínky.

Město připravilo pro občany a
návštěvníky Václavského náměstí
další prvek, který zpříjemní zejména horké letní měsíce. V minulých
týdnech zde bylo nainstalováno
pítko, napojené na pitnou vodu z
vodovodního řadu. Kohoutek se
nachází v zadní části náměstí kousek od památného dubu.
„Vzhledem k tomu, že lze i do
budoucna očekávat další horké a
suché letní měsíce, snažíme se
intenzivně zamýšlet nad tím, jak
ochladit venkovní prostory a osvěžit návštěvníky města. Posledním
nápadem, který jsme nyní zrealizovali, byla instalace pítka na pitnou
vodu na náměstí. V prosinci bylo
také vysazeno bezmála 100 nových
stromů po celém městě, které v
budoucnu poskytnou stín a sníží
celkovou teplotu na rozpálených
ulicích,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta města.
Vodovodní přípojka a pítko na
náměstí stálo celkem sto tisíc korun a zaplatila ho v plné výši spo-
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lečnost Mondelez Czech Republic
s.r.o. jako sponzorský dar městu.
Instalaci a práce na přípojce zajistila společnost LEN-servis s.r.o. Litoměřice.
(ik, foto ik)

Díky dotaci ze Státního fondu
životního prostředí město zakoupilo nový služební automobil na
CNG. Nový přírůstek do vozového
parku je určen pro krátké trasy
především po městě a jeho okolí.
Zvolen byl model Škoda Citigo.
Městský úřad již jedno podobné
vozidlo s alternativním pohonem
používá, jedná se o model Škoda
Octavia pro delší služební cesty.
Nový automobil nahradí starší vůz
Fabia Combi, který byl kvůli svému
většímu kufru převeden na příspěvkovou organizaci Technické
služby města Lovosice a bude i
nadále sloužit jako služební vůz
pro pracovníky údržbářské čety.
„Zvolili jsme automobil s alternativním pohonem z několika důvodů. Jedním z nich byla samozřejmě
možnost získání dotace, což byl
příjemný bonus, ale tou hlavní
pohnutkou byla myšlenka snížení
emisní zátěže a nákladů na provoz,
kterou se dlouhodobě snažíme
prosazovat. Naše zkušenost s
provozem vozu na CNG je velice

dobrá, takže nebylo proč váhat,“
uvedl Milan Dian, starosta města.
Automobil byl zakoupen od společnosti OKIM spol. s.r.o. za
290 000,- Kč. Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí a podpora činila
50 000,- Kč. Název projektu: Pořízení vozidla s alternativním pohonem CNG. Cílem projektu byl nákup úsporného vozidla s alternativním pohonem CNG pro potřeby
Městského úřadu Lovosice. Realizace projektu by měla přispět ke
snížení emisní zátěže u automobilové dopravy.
(ik, foto ik)
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V Tovární ulici jsou čtyři nové kamery

Město před Vánoci pořídilo další nové kamery. Nainstalovány byly do ulice Tovární. Městský dohledový systém se tak rozšířil z původních 45 na 49
koncových bodů. Letos se jedná již o třetí rozšíření. Naposledy bylo v květnu připojeno 7 kamer v ulici Karla Maličkého a v lednu 15 bodů na autobusovém nádraží. V Lovosicích jsou kamery umístěny v ulicích Kostelní, Nádražní, Osvoboditelů, Žižkova, Terezínská, 8. května na KC Lovoš, Školní na
radniční věži, Dlouhá, Karla Maličkého, 28. října a v podchodu mezi ulicemi Osvoboditelů a Dlouhá. Dále pak na zimním stadionu, na budově marketu
Penny a na autobusovém nádraží.
Kromě kamer městská policie zakoupila také nový monitor, díky kterému bude možné sledovat dění na všech koncových bodech najednou bez přepínání. Kamery monitorují celou ulici včetně parkoviště od gymnázia až ke křižovatce s ulicí 8. května. „Kamerový systém v ulici Tovární je velmi důležitý
především kvůli parkujícím automobilům. Věřím, že by mohl značně napomoci k řešení, ale i předcházení trestných činů. Většina zlodějů si rozmyslí
vloupat se do automobilu, který stojí pod kamerovým bodem s velmi dobrým rozlišením obrazu,“ vysvětlil Milan Dian, starosta města. Rozšíření systému město vyšlo na 120 000 korun a zajistila ho společnost LTnet s.r.o. z Lovosic.
(ik, foto tuc)
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Kuchařky z lovosické centrálky se na soutěži neztratily
Vaření ve světě závodních, školních či nemocničních jídelen nebo v domovech sociální péče patřilo dlouhou dobu k přehlíženým disciplínám.
V posledních pár letech se dostává tato kategorie stravování do stále většího centra zájmu strávníků i odborné gastronomické veřejnosti.
Svědčí o tom i první ročník soutěže Nejlepší
kuchař roku 2018 ve společném stravování,
kterou uspořádala Asociace kuchařů a cukrářů
ČR pro všechny kuchaře a kuchařky ze všech
typů hromadného stravování.
V průběhu víkendu 10. – 11. listopadu 2018 se
v prostorách Makro akademie v pražských Stodůlkách utkaly o titul Nejlepší kuchař roku ve
společném stravování více než tři desítky soutěžících. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích navržených tak, aby byla soutěž otevřena kuchařům
ze všech typů zařízení společného stravování,
ať už vaří pro děti ve školce, pro školáky, pro
zaměstnance firem, pacienty v nemocnicích nebo pro klienty v domovech seniorů: nejchutnější svačinky v mateřských školkách, nejchutnější
hlavní pokrm v základních školách, nejlepší racionální hlavní pokrm a nejlepší hlavní pokrm
pro seniory 70+.
Výkony soutěžících posuzovala porota složená
z odborníků na výživu a stravování, zástupců
Asociace kuchařů a cukrářů (včetně prezidenta
AKC ČR Miroslava Kubce), zástupce generálního
partnera velkoobchodu MAKRO ČR a zástupců
laické veřejnosti. Dále byli v porotě zástupci
partnerských firem Country Life, Hofmann Bohemia a Vodňanská drůbež.
Sobota 10. listopadu patřila světu školních
kuchyní – v mateřských i základních školách.
V kategorii základních škol zvítězila Centrální
školní jídelna Třebíč, Centrální školní jídelna
Lovosice obsadila 4. místo. Kuchařky ze základ-

ních škol dokázaly, že špatná pověst školních
jídelen, kterou si jako celek vysloužily v minulosti, je dnes jen takovým nespravedlivě omílaným klišé a že některé týmy ze školních jídelen

dokážou i ve výrazně omezených podmínkách
světa školních jídelen předvádět výkony hodné
kuchařů ze špičkových restaurací.
Zdroj: www.akc.cz

V Centrální školní jídelně proběhl poprvé v historii seminář
Lovosická centrálka hostila vzdělávací seminář s názvem „Oblíbené pokrmy o 30 % zdravěji, v hlavní roli protein (bílkovina)“.

Akce se zúčastnilo 29 osob, z
toho jedenáct kuchařek z jídelny.
„Skvělá atmosféra, oblíbená jídla
s lepší nutriční hodnotou a organizátoři nadšenci do stravování.
Seminář se velmi povedl,“ je spokojená Jana Dreieckerová, ředitelka
CŠJ Lovosice.
„Vařili jsme kung pao s jasmínovou rýží natural, čevabčiči se šťouchanými bramborami s quinoou a
mrkvovým dipem, boloňské ragú s
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celozrnnými špagetami, karbanátek ze stehenních kuřecích řízků se
zeleninovými a bramborovými hranolkami a luštěninovým dipem,
plněné tortilly s tzatzikami a halušky na sladko s jablíčky s karamelem a tvrdým tvarohem,“ vyjmenovala ředitelka.
Ve všech jídlech byl z části použit
i šmakoun. To je bílkovinová hmota vyrobená z čistých vaječných
bílků. Používá se jako náhražka

jiných potravin při přípravě nízkokalorických jídel. Neobsahuje téměř žádný tuk, cukr, cholesterol
ani lepek. Jeho kalorická hodnota
je zhruba 210 kJ na 100 g. Je využíván nejen pro nemocnice, ale všude tam, kde chcete mít vyšší obsah
bílkovin při sníženém obsahu tuku.
Na dochucení a zesílení chuti v
jídelně použili lahůdkové droždí,
datlový sirup a spoustu bylinek.
„Ochutnali jsme mladou kachnu

připravenou metodou sous-vide,
naučili se spoustu nového a hned
se zamýšleli nad tím, kde bychom
to mohli využít v naší kuchyni,“
uzavřela Dreieckerová.
(tuc, foto Jan Kouřil)

Akce v CŠJ v lednu
9. 1. Den s tsfoods.cz
23. 1. Den mexické kuchyně
28. 1. Chutné luštěninové menu,
od polévky k moučníku
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Matky s dětmi vyjely s Charitou
do přírody za vzděláním

27 500 korun pro Jáchymka

V listopadu lovosická Charita uskutečnila víkendový pobyt pro ženy
a matky s dětmi, které jsou zapojeny do projektu ESF – OPZ - Práce
a Rodina. Tento projekt usiluje o vylepšení postavení žen na trhu
práce, kdy zaměstnavatelé na Lovosicku často nabízejí pracovní
místa se směnnou pracovní dobou, která pro matky s dětmi nižšího
věku není přijatelná.
V projektu byla ženám
nabídnuta dotovaná pracovní místa v lovosických
školách a školkách, kterých
využilo 10 žen po dobu 1
roku. Dále je ženám průběžně nabízena možnost rekvalifikace dle výběru a psychologická a právnická pomoc.
Pro účastnice i osoby mimo projekt je k dispozici 8 hodin denně
Job poradna, kde mohou řešit pracovní i jiné záležitosti, se kterými
potřebují poradit nebo pomoct.
Pobyt proběhl o víkendu s ohledem na potřeby matek, které se v
týdnu z nedostatku času nemohou
účastnit vzdělávacích seminářů.
Konal se v Českém Švýcarsku a
zúčastnilo se ho 18 žen s 18 dětmi.
V rámci pobytu probíhaly semináře
finanční gramotnosti, kde se ženy
dozvěděly, jak lépe hospodařit s

rodinným rozpočtem, jak se
nezadlužit, popřípadě, kde
hledat odbornou pomoc,
pokud se do dluhů dostanou. Na konci víkendu si
stanovily finanční cíl a určily
si způsob, jak ho dosáhnout. U někoho to byl vyrovnaný rodinný rozpočet
bez dluhů, u někoho šetření či
nabytí movitého nebo nemovitého
majetku. Semináře koučinku byly
zaměřeny zejména na rozvoj vlastních schopností a dovedností směrem k pracovnímu uplatnění a
osobnímu životu.
Jedna z účastnic pobytu o něm
napsala: „Děkuji za přínosný víkend
a super hlídání dětí.“
Marta Lacmanová,
koordinátorka projektu

Předvánoční čas ve Farní charitě Lovosice
Mikulášská besídka pro děti ze sociálně slabých rodin
V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Amicus jsme uspořádali
5. prosince Mikulášskou nadílku. Tato akce byla pořádána pro všechny
děti z Lovosic, které navštěvují služby naší organizace. Připravený bohatý
odpolední program se spoustou her, zábavy a občerstvením potěšil. Slova se ujal i administrátor farnosti Lovosice Roman Depa, který dětem
vysvětloval význam vánočních svátků. Večer dětem naděloval bohatou
nadílku Mikuláš s andělem a čerty.
Michaela Vlček Rybanská
Realizace praxí SŠ a VŠ studentů
V současné době se projevuje u studentů středních i vysokých škol a také
u účastníků rekvalifikačních kurzů velký zájem získat odbornou praxi právě v našem zařízení. Denní centrum Amicus poskytuje náplň volného času
dětem i mládeži ve věkovém rozmezí 6 - 26 let. Ze zájmu o praxi máme
opravdu velkou radost a jsme potěšeny, že studentům dokážeme vyjít
vstříc a pomoci jim tak v jejich studijních plánech. Jsme také rády, že naše
zkušenosti nasbírané v tomto sociálním oboru můžeme předávat dál a
zvyšovat tím smysluplnost této služby. Během posledního roku a půl se u
nás vystřídalo přes 20 zájemců o praxi, z čehož skoro polovina z nich až
v poslední době.
Nora Repková
Vánoční sbírka pro uživatele sociálně aktivizační služby
V pondělí 10. prosince začaly pro děti uživatelek sociálně aktivizační služby Farní charity Lovosice Vánoce. Žáci ZŠ Antonína Baráka poslali svým
kamarádům plné krabice dárků. Panenky, autíčka, deskové hry, knihy a
plné pytle plyšových hraček udělaly pod stromečkem radost dětem, které
spolu se svými rodiči prožívají mnohdy těžké období, a dárky budou pro
ně příjemným a radostným překvapením. Děkujeme.
Helga Repková
Vánoční posezení pro uživatele sociálních služeb organizace
První besídky se uskutečnily v sociálně terapeutické dílně pro osoby
s mentálním postižením a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Amicus. Uživatelé spolu s pracovnicemi vyráběli vánoční výzdobu a cukroví. Besídky vypukly 18. prosince a uživatelé si je náramně užili a dostali
dárky. Další besídka byla pro osoby bez přístřeší 19. prosince. Besídku pro
ně uspořádala terénní služba. Uživatelé měli tradiční vánoční večeři, cukroví, teplý čaj na zahřátí a jako dárek balíček potravin.
Petr Urban
Štědrovečerní večeře pro ženy a matky s dětmi z azylového domu
20. prosinec byl pro obyvatele azylového domu štědrým dnem nanečisto.
V sále staré radnice se konala štědrovečerní večeře naplněná pohodou,
radostí a smíchu v dětských tvářích. Pozvání přijal i litoměřický biskup Jan
Baxant. Všichni přítomní zhlédli retrospektivní prezentaci o roce 2018 ve
FCHL, poté děti vystoupily s pásmem zimních a vánočních básní, snědla
se tradiční štědrovečerní večeře a pak všechny děti napjatě čekaly zvoneček a nadílku pod stromečkem. Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli
potraviny na večeři a dárky pro děti z azylového domu.
Petr Urban
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Rodinné centrum Mozaika, z.s. uspořádalo v listopadu dobročinnou
dražbu sukně značky Black Mountain. Smyslem akce bylo podpořit malého Jáchymka, chlapečka s vážným kombinovaným postižením, který
potřebuje pravidelné nákladné rehabilitace a také speciální kompenzační pomůcky. Výsledek dražby nakonec všechny opravdu mile překvapil a
Jáchymka se podařilo podpořit úžasnou částkou 27 500 Kč. 17 500 Kč
byla vydražená hodnota sukně a 10 000 Kč věnovala společnost Pronožky, s.r.o., která do centra Mozaika dodává adjustační terapeutické
ponožky. O Jáchymkovi se můžete více dozvědět na jeho facebookových stránkách „Nesnáze pana Jáchyma“, zde se také můžete dozvědět,
jak ho případně podpořit. My za Mozaiku už teď můžeme slíbit, že
v roce 2019 uspořádáme opět akci na podporu tohoto statečného chlapečka a jeho rodiny.
Šárka Pravdová, ředitelka centra

Spolupráce s nadací Agrofert
Díky spolupráci s nadací Agrofert
a finanční podpoře jsme mohli
zajistit dětem ze služeb Farní charity Lovosice výlety a aktivní trávení
volného času. O letní prázdniny
byly aktivity velmi oblíbené, proto
jsme se rozhodli i v podzimním
čase pokračovat v trávení volného
času aktivně. Děti několikrát navštívili kino v Ústí nad Labem, Ranč
pod Skálou s koňmi a Aquapark v

Mostě. Všem účastníkům se trávení volného času aktivním odpočinkem líbilo a mají skvělé zážitky.
Petra Buriánková

• • Tříkrálová sbírka 2019 začíná • •
Během prvních dvou týdnů v
prosinci jsme zapečetili 36 kasiček
pro koledování v Lovosicích a ORP.
Koledování bude probíhat od 1. do
15. ledna 2019. Koledníky poznáte
podle zapečetěné kasičky příslušným úřadem obce, kde se koleduje, děti jsou oblečené v kostýmech
králů a vedoucí skupinky je dospělá osoba s viditelně umístěnou
průkazkou s pověřením a oprávněním koledovat.
Koledujeme v těchto obcích:
Čížkovice 6. a 7. 1., Keblice 8. 1.,
Klapý 6. 1., Lhotka nad Labem 5. 1.,
Lovosice 2. až 14. 1., Lukavec 8. 1.,
Malé Žernoseky 5. 1., Milešov
11. 1., Poplze 3. 1., Radovesice
3. 1., Sedlec 6. 1., Sulejovice 7. 1.,
Třebívlice 5. a 6. 1. a Velemín 8. 1.
Výtěžek sbírky bude věnován na
spolufinancování
rekonstrukce
Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi v Lovosicích.

V případě bližších informací volejte 777 077 768 nebo pište na
email petr.urban@fchlovosice.cz.
Koledníci přijdou do vašich domovů předat vám radostnou zvěst.
Děkujeme, že je přijmete a zároveň
svým darem pomůžete potřebným.
Petr Urban, Farní charita Lovosice
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Kvalitu ovzduší mohou ovlivnit i domácí kotle na tuhá paliva
Ke zvýšení emisí v ovzduší může přispět například špatný způsob topení nebo nevhodné palivo. Z toho důvodu vznikla novela zákona
o ovzduší, která stanovuje majitelům a provozovatelům kotlů povinnost provést jednou za 3 roky kontrolní prohlídku. První kontrola měla
být zajištěna do konce roku 2016 a následující prohlídka provozovatele čeká v roce 2019.

Foto Pavel Mego
Na zhoršené kvalitě ovzduší se podílejí nejen
výfukové plyny z automobilů a emise z průmyslových podniků, ale především v topné sezóně i
domácí kotle na tuhá paliva. Příčin, proč někteří
lidé zamoří takřka celou obec, může být více –
komín zanesený nebo ve špatném technickém
stavu, nevhodné palivo nebo špatný způsob
topení. Nejhorší způsob je kotel naložit palivem
a zavřít přísun vzduchu, komín pak hodně kouří
a spaliny ho mohou zadehtovat (usazování
dehtu v kotli nebo komínu), a celkově se tak
zkrátí životnost kotle. I při spalování uhlí se
pozná, pokud majitel kotle umí dobře topit –
z komínu mu stoupá slabý bílý dým. Stejně jako
špatný způsob topení škodí kotli nekvalitní
palivo nebo čerstvé dřevo.
Při spalování čerstvého dřeva kromě snížení
výkonu dochází ke zvýšené kouřivosti a emisím,
což má za následek také výše zmíněné usazování dehtu v kotli. Kromě toho se spalováním
čerstvého dřeva vytváří spolu s kondenzovanými párami extrémně kyselé prostředí, které
může způsobit poškození kotle. Výrobci kotlů
doporučují topit alespoň dva roky vyschlým
dřevem pro zachování deklarovaných parametrů kotle. To, že spalování odpadů je nejen
protizákonné (za takové jednání hrozí postih až
50 tisíc Kč), ale i zdraví škodlivé netřeba snad
připomínat. Navíc takové škodliviny unikají

nejen komínem do okolního prostředí, ale i do
bytů samotných topičů a vnitřní prostředí je
pak průběžně zamořené zdraví škodlivými látkami. Kromě povinnosti provozovat kotle
v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem kotle a zákonnými předpisy vyšla před pár
lety v platnost novela zákona o ovzduší, která
stanovuje majitelům a provozovatelům kotlů na
tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW (popř. krbů a
krbových kamen s výměníkem) povinnost provést jednou za 3 roky kontrolní prohlídku
(kontrolu technického stavu a provozu) prostřednictvím proškoleného technika. První kontrola měla být zajištěna do konce roku 2016, a
následující prohlídka proto stávající provozovatele kotlů bude čekat v roce 2019.
Seznam kontrolorů s oprávněním je možné
získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich
webových stránkách nebo lze využít seznam
odborně způsobilých osob, který je průběžně
doplňován o nově proškolené techniky na
stránkách Asociace podniků topenářské techniky. Najít technika by mohlo být časem snadnější i díky databázi, kterou připravuje ministerstvo
životního prostředí. Kontrola kotle zabere zhruba hodinu a cena se pohybuje kolem tisíce
korun. Doklady o provedené kontrole kotle
není třeba nikam posílat, jen je mít doma uschované pro případnou kontrolu ze strany od-

boru životního prostředí obecního úřadu obce s
rozšířenou působností. Povinností není však jen
pozvat servisní firmu, ale také vše napravit,
pokud kotel nevyhovuje požadavkům. Pro úplnost dodáváme, že je třeba nezaměňovat kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá
paliva, vyžadovanou podle zákona o ochraně
ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně.
V případě obtěžování kouřem nebo podezření
ohledně porušování zákona o ochraně ovzduší
je možné podat podnět na příslušný odbor
životního prostředí spolu s doloženými dokumenty (foto, video nebo vyjádření svědků) a
odbor životního prostředí pak uváží, zda stížnost zakládá důvodné podezření na porušování
povinností stanovených zákonem. Následně
může vyzvat k doložení potřebných dokladů
(výše jmenovaná kontrola kotlů, revizní zpráva,
doklad o nákupu paliva apod.).
Fyzická kontrola je však krajním řešením, připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích, po
opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě.
Občas se také stává, že lidé udávají sousedy
zbrkle, vlastně ihned, jakmile se z komína začne
kouřit. Podle zákona se ale první půlhodinu po
zatopení tmavší kouř toleruje. (OŽP MěÚ Lovosice)

V roce 2019 bude vyhlášena další výzva na kotlíkové dotace
V roce 2018 probíhala 3. Výzva Ústeckého kraje kotlíkových dotací, která bude přesahovat až do roku 2019. Podle informací kraje již nebude v roce
2019 podporována výměna stávajícího kotle za automatický kotel kombinovaný na uhlí/biomasu. Podpora ovšem zůstane zachována pro tepelná
čerpadla, kondenzační plynové kotle a kotle výhradně na biomasu (ruční, automatické). Žádosti bude možné znovu podávat v průběhu roku 2019. O
termínech a konkrétních podmínkách bude Ústecký kraj informovat prostřednictvím svých webových stránek. K 10. prosinci 2018 bylo v Ústeckém
kraji v rámci 3. Výzvy vyplaceno cca 80 milionů korun, a to celkem 875 příjemcům dotace.
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Podepsáno, na Švestkovou dráhu se vrátí celotýdenní provoz vlaků
Ústecký kraj uzavřel smlouvu s železničním dopravcem AŽD Praha na provozování dopravy na lince Most – Lovosice – Litoměřice.
Denní provoz vlaků na Švestkovou dráhu se tak vrátí od prosince roku 2019. Smlouva podepsaná 12. prosince 2018 náměstkem Jaroslavem
Komínkem a generálním ředitelem Zdeňkem Chrdlem je uzavřená na deset let za cenu 108,50 Kč/km.
„Pro naši firmu je obnova plného
provozu velkou výzvou. Rádi nabídneme cestujícím ve vlaku řadu
dalších doplňkových služeb,“ řekl
při podpisu smlouvy generální
ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.
Během roku 2019 pak dopravce
spolu s Ústeckým krajem spustí
informační a propagační kampaň,
jejímž cílem je návrat cestujících na
trať. Během zimy chce AŽD Praha
jako dopravce a vlastník této dráhy
v jedné osobě provést ještě další
modernizace a zvýšení rychlosti
tratě, dále zvýšení některých nástupišť, aby nástup do nízkopodlažních vlaků byl skutečně jednoduchý.
O novinkách na trati hovořil také
hejtman Oldřich Bubeníček při
tradičním vánočním setkání s ředitelem Chrdlem. „Věřím, že se obnovou provozu výrazně zlepší
dopravní obslužnost občanům
obcí Českého středohoří. Trať tak
může sloužit nejen k výletům, ale
bude mít místo i v každodenním
životě regionu,“ uvedl hejtman
Bubeníček.
Dopravu zajistí modernizované
nízkopodlažní jednotky Regiosprinter, které budou mj. upraveny
do zelených barev Dopravy Ústeckého kraje. Vlaky pojedou z Mostu
do Lovosic a Litoměřic každé dvě
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Foto archiv AŽD Praha

hodiny, mezi Třebívlicemi a Litoměřicemi bude provoz posílen na
poloviční, tj. hodinový interval. Ve
vlacích bude platit tarif DÚK, kde
jsou pro každého cestujícího možné na území Ústeckého kraje přestupy s jedinou jízdenkou mezi
všemi vlaky, autobusy a téměř
všemi MHD v kraji. Jízdenky bude
možné zakoupit přímo ve vlaku.

Provoz vlaků na trati Most – Lovosice skončil na konci roku 2007,
kdy jej kraj přestal objednávat z
důvodu nevyužívání, nízké rychlosti a celkově nízké dopravní atraktivity bez naděje na zlepšení. V roce
2016 trať od státu koupila AŽD
Praha a jako přední společnost
železniční zabezpečovací techniky
začala do trati masivně investovat

s cílem udělat z ní moderní regionální dráhu 21. století. Díky tomu
je trať připravena k provozu v
úplně jiných parametrech než před
11 lety.
Švestková dráha vede po jižním
úpatí Českého středohoří, např.
přes obce Libčeves, Třebívlice a
Třebenice.
Magdaléna Fraňková, Ústecký kraj
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Virtuální univerzita 3. věku pokračuje
Zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku měl název Kouzelná
geometrie. Do školních lavic zasedlo 24 studentů.

Filmaři hledají fotografie otce
slavného fotografa A. Kratochvíla,
rodáka a čestného občana Lovosic
Na začátku února 2019 se bude v lovosických ulicích natáčet
celovečerní dokumentární film o mezinárodně uznávaném místním
rodáku, fotografu Antonínu Kratochvílovi Můj otec AK. Film režíruje
Andrea Sedláčková, autorka hraného filmu Fair Play nebo
dokumentu Život podle Václava Havla.

Výuku jsme zahájili symbolicky
v měsíci říjnu, kdy probíhal v Lovosicích Týden seniorů. Součástí
studia v tomto semestru bylo šest
přednášek a také domácí samostudium prostřednictvím internetu. Více než na rýsování byl kurz
zaměřen na prvky geometrie v
každodenním životě (umění, architektura, ornamenty apod.). Na
závěr semestru proběhl seminář s
vypracováním závěrečného testu,
po jehož úspěšném absolvování
obdrží každý účastník pamětní list.
30. listopadu jsme v rámci studia
přijali pozvání Evy Fialové, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nejprve
jsme zhlédli film o historii a současnosti parlamentu, poté nás
provedla společně s jejím asistentem Patrikem Srbou komplexem
budov několika paláců, které tvoří
Poslaneckou sněmovnu. Navštívili
jsme zasedací sál, kde zasedají
poslanci a tvoří se zákony naší re-

publiky. Zde jsme se zdrželi a zasedli do lavic, abychom nasáli
atmosféru a diskutovali s paní
poslankyní. Prošli jsme sklepními
prostory a nakonec jsme se občerstvili v klubu poslanců hnutí ANO.
Návštěva se nám moc líbila a poté
jsme pokračovali na retro výstavu
do Tančícího domu, kde jsme si
zavzpomínali na mladá léta.
Během studia jsme společně
vybrali další zajímavé téma pro
studium v letním semestru, a to
Genealogie – kdo jsme. Kurz posluchače seznámí s tím, jak sestavit rodokmen, základními pojmy z
oblasti genealogie a poskytne jim
informace o tom, jak začít pátrat
po svých předcích. První přednáška začíná 8. února v prostorách
staré radnice od 9 hodin tématem
Úvod do genealogie a její dějiny.
Zájemci jsou srdečně vítáni. Informace se dozvíte na e-mailové
adrese trefna49@seznam.cz
Erika Trefná

Do soutěže o nejhezčí vánoční
výzdobu přišla jen jedna fotka

Michael a Antonín
Kratochvílovi
První klapka filmu padla na podzim loňského roku v ukrajinském
Černobylu, natáčet se bude také v
Litoměřicích, Vinoři, Praze a New
Yorku. Film bude sledovat osud tří
generací fotografů a především
nejznámějšího z nich, Antonína
Kratochvíla. Antonín v osmnácti
letech emigroval z Československa,
kde jeho otec Jaroslav, také fotograf, strávil život poznamenaný
komunistickým terorem. Antonín
doma nechal novorozeného syna.
Prožil dramatické roky emigrace,
byl v kriminále, bojoval za francouzskou Cizineckou legii. V Americe poznal slávu, stal se vyhledávaným fotografem válečných konfliktů. Čtyřikrát vyhrál prestižní cenu World Press Photo a byl zařazen mezi stovku nejvýznamnějších
světových fotografů.
Po dvaceti letech se Antonín v
roce 1986 poprvé setkal se synem,
který ho dlouhá léta považoval za
mrtvého. Díky Antonínovi se Michael stal fotografem. Ve filmu
bude Michael pátrat po minulosti
svého otce a dědečka, a proto logicky zamíří také do Lovosic. Rád
by se zde setkal s pamětníky, kteří

dědečka a rodinu zažili či o ní měli
nějaké informace.
Jaroslav Kratochvíl působil mezi
rokem 1945 až 1952 v Lovosicích
jako vlastník fotoateliéru v tehdejší
Stalinově ulici č. 47. Fotografoval
nemluvňata, biřmování, svatby,
portréty. Michael by rád objevil
snímky svého dědy, které mohou
být ukryté v rodinných albech
anebo schované někde na půdě v
odloženém kufříku. Stejně tak
doufá, že se mohou najít i fotografie Antonínových starších sester
Jaroslavy a Věry. Je to paradoxní,
ale rodina fotografa nemá žádné
fotografie, protože ty všechny
spolkla povodeň v roce 2002.
Pokud v rodinných archivech
objevíte nějaké Jaroslavovy fotografie a budete ochotni je s filmaři
nasdílet nebo jste pamětníky, kteří
by k tomu měli co říct, kontaktujte
produkční společnost na emailu
dokument@punkfilm.cz či na adrese Punk Film - Bára Kinkalová,
Veslařský Ostrov 62, 147 00 Praha
4. Můžete také kontaktovat režisérku Andreu Sedláčkovou telefonicky
na čísle 603 417 216. Děkujeme.
Kristina Olgyaiová, Punk Film

Město Lovosice vyhlásilo před Vánoci soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu domu, balkonu nebo třeba zahrady. Do soutěže nám na redakční email přišla pouze jedna fotografie. Její autorka Dagmara Wasylyszynová
se tak stala vítězkou soutěže i bez hlasování. Na městském úřadu si nyní
může v kanceláři starosty města vyzvednout cenu. Blahopřejeme.
(tuc)

12

leden 2019

Kultura

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Maďaři vzpomněli na Ference Městská knihovna doporučuje...
čtenáři, ráda bych vám doporučila k přečtení některé z knih, které má
Erkela, autora národní hymny Milí
knihovna nově ve fondu. Jedná se o novinky i starší knihy z darů od naPřednáška ku příležitosti 125. výročí úmrtí maďarského hudebního
skladatele Ference Erkela se konala 21. listopadu v Magyar Ház,
maďarském kulturním centru v Lovosicích (Školní 6, 1. patro).
Vzpomínku pořádal Svaz Maďarů – pobočný spolek Lovosice.
Přednášela Magdalena Krobová, členka Svazu Maďarů.
Maďarský hudební skladatel Ferenc Erkel se narodil 7. listopadu
roku 1817 v Gyule. Pro své výjimečné nadání, které se u něho
projevovalo už od dětství, studoval
v Budapešti a posléze se stal kapelníkem v Kolozsváru. Od roku
1834 žil v Budapešti a dlouhá léta
byl dirigentem nově zřízeného maďarského Národního divadla.
Erkel je autorem nejznámějších
oper, které se uvádějí na maďarských hudebních scénách a příležitostně i na mezinárodních scénách.
Mezi jeho nejznámější opery patří:
László Hunyadi z roku 1844, první
sbor z této opery se stal i písní
revoluce 1848. Druhou nejznámější
operou je Bank Bán z roku 1852,
která se ale na jeviště dostala až
v roce 1862; spoluautory byli dva
jeho synové Gyula a Sándor. Je též
autorem maďarské národní hymny.
Erkel byl ředitelem Pešťského
královského maďarského divadla
(Národní divadlo) v letech 1838 až
1874. Po postavení Královské opery, dnes Operaház, tam od roku
1884 působil jako dirigent, skladatel a klavírista. Byl taktéž organizá-
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šich příznivců.

Novější knihy:
Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka - čtvrtý titul ze série mimořádně úspěšných humoristických románů od Evžena Bočka
Víkend s Miriam - poslední román nedávno zesnulé Marty Davouze, odehrávající se v Československu v šedesátých letech minulého století, totalitním režimu i polistopadovém procitnutí
Odložený život - skutečný příběh osvětimské knihovnice od Dity Krausové
Rozervané království - historický román z pera Františka Niedla
Stále vládne mráz - napínavý thriller švédské autorské dvojice – manželů
Cilly & Rolfa Börjlindových
Transsibiřská odyssea - po stopách legionáře J. Kouby v knize I. Píšové
Pro děti a mládež:
Série knih (gamebooků), Dobrodružná historie a Dobrodružná věda (Tajný
recept, Ve službách krále, Ave, Caesar a Honba za zlatým rounem), dále
třeba komiksy H. Ch. Andersen junior a... Kouzelný klobouk, Bratři
Grimmové, Ukrytý rukopis a krásné pohádky pro nejmenší z nakladatelství
Grada – Skřítci školníčci, Tři princezny a neonek, Dášenka a Pumprlík.

torem hudebního života, zavedl v
Budapešti filharmonické koncerty a
také dirigoval lidové sbory. Není
bez zajímavosti, že byl též ředitelem Zemské hudební školy. Byl
rovněž výborným šachistou. Život
Ference Erkela se uzavřel 15. června roku 1893 v Budapešti.
Iveta Pospíšilová, vedoucí pobočky
Svazu Maďarů v Lovosicích

Starší knihy:
Poutníci, Kathleen Winsor - román spíše pro ženy od autorky slavného
románu Věčná Ambra
Eva Luna, Isabel Allende
Hříšná oběť, John Sandford
Bulvární Amerika, James Ellroy
Zaklínač duší, Sebastian Fitzek
Ponorka, Tom Clancy
O čem sní muži, Olga Sommerová
A na nedaleké toulky a výlety vás navnadí výpravná publikace Roudnice
nad Labem a okolí.
Vážení a milí čtenáři a ostatní návštěvníci knihovny, děkujeme vám za vaši
přízeň v roce 2018 a těšíme se na další shledání v knihovně jak při půjčování knih, tak i na různých akcích pořádaných knihovnou - na besedách,
přednáškách, autorských čteních, koncertech či tvořivých dílničkách.
Vedoucí knihovny Zdeňka Černá a kolektiv knihovnic
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Rozsvícení vánočního stromu na náměstí

Foto Milan Richtr (www.richtrik.cz)
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Čertovské sklepení praskalo ve švech

Tma, plameny loučí, zápach síry, dým, pekelné zvuky a řada nadpřirozených bytostí. Místy až hororovou atmosféru nabídl návštěvníkům první ročník
akce Čertovská sklepení, kterou připravilo Centrum kultury LOVOš. A hned napoprvé akce sklidila obrovský úspěch. Velkým lákadlem bylo už jen to, že
probíhala v historických sklepeních Pfanschmidtovy vily, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. „Zájem nás opravdu zaskočil a měli jsme co dělat, abychom takový nápor návštěvníků zvládli,“ směje se Jan Štok, pracovník Centra kultury LOVOš. „Příští ročník se pokusíme připravit tak, aby lidé nemuseli
stát velké fronty a dlouho čekat,“ dodává. Akci podle odhadu navštívily více než tři stovky rodičů s dětmi. Ti všichni si za svitu svíček a neustálého strašení prošli sklepením až na velký sál, kde už kromě čertů čekal i Mikuláš s andělem a za básničku děti odměnil. (foto Karel Pech / Litoměřický deník)
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Advent se ZUŠ Lovosice

Adventní období je v ZUŠce spojené s řadou vystoupení. Dva velké
koncerty proběhly již tradičně
v LOVO Divadle (10. 12.) a v sále
knihovny (19. 12.) a jejich součástí
byla tvořivá dílna výtvarného oboru, kde si děti i dospělí vyráběli
brože a zdobili perníčky. Opět
jsme potěšili seniory v DPS a zahráli pěstounským rodinám, žáci
z poboček školy vystoupili na koncertě v Třebenicích.

V neděli 9. 12. jsme zavítali na
vánoční trh v Coswigu a koncertovali společně s partnerskou školou
v kostele sv. Petra a Pavla (viz
foto). Na Štědrý den dopoledne
nás svátečně naladili žáci literárnědramatického oboru svým představením „Hej, narodilo se vám
děcko!“.
Všem našim příznivcům přejeme
dobře naladěný rok 2019 a těšíme
se na setkávání s vámi. ZUŠ Lovosice

Děti opět navštívily psí útulek

Je tomu již 23 let, co naše škola
ZŠ Lovosice Sady pionýrů pravidelně nejméně jednou ročně navštěvuje Psí domov v Řepnici, který v
současné době vedou a o opuštěné psy se vzorně starají Milena
Maskulanisová se svou dcerou
Janou. I letos 10. prosince přijelo
21 dětí naší školy potěšit opuštěné
pejsky. Děti nepřijely samozřejmě
s prázdnou, přivezly nejen finanční
pomoc, ale hlavně hromadu psích

dobrot, které určitě přijdou chlupáčkům vhod. Byl to i letos výsledek každoroční sbírky dětí, učitelů
i ostatních pracovníků školy. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli,
protože jim není lhostejný osud
psů, kteří se z různých důvodů
ocitli v útulku. Možná i mezi vámi,
kteří čtou tyto řádky, se najdou
další lidé, kteří budou chtít útulku
pomoci (www.psidomov.cz).
Ivana Šantorová

Na Všehrdovce zasadili strom
k 100. výročí založení republiky

Na zahradě Základní školy Všehrdova se sešli žáci, pedagogové,
provozní zaměstnanci a hosté.
Záměrem setkání byla výsadba
stromu k významnému státnímu
jubileu - stému výročí založení
Československa. K umocnění výjimečnosti tohoto okamžiku zahrál
na trubku státní hymnu náš bývalý
žák Zdeněk Honců (v současnosti
učitel v ZUŠ) se svým žákem.
Vysazený strom, kaštanovník setý,
bude živou památkou a zároveň
jedinečným symbolem připomínajícím naše dějiny. Všichni tak spo-

lečně oslavili vznik našeho státu.
Výsadba stromu s poselstvím hrdosti a svobody dokazuje naši
národní identitu a posiluje sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí.
A proč jsme strom zasadili na
zahradě základní školy? Vždyť
právě na základní škole jsou žáci,
kteří budou tvořit naši budoucnost. Doufáme, že strom krásně
poroste, neboť mu děti přály jen
to nejlepší. Strom byl vybrán a
financován našim zřizovatelem,
Městským úřadem v Lovosicích.
Děkujeme. (Jana Kašparová, foto tuc)

Vánoční čas na ZŠ A. Baráka

Ani vedle těšení se na Ježíška a
zimní prázdniny děti nezahálely.
Proběhla podzimní soutěž v poznávání rostlin a naši žáci obsadili
přední místa. Zúčastnili jsme se i
unikátního společného projektu se
saskou školou, ve kterém děti v
nahrávacím studiu česky a německy namlouvaly audio průvodce po
hlavních památkách Coswigu.
Ve vánočním čase jsme nezapomněli ani na pomoc potřebným.
Proto i naši žáci přispívali hračka-

mi, stavebnicemi a dětskými knihami do sbírky pro azylový dům.
Věříme, že sbírka udělala obdarovaným radost.
Zpěvem potěšil pěvecký sbor
Letušky seniory v pečovatelském
domě a veřejnost při koncertu v
kostele sv. Václava v Lovosicích.
Zazněly krásné vánoční tóny, při
kterých se lehce zapomnělo na
předvánoční shon. Závěrem všichni
zaměstnanci a žáci ZŠ A. Baráka
všem přejí šťastný nový rok 2019.

Další články najdete na webu dnesek.lovosice.com
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V Lovosicích závodili sportovci téměř z celé Evropy
Lovosičtí atleti-veteráni sklízejí každoročně ve veteránských soutěžích mnoho úspěchů. V roce 2018 získali nejen úspěchy na MČR,
ale v Lovosicích uspořádali i Masters Europa 2018.
V sobotu 23. června se uskutečnilo v Rumburku mistrovství České
republiky veteránů na dráze. Tohoto mistrovství se zúčastnili z ASK
Lovosice Jaroslav Smělý a Štefan
Pšenák. Oba nastoupili k soutěži
ve vrhu koulí a hodu diskem. Po
loňském titulu zimního mistra ČR a
letošního stříbra ze zimního MČR
se Jaroslav Smělý dočkal i na dráze
a získal v kategorii 35-59 let titul
mistra ČR v disku výkonem 41,99
m. V kouli ještě přidal 5. místo za
výkon 11,63 m.
V předchozích letech získával
medaile pro Lovosice pouze skvělý
výškař (2 tituly mistra světa a
1 titul mistra Evropy) a nejlepší
výškařský trenér v republice Miroslav Pavlík. Po loňském triumfu
se přidal i J. Smělý. Rumburk byl za
celou historii veteránských MČR
hodnocen jako nejlepší. Š. Pšenák
obsadil ve vrhu šestikilovou koulí
2. místo.
Tři týdny po MČR se 14. července
zúčastnil Jaroslav Smělý mezinárodního mistrovství Slovenska v
Košicích. Opět soutěžil v kouli a
hlavně v disku. Kategorie byla
pouze po přepočtových koeficientech, kde starší veteráni mají výhodu; v konkurenci slovenských a
maďarských veteránů získal jak
v disku, tak v kouli tituly mezinárodního mistra Slovenska za výkony 41,78 m v disku a 11,82 m v
kouli.
V sobotu a neděli 28. - 29. července se v Lovosicích uskutečnil již
podruhé Masters Europa Lovosice
2018 - malé mistrovství Evropy
veteránů, které přilákalo na 200
atletů z 19 zemí Evropy. Byl to
historický závod veteránů na dráze
jak v Lovosicích, tak i v ČR. V Lovosicích šlo dokonce o největší
atletický závod v historii. Byli zde
atleti z ČR, Slovenska, Německa,
Polska, Velké Británie, Rakouska,
Slovinska, Ukrajiny, Estonska, Rus-

ka, Norska, Švédska, Francie, Španělska, Portugalska, Lucemburska,
Holandska, Švýcarska a Itálie. Závodů se zúčastnilo mnoho veteránských mistrů světa či Evropy
nebo mistrů svých zemí. Byly zde
zastoupeny kategorie od 35 let až
po dva 85leté atlety z Čech a Portugalska. Vytvořila se tu skutečně
fantastická atmosféra, při které se
všichni skvěle bavili. Všichni byli ze
závodů i přes přílišné horko nadšeni.
Skvělého Masters se zúčastnili
pouze dva lovosičtí atleti, Jaroslav
Smělý v disku, kladivu, kouli a
břemenu a Dominik Hanko v oštěpu. Hlavní pořadatel a ředitel zá-

vodu J. Smělý v kategorii M45
zvítězil v disku v nejlepším letošním osobním výkonu 43,08 m, pak
získal 4. místo v kladivu za 30,15
m, druhý den získal stříbrnou medaili v kouli za výkon 11,97 m a
nakonec 4. místo v břemenu za
výkon 9,58 m. D. Hanko v kategorii
M40 získal skvělé 3. místo za výborný výkon 48,74 m. Jako zastupitel na kraji měl velmi málo času
na přípravu, a přesto skvěle zabojoval. Tento skvělý Masters podpořily město Lovosice a Krajský úřad
Ústeckého kraje, ke kterým se
přidali další sponzoři. Všem patří
velké srdečné poděkování, že tento projekt podpořili. Za další dva

J. Rajchert dostal Cenu hejtmana

Dotace pro ASK

Cenu hejtmana Ústeckého kraje
za rok 2017 za sport obdržel v listopadu šéftrenér karate Josef Rajchert, který téměř 30 let úspěšně
vede největší klub karate v Ústeckém kraji. Je několikanásobným
mistrem ČR. Trénoval více jak 1 500
začínajících karatistů, některé z
nich připravil až k titulům mistrů
ČR, mistrů Evropy i světa. V současné době působí jako vedoucí trenér kolektivu trenérů. Již 25 let
působí ve funkci předsedy Ústeckého krajského svazu karate a zasedá v předsednictvu Sportovní
unie Ústí nad Labem. Už 22 let
vede úsek rozhodčích Českého svazu karate a je držitelem mezinárodní licence World Karate Federation
a evropské organizace European
Karate Federation. V roce 2017
obdržel zlatý odznak světové federace WKF za 20 let služby rozhodčího. Je organizátorem dění v
karate v regionu. Gratulujeme. (hz)

Rada Ústeckého kraje (ÚK) schválila v listopadu dotace pro program
Koncepce financování sportů s
širokou mládežnickou základnou v
Ústeckém kraji pro období 20172020. Mezi podpořenými organizacemi je i Asociace sportovních
klubů (ASK) Lovosice, která získala
dotaci v celkové e výši 1 153 845
korun.
(hz)
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roky by měla být podle vyjádření
všech atletů akce ještě větší, což
bude obrovská reklama pro město,
kraj i republiku a samozřejmě i pro
případné sponzory.
Od 10. do 12. srpna se v Lovosicích konalo mistrovství Evropy v
LSW speciálních hodech v kategoriích od 20 let až po nejstaršího
85letého atleta. Tato akce byla
pořádána poprvé v historii mimo
území Německa. Závodu se zúčastnilo na 100 atletů vrhačů z ČR,
Maďarska, Polska, Německa, Litvy,
Velké Británie a Chorvatska. Mistrovství se zúčastnil z lovosického
oddílu v kategorii M45 pouze
Jaroslav Smělý ve všech patnácti
disciplínách a mimo soutěž v kategorii starší přípravka 10/11 let
Jaroslav Smělý mladší v diskuramě
a keule. Při disciplíně schockorama, kde J. Smělý starší získal jeden
z 8 titulů mistra Evropy, soutěžil v
diskuramě mladší J. Smělý, který
součtem ze tří vah a nejdelších
hodů diskem (0,75 kg, 1 kg, 1,25
kg - po třech pokusech každou
vahou) vytvořil v této kategorii
nový světový rekord součtem
67,74 m, když ten starý překonal o
více jak 22 metrů a ještě přidal
osobní rekord o 8 metrů v keule
na výkon 41,74 m. J. Smělý starší
získal 8 zlatých, 6 stříbrných a
jednu bronzovou medaili, když
překonal své 4 české rekordy v
schockoramě.
Bylo to opět velmi úspěšné mistrovství, všichni cizinci byli nadšeni
a vyřkli přání, aby se v budoucnu
ME nebo MS v těchto LSW a WTC
hodech opět konalo v Lovosicích.
Britský účastník Clive Howell, který
je zároveň šéfem světové asociace
WTC (World Throwing Club), byl
tak nadšený, že vyslovil názor, že
by byl J. Smělý starší velmi dobrým
nástupcem šéfa Evropské asociace
LSW a WTC. A to je velké ocenění.
(hz, foto archiv J. Smělého)

Lovosická lékárna
podpořila Naději
Spolek Naděje se dlouhodobě
zaměřuje na pomoc lidem žijícím
na ulici. Zdravotní péče je zajišťována ve spolupráci se zdravotnicemi. Zdravotní materiál postačující
k základnímu ošetření cca 160
klientů letos věnovala Naději lovosická lékárna U Aeskulapa, které
patří poděkování.
(hz)
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Seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?
Hádanka na leden:
Víte, kde se nachází tato kaple?
V Lovosickém dnešku přinášíme každý měsíc
fotografii sakrální pamětihodnosti, která se
nachází v blízkém okolí města. 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.

Hádanka z prosincového čísla:
Socha sv. Václava u Vchynic

• • • Skautské okénko • • •
Ke konci kalendářního roku oddíl
Šipka zažil několik akcí, které pro
něj nejsou úplně běžné, a zažil také
jednu z těch nejklasičtějších – rozdávání Betlémského světla. Nejprve
k těm méně tradičním. Na svátek
17. listopadu skauti prošli pořádnou
část Prahy. Protože výprava byla
právě tento den, mohli si připomenout jeho historický význam: navštívili památník Jana Opletala v Žitné
ulici, Albertov i Národní třídu. Nikde
tou dobou neprobíhala žádná demonstrace, takže byla příležitost si
v klidu něco říct o událostech z let
1939 a 1989.
Tato akce ale nebyla jen přednáškou – i přes nabitý program se stihla
spousta her v několika pražských
parcích, třeba v Riegerových sadech
létaly při bojovce papírové koule
všude možně. Počasí skautům také
přálo, bylo přes deset stupňů a
svítilo slunce. V podstatě tak šlo o
„dějepis s lidskou tváří“.
Poslední listopadové úterý se lovosičtí skauti podíleli na Dni otevřených dveří na gymnáziu. Všichni
pobrali veškeré deskové hry, které
v klubovně a doma našli, a pozvali
do tříd veřejnost, aby si přišla zahrát. Součástí dne byla i tzv. LAN
párty, kdy si zájemci mohli vyzkoušet zahrát společně několik počítačových her. I když šlo o všední den,
účast od studentů gymnázia byla
velká a dorazily pouze samé pozitivní ohlasy. Téměř všechny hry mají

totiž tak velký herní plán, že je během výuky velmi složité je schovat
před učiteli. Nevylučujeme, že se
akce bude příští roky opakovat, dokud se také nestane tradiční.
Když se ale píše o tradicích, je
nutné zmínit Betlémské světlo. To v
prosinci oslavilo kulaté výročí –
v České republice (a Československu) bylo roznášeno už potřicáté.
Tak jako každý rok, i letos na Štědrý
den dopoledne bylo možné získat
oheň, který symbolizuje klid a mír, a
to u nás v klubovně (2. patro šedého domu na náměstí) nebo také u
vchodu do potravin u Krátkého. Po
celé vánoční dopoledne skauti roznášeli Betlémské světlo do vybraných bytů po Lovosicích. Správná
manipulace se světlem míru není
jednoduchá a podílí se na ní hodně
lidí: z jeskyně u Betléma ho bylo
nejdříve potřeba letadlem ve speciálně upravené bezpečnostní nádobě
- piloti nemají rádi otevřený oheň
na palubě, bez ohledu na jeho symbolickou hodnotu - přepravit do
Vídně. Tam se ho ujali rakouští
skauti, kteří zařídili jeho rozvoz vlaky
po celé Evropě.
Přibližně týden před Vánocemi
světlo jelo i přes Lovosice, kde ho
převzali lovosičtí skauti, a ti zajistili
jeho distribuci do zdejších domovů.
Těšíme se na to, že i příští rok o něj
bude velký zájem a rozzáří obýváky
co největšímu počtu lovosických
rodin.
Antonín Galle „Cedule“

Koncert Evy Henychové nadchl
posluchače v Mírovém kostele
V sobotu 1. prosince vystoupila v Mírovém kostele Církve
československé husitské v Lovosicích zpěvačka Eva Henychová,
která ve městě zhruba deset let nebyla.

Svatý Václav se po své smrti jako český kníže dostal do povědomí jako
jeden z nejslavnějších patronů české země a byl zaznamenán vytesaný
jako socha světce již ve 14. století. Jeho ztvárnění se na našem území
široce dochovalo v barokní podobě, což je i socha v tomto případě.
Barokní ztvárnění se vyznačuje zejména tím, že světec v jedné ruce zpravidla drží kopí a v druhé ruce štít se svatováclavskou orlicí.
Sochu této významné osobnosti s širším kontextem, neboť svátek sv.
Václava je i svátkem české státnosti, máme i v blízkosti našeho města, a
to při silnici podél obce Vchynice na úpatí vrchu Lovoš v romantickém
prostředí našeho krásného Českého středohoří.
Robert Paťcha, referent státní památkové péče Stavebního úřadu Lovosice
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Všichni, kteří na její koncert přišli,
byli jejím zpěvem a hrou nadšeni.
Eva Henychová je nejen zpěvačkou,
kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především
skvělou osobností, která dokáže
zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí
člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života. V okolí vystoupila v

Třebenicích v roce 2015.
Henychová umí složit hudbu,
napsat kvalitní text a pomocí kytary
své skladby skvěle představit posluchačům. V Lovosicích předvedla
například své songy Modlitba,
Sinaj, Vánoční, Na střeše kostela a
další. Nakonec popřála všem posluchačům pěkné adventní dny,
radostné Vánoce a mnoho štěstí
v novém roce 2019. (hz, foto M. Hyka)
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Zábava

LOVOSICKÝ DNEŠEK
• • • 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.

Tajenka z prosincového vydání:
Lovosická vánočka
První „Lovosická vánočka aneb
O měšec zlého správce“ se konala 12. prosince 1992. Tehdy se
starostové z litoměřického okresu rozhodli uvolnit 20 000 korun
na akce turistického zaměření
pro děti. Pod patronací DDM
Elko uspořádal Turistický oddíl
mládeže TOM Vejři 3311 první
ročník turistického pochodu s
názvem Lovosická vánočka. Od
té doby se závod koná každoročně, a to za každého počasí.
Je plný soutěží, legrace a překvapení. Pochod je určen pro
skupiny a hloučky s odpovědnou osobou. Není na čas, ale na
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chytrost, šikovnost a fantazii.
Skupinky vycházejí z Václavského náměstí před Elkem a cílem
je chata na Lovoši. Námět pochodu i disciplíny se nepravidelně mění, stálou disciplínou je
hádání sumy v měšci správce a
Oklepanda (setřást ze sebe zimu). V roce 2017 náměty pocházely z Alenčiny říše divů.
Vítěz má kromě 1. ceny právo
rozkrojit obří vánočku, kterou
každoročně peče Johnova pekárna, a ostatní obdrží pamětní
list a upomínkový dárek. Poslední pochod se konal 1. prosince 2018.
(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 distribuován
zdarma do všech lovosických domácností
a na radnice či infocentra v okolních obcích

19

LOVOSICKÝ
DNEŠEK

Informační měsíčník města Lovosice vydává Centrum kultury Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186

Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. Vojtěch Krejčí. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Redaktoři: Ivana Kocánková (ik), Ing. Eva Hozmanová (hz).
Články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Inzerci přijímá redakce na e-mailu: inzerce.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah
inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit články. Tisk: Samab Press Group a.s. Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

