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Aktuality
Hřiště v Novém Klapý
bude tam, kde bývalo
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Fotostrana
Valdštejnské slavnosti
v Lovosicích
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Aktuality
Na Holoubkově bude
stavět místní firma
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V centru se za parkování bude platit
Lovosičtí zastupitelé schválili
na svém posledním zasedání
záměr
placeného
parkování
v centru města. Na vybraných
místech budou umístěny parkovací automaty.
Cílem je jednoznačně vymístit
z centra dlouhodobě parkující
automobily a přesunout je na
odstavné parkoviště mimo střed,
čímţ dojde k rozpohybování dopravy
a
zlepšení
situace
v samotném
centru
města.
„Původně se zvaţovalo zavedení
omezeného parkování v ulicích
Osvoboditelů, 8. května, Školní,
Ţiţkova a Václavské náměstí. Na
základě
veřejného
projednání
konaného dne 18. 5. 2011 byly
z koncepce omezeného parkování
vyřazeny ulice Školní a Ţiţkova,“
uvedla k celé záleţitosti starostka
Bc. Lenka Lízlová.
„V této chvíli byl pouze schválen
záměr zavedení placeného parkování. Nyní budeme řešit návrhy na
časový rozsah parkování i jeho
cenu. Mohu však sdělit, ţe bude

Stráţníci zadrţeli

muţe, jenţ přepadl
benzinovou stanici
v Lovosicích
Lovosickým stráţníkům se podařilo zadrţet podezřelého muţe,
který se pohyboval poblíţ benzinové stanice.
Stalo se tak v sobotu 17. září. Muţ
měl u sebe plynovou pistoli. Stráţníkům sdělil, ţe 20. srpna jiţ na této
benzinové stanici provedl loupeţné
přepadení. Stejný úmysl mohl mít i
tentokrát.
Třicetiletý lovosický občan byl
převezen a předán na oddělení
Policie ČR v Lovosicích.
(tuc)
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instalováno osm parkovacích automatů a obsáhnout by měly 140
parkovacích míst,“ uvedl Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru správy
města a regionálního rozvoje s tím,
ţe trvale obsazených míst bývá
z tohoto počtu devadesát.
Během října a listopadu letošního
roku bude dokončeno zpracování
celé
koncepce
parkování,

v prosinci pak proběhne veřejné
projednání s občany ohledně moţnosti zavedení doby časově omezeného bezplatného parkování
včetně rozsahu časů (pondělí aţ
pátek, od – do, apod.).
V březnu příštího roku by pak
měly být parkovací automaty osazeny a zahájen jejich provoz.
(tuc)

Novou radní je Vernerová,
tajemníkem Landa
V Lovosicích proběhla změna ve vedení města. Na základě výběrového řízení,
které se uskutečnilo v měsíci srpnu se
novým tajemníkem městského úřadu
stal dosavadní radní Ing. Jan Landa.
Dle § 5 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách,
odstavec 2). – není tato funkce slučitelná
se členstvím v zastupitelstvu a v radě města, proto bylo nutné na nejbliţším zasedání představitelů města zvolit nového člena
rady města. Tím byla po sloţení slavnostního slibu zastupitele schválena kandidátka Věcích veřejných Jana Vernerová. Ve
vedení Lovosic je tedy po starostce a místostarostce jiţ třetí ţena.
(tuc)

Sport
Lovosický basketbal
má pět druţstev
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
dočetla jsem se v
tisku, ţe prý likvidujeme druţinu. Dokonce
se celá kauza dostala i
do místní televize.
Obrátilo se na mě
několik rodičů a bylo značně rozhořčených. A aby ne. Přeci, co je v televizi a v novinách, je pravda. Jak je to
tedy s druţinou ve Školní ulici?
Hledáme prostor pro denní stacionář
pro lidi s postiţením. Tato sluţba tu
dlouhodobě chybí a je o ní prokazatelný zájem. Vedení města a odbor
sociálních věcí na přípravě stacionáře
dlouhodobě pracuje ve spolupráci s
neziskovými organizacemi ve městě.
V tuto chvíli máme hotový průzkum
mezi cílovou skupinou a vytvořenou
databázi klientů. Partnerská organizace Občanské sdruţení Šance je připravena tuto sluţbu registrovat, aby
byla v souladu se Zákonem o sociálních sluţbách. Zbývá jediné. Najít
vhodný prostor. Moţná maličkost v
jiných městech, ale ne v Lovosicích,
kde byl městský majetek bývalým
vedením bez ohledu na potřeby
občanů rozprodán.
V tuto chvíli vstupuje na scénu
objekt ve Školní ulici. Jednám s paní
ředitelkou a ptám se na jediné. Co
říká na to, ţe by se druţina přestěhovala do školních prostor (stejně jako
to mají ostatní školy ve městě).
Rozcházíme se s tím, ţe tyto prostory
ve škole nejsou a musely by se vybudovat. To je zatím vše, co se k druţině
událo. Ţádné stěhování se nekoná a
my hledáme prostor nový. Ptám se,
proč někdo záměrně šíří po městě
takové zprávy? A zvláště v souvislosti
s problémem, jenţ se týká lidí, kteří
se nemohou bránit, tj. lidí s mentálním postiţením? Asi moţná proto.
Přeji všem občanům v nadcházejícím podzimním období hodně zdraví
a co nejvíce tolerance k lidem, kteří
ho mají o něco méně.
Lenka Lízlová - starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Oprava kostela pokračuje
Po etapách pokračuje oprava
kostela v ulici Karla Maličkého.
„Církev československá husitská,
jako majitel kostela, poté co loni
zabezpečila opravu okapů částkou 50 tisíc korun, poskytla pro
letošní rok na jeho rekonstrukci
dvojnásobnou sumu – 100 tisíc
korun. Ani to by však na opravu
střechy nestačilo.
Díky vstřícnému přístupu vedení
města Lovosic, které přispělo částkou 150 tisíc korun, bylo moţné
k rozsáhlejší opravě střechy přistoupit. Jsme rádi, ţe se nám po-

dařilo opravit střechu na celé jedné straně kostela. Střecha na druhé straně a nad presbytářem pak
zůstává jako úkol do budoucnosti.
V příštích letech se bude pokračovat v další opravě střechy a aţ
nakonec v opravě fasády,“ uvedla
farářka Libuše Mikušková.
Na opravu kostela se čekalo
dlouhá léta z důvodu nevyjasněných majetkových práv na pozemek pod kostelem. Teprve koncem roku 2008 bylo moţné zahájit
opravu věţe kostela. Zajímavostí
je, ţe při opravě věţe bylo do
zvláštní schránky vloţeno speciální
pouzdro obsahující vyjádření starosty k roku 2008 a 2009, vyznání
patriarchy CČSH pro potomky,
fotografie věţe kostela před opravou a po rekonstrukci a č. 12/2008
měsíčníku Lovosický dnešek.
„Předpokládá se, ţe pokud finance dovolí, bude v příštím roce
dokončena oprava střechy nad
lodí a v dalším roce fasáda kostela,
která je na očích všech, i těch, kteří
cestu do kostela zatím nenalezli.
Byli bychom všichni jistě rádi, kdyby se kostel zevnitř i zvenčí skvěl
jako nový,“ dodala farářka Mikušková.
(Text a foto: hv)

Firemní školka je v provozu

Uteklo jiţ jeden a půl roku, kdy
společnosti Lovochemie, jako
ţadatel, a PREOL, jako partner
projektu, spojily své síly a podaly
ţádost o podporu projektu
„Firemní školka: partnerství jako
klíč ke spokojenosti“. Cílem projektu je zajistit stejné podmínky v
přístupu k zaměstnání pro všechny zaměstnance a sníţit náklady
zaměstnanců s dětmi na jejich
péči. Mezi hlavní cíle projektu
patří zřízení firemní školky pro
ţadatele a partnera, přispění k
rozvoji partnerství a spolupráce

V průběhu léta probíhaly přípravné práce tak, aby mohla být
s příchodem nového školního
roku firemní školka otevřena.
V MŠ Sady pionýrů se v pátek
2. září sešli rodiče – zaměstnanci
Lovochemie a PREOL – se svými
dětmi a zástupci všech zainteresovaných subjektů, aby slavnostně provoz třídy firemní školky
zahájili. Děti se jiţ nyní těší ze
spousty nových hraček, ale čeká
je i stolní počítač a další vybavení.
O děti se bude starat učitelka
Bc. Eliška Ziková, která byla vy-

veřejného a soukromého sektoru
na zajišťování kvalitních sluţeb
péče o děti.
Oficiálně byl projekt zahájen na
počátku července letošního roku
a je naplánován na 25 měsíců.

brána ve výběrovém řízení.
Rodiče se mohou těšit na to, ţe
umístění jejich dítěte ve školce je
bezplatné a školka jim bude vycházet vstříc.

• • Nebezpečný nález • •
Na oznámení občana provedli
18. srpna stráţníci městské policie odstranění nebezpečných
injekčních stříkaček na sídlišti
v Kostelní ulici. O vyjádření
k zásahu a k podobným nebezpečným nálezům jsme poţádali
ředitele Městské policie Lovosice Jaroslava Janovského.
„Nejedná se o kaţdodenní zásahy. Nevedeme si přesnou statistiku
o těchto nálezech. Tento materiál
nacházíme jak při vlastní činnosti,
tak na oznámení občanů. Kontroly
jsou prováděny v rámci běţného
výkonu sluţby i individuálně u
některých objektů a prostranství,
jako jsou např. dětská hřiště, skatepark, lesopark Osmička. Nalezený materiál shromaţďujeme do
speciálního boxu, který je uloţen
na městské policii. Následně je

obsah předáván pracovníkům
K–centra v Litoměřicích k likvidaci.“
Věřme, ţe podobných zásahů
bude zapotřebí co nejméně. Přesto bychom měli, v zájmu vlastní
bezpečnosti a moţného ohroţení
zejména dětí, městskou policii na
tyto nebezpečné nálezy upozornit.
(Text a foto: hv)

Irena Vodičková, foto: Eva Ţivná

Dětské hřiště v Novém Klapý bude
Na veřejném projednání v KS
Lovoš rozhodla třicítka přítomných obyvatel Nového Klapý, ţe
ve své lokalitě chtějí znovu zřídit
dětské hřiště. A to na stejném
místě, kde v minulosti dlouhá léta
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bylo. S občany diskutoval za vedení města radní Jan Hrdlička, taktéţ
ţijící v Novém Klapý. „Lidé si mohli
zvolit ze čtyř míst, kde dětské hřiště vybudovat. Kvůli finančním darům, které město na vybudování

dětského hřiště obdrţelo, bylo
nutné nějakou lokalitu zvolit, jinak
by hřiště momentálně nebylo.
Uděláme ho tam, kde vţdy bývalo,
a v budoucnu můţeme uvaţovat o
dalších moţnostech, které občané

navrhovali. Těmi bylo například
multifunkční hřiště pro fotbal,
nohejbal apod. a klidová zóna pro
odpočinek. Nyní bude hřiště menší, určené zejména maminkám
s dětmi,“ sdělil Jan Hrdlička.
(tuc)
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(11x foto: Miroslav Hvorka)
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Návštěvy v lovosickém infocentru se o prázdninách zdvojnásobily
Naše informační středisko leţí
pěkně ve středu města naproti
radnici, a proto ho kaţdý turista
hned najde. Letos o prázdninách
ho navštívilo 2750 lidí, téměř
150 z nich bylo cizinců.
Nejvíce bylo cizinců německy
mluvících – 63, anglicky mluvících
23 a kupodivu hodně bylo Holanďanů – 24 a Dánů – 17.
V infocentru jsou dvě stálé informátorky, Pavla Pošvová a Anna
Suchá, o prázdninách je střídal
v době dovolených uţ druhým
rokem student vysoké školy. Provozní doba infocentra byla v letní
sezóně (květen – září) od 8:00 do
17:00 kaţdý den a v sobotu od
8:00 do 12:00. Od října je otevírací

doba kratší, bez sobot a do
17 hodin je otevřeno jen v pondělí
a ve středu.
Turisté navštěvují hlavně Lovoš,
Oparenské údolí a Milešovku. Návštěvníci Lovosic se zajímají i o
místní památky, ale ty se bohuţel
nedají jen tak navštívit (zámek,
kostel, Kafé Zámeček). „Lidé se
zajímají také o muzeum, které zde
mělo být vybudováno v Pfannschmidtově vile, a o kino,“ uvedla
pracovnice infocentra Pavla Pošvová. „Ptají se bohuţel marně,“ dodává. Nejvíce si návštěvníci kupují
pohlednice Lovosic a okolí, turistické vizitky a známky, tuţky, magnetky Lovosic i kovové štítky na
hůl. „Také je teď hodně kupovaná

Doubledecker dorazil i do Lovosic
Město Lovosice se připojilo ke kampani Českého olympijského
výboru „Ţijeme Londýnem“.
13. září autobus dorazil na Václavské náměstí v Lovosicích. Kampaň má
za cíl podpořit české sportovce na olympiádě v Londýně a přiblíţit hlavně
dětem smysl a tradici olympijských her.
(tuc)

kniha "Krčmy, hospody a restauranty" od Jiřího Skalského a také
"O zániku cukrovarů" od Anny
Staré, protoţe o nich vyšel článek
v novinách,“ doplňuje ji druhá
z informátorek Anna Suchá.
„Celkem často se lidé ptají na publikaci „Paměť města“, bylo by záhodno jí vydat znovu,“ míní.
V infocentru je pracoviště CZECH
– POINT, kde je moţné zaţádat za
poplatek
například
o
výpis
z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, výpis z obchodního a ţivnostenského rejstříku nebo bodové
hodnocení řidiče. Od dubna je zde
moţné také ověřit podpisy a opisy.
V infocentru si také můţete nechat
okopírovat listiny nebo vyuţít sluţ-

by veřejného internetu. „Lidé mají
velký zájem i o barevné kopírování
a také o kopírování formátu A3, ale
zatím jim nemůţeme vyhovět.
Snad časem vhodnou kopírku
získáme,“ prozradila Pavla Pošvová.
Informátorky plánují další zlepšení práce pro návštěvníky. Hodila by
se jim třeba venkovní vývěska –
prostor pro vylepování plakátků
kulturních akcí v Lovosicích a okolí.
Zatím bohuţel tyto informativní
plakátky lepí jen do oken v infocentru. Uvítaly by i více propagačních materiálů o Lovosicích všeobecně. O znaku Baden-Badenů na
kostele, o Pfannschmidtově vile, o
Keltech v Lovosicích… Určitě by to
přilákalo více turistů.
(hz)

Lovosickem projela souprava o váze 466
Souprava o váze 466
tun (z toho náklad –
generátor pro počeradskou
elektrárnu
téměř 320 tun) projela
ve dnech 19. a 21. září
Lovosickem.
Konvoj
vyráţel
z
Keblic, kam dorazil z
lovosického
přístavu,
poté pokračoval na
Lukavec, po obchvatu
Lovosic do Sulejovic, po
I/30 na Číţkovice, Třebenice, Podsedice, Libčeves aţ do cíle v Počeradech. V dalších dnech
Lovosickem projely i
zbývající dvě části nákladu.
(tuc, foto: Miroslav Hvorka)

Výuka náboţenství v Lovosicích

V lokalitě Holoubkov bude stavět
lovosická firma
Pouze jedna stavební firma
projevila zájem na výzvu města
ohledně plánované výstavby
obytného souboru v lokalitě
Holoubkov. Touto společností je
Raeder & Falge Development
s.r.o. z Lovosic.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva města byla se zmíněnou společností odsouhlasena dohoda
o spolupráci na projektu výstavby
bytových domů v lokalitě Holoubkov. S dosavadním průběhem
jednání mezi investorem a městem
seznámil přítomné občany pan
Ing. Jan Landa. „Dohoda se týká
zejména toho, ţe firma můţe na
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projektu dále pracovat. Do konce
roku od nás mají vlastně exkluzivitu v tom, ţe o pozemku nebudeme s nikým jiným vyjednávat,“
uvedl na schůzi nový tajemník
města Lovosice.
„Do 31. prosince má být předloţena obchodní smlouva s konkrétními kroky do budoucna, obsahující harmonogram dalšího postupu.
Na vytvoření dané smlouvy se
bude podílet pracovní skupina
sloţená ze zástupců města a investora, jejímţ cílem je nastavení
výhodných podmínek pro obě
strany,“ uvedla starostka Lovosic
Bc. Lenka Lízlová.
(tuc)

Římskokatolická farnost Lovosice zve všechny děti a mládeţ na faru,
kde probíhá vyučování náboţenství a také připravování ke křtu.
Rozvrh výuky - podle dohody.
Kontakt: P. Roman Depa, Zahradní 32/2
Telefon: 774 073 728

Monitor dechu dětí k dostání v Lovosicích
Pro Váš klidný spánek Vám pomůţe monitor pro kontrolu dechu Vašeho dítěte Babysense II, který sleduje dýchání dítěte, a pokud dojde k jeho
selhání, upozorní Vás na to zvukovým a světelným signálem. Přístroj
Babysense II nemůţe předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání dítěte a varuje rodiče v případě jeho
ohroţení. Obsluhu těchto monitorů zvládne kaţdý rodič, přístroj je vhodný do kaţdé postýlky a je určen pro pouţití v domácnosti i zdravotnických zařízeních.
Přístroj se půjčuje minimálně na půl roku, měsíční poplatek za jeho
uţívání činí 150 korun, které putují do Nadace Křiţovatka na koupi dalších přístrojů. V Lovosicích má přístroje u sebe Dana Dvořáková.
Po telefonickém kontaktu je schopná Vám ho hned vydat.
Kontakt: 725 901 749
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Servis
Vítání občánků
Na Městském úřadu v Lovosicích proběhlo 22. září 2011 další
letošní vítání nových občánků.
Tentokrát se se svými ratolestmi
dostavilo dvanáct maminek, které
přivedly pět holčiček a sedm
chlapců.

Nové občánky města Lovosice
přivítaly v obřadní síni místostarostka Vladimíra Nováková a matrikářka Hana Beránková. Přejeme
novým spoluobčanům hodně
zdraví a spokojený ţivot v našem
městě.
(tuc)

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu odpoledne a odváţeny ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od - do:

Krátká - parkoviště u kostela
Příčná - parkoviště u garáţí
Komenského - školní jídelna

40.

5.10. – 6.10.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - Zahradnictví

41.

12.10. – 13.10.

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

42.

19.10. – 20.10.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

43.

26.10. – 27.10.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

44.

2.11. – 3.11.

ÚKLID KOMUNIKACÍ - MĚSTO LOVOSICE Říjen 2011

Zleva: Veronika Walterová, Vojtěch Dryje, Tomáš Paur, Matyáš Polášek

4. 10.
5. 10.
11. 10.
12. 10.
18. 10.
19. 10.
25. 10.
26. 10.

Osvoboditelů - parkoviště u sochy, K. Maličkého
Wolkerova, Příčná, Vančurova
Zvonařova, Smetanova
Purkyňova, S. Čecha, Máchova
Sady Pionýrů, Palackého
Resslova, Dlouhá - parkoviště
Hluboká, U Výtopny
Tovární, Kostelní, Kostelní sídliště

Srpnem akce v Mozaice neskončily

Zleva: Nikolas Harvan, Samuel David, Daniel Nesvarba

Zleva: Marie Durčeková, Daniela Nováčková, Nela Pecharová, Pavel Barháč, Karolína
Karfíková
(3x foto: Miroslav Hvorka)

Říjen 2011

Rodinné centrum Mozaika o
prázdninách nezahálelo. S jeho
„tetami“ mohly lovosické děti
proţít pár letních dnů při historicky prvním „hlídání“.
„Hned první den si děti vyrobily
společná trička a kaţdý den k nim
přidaly nějaký nový výrobek. Také
dobrodruţství a trocha sportu byla
na denním pořádku, a tak si všichni mohli vyzkoušet, co obnáší opičí
dráha, naučná stezka, honba za
pokladem nebo třeba tradiční
„bojovka“. Po odpoledním odpočinku si děti pro změnu namáhaly
hlavičky při vědomostních nebo
slovních hrách, musely hledat
schované předměty nebo odhalit
změny v místnosti. Podnikli jsme
také celodenní výlet do Oparna
zpestřený soutěţemi a opékáním
buřtíků,“ shrnula organizátorka
hlídání Klára Pospíšilová.
O velkém úspěchu akce svědčí
nejen řada spokojených účastníků,
ale zejména to, ţe Mozaika pro
velký zájem vyhlásila ještě jeden
dodatečný týdenní turnus.
Počátkem září pak zahájila Mozaika program Plaveme pro radost.
Díky podpoře města Lovosice a
Ústeckého kraje lze během programu v daný čas vyuţít krytý
bazén v Lovosicích za symbolickou
částku 30 Kč/rodina a navíc je

moţné od října vyuţít sluţeb lektora plavání rovněţ za speciální
zvýhodněnou cenu 45 Kč za dítě.
Martina Čermáková

Další akce RC Mozaika:
3. 10. Den hudby
8. 10. Pedig pro dospělé – Malé
Ţernoseky
20. 10. Dopolední dílna Bubáci a
hastrmani – Lovosice
25. 10. Dýňování – dopolední a
odpolední dílna v Malých Ţernosekách
10. 10. – 21. 10. Podzimní bleší trh
Sadování: Vítání podzimu 15. 10.
Ekologická domácnost 12. 11.
Pro další informace prosím
kontaktujte:
Mgr. Alena Ptáčková
Tel. 725 177 262
E-mail:
info@rcmozaika.cz
www.rcmozaika.cz
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Školáci

Víkend na lanech byl v Lovosicích jiţ potřetí
Na konec prázdnin připravili
skauti a skautky z lovosického
střediska Brána jiţ potřetí lanové
centrum. Vzhledem k náročnosti
příprav lanových překáţek, dostatku potřebného vybavení
a v neposlední řadě také dostatku kvalifikovaných vedoucích je
akce pořádána ve spolupráci
s litoměřickým skautským střediskem Radobýl.
Akce proto proběhla ve dvou
dnech – v sobotu 27. srpna
v Litoměřicích a v neděli 28. srpna
v Lovosicích na Osmičce. Připravena byla desítka lanových aktivit a
překáţek, které si mohli vyzkoušet
zdolat všichni návštěvníci.
„Společné pořádání této akce má
plno výhod. Například je to znát
v propagaci, kdy někteří rodiče
s dětmi přicházejí jeden den do
Litoměřic a druhý den do Lovosic.
Zároveň je patrný zvyšující se zájem veřejnosti o tuto akci. Letošní
rok atrakce navštívilo asi 70 dětí se
svými rodiči, coţ je přibliţně o
čtvrtinu více neţ minulý rok,“ řekl

Petr Jansa, zástupce vedoucího
lovosického skautského střediska.
Na Osmičce tak vyrostlo široké
spektrum lanových překáţek od
nejjednodušších, které zvládali
i nejmenší návštěvníci, aţ po překonávání překáţek v pětimetrové
výšce. Kaţdý si tak mohl zvolit
překáţku podle svých schopností,
dovedností, ale také odvahy. Řada

Slavíci se blíţí ! ! !

Za pár dnů se uskuteční finále
11. ročníku pěvecké soutěţe
Slavíci ve školní lavici a nebudou v něm chybět ani lovosičtí
zpěváci.
Soutěţící Základní umělecké
školy Lovosice zaslali nazpívanou
píseň jakéhokoli hudebního ţánru
na kompaktním disku nebo ve
formátu mp3 na adresu vyhlašující
organizace (A kluby ČR, o.p.s.).
Odborná porota vybrala cca 20
finalistů z kaţdé kategorie, kteří
budou soutěţit o vítězství v soutěţi před porotou a publikem. Vítězové a další dva v pořadí budou
odměněni hodnotnými cenami.
Finálová vystoupení proběhnou
dne 6. 10. 2011 v Brně v sále Břetislava Bakaly, Ţerotínovo nám. 4/6.

Začátek akce je v 10 hodin, předpokládaný konec kolem 15 hodin
a akce je volně přístupná. Do finále byli z Lovosic vybráni zpěváci:
Seznam finalistů 1. kategorie,
věk 10 – 14 let: Josef Fečo, Rudolf
Zuziak (celkem 25)
Seznam finalistů 2. kategorie,
věk 15 – 19 let: Barbora Černá,
Berenika Tesařová (celkem 28)
Finalisté ze tříd Mgr. Julie Nepustilové, Tomáše Brázdy Dipl. um.
a Jakuba Kocha zazpívají jednu
libovolnou píseň před odbornou
porotou a publikem. Drţme našim
soutěţícím palce. Výsledky oznámíme v dalším čísle Lovosického
dnešku.
(hz)

návštěvníků pak dala organizátorům za pravdu, ţe zdolání
„vysokých“ překáţek je ve skutečnosti náročnější, neţ se ze země
zdá. Kaţdý, kdo v sobě našel odvahu a zdolal nějakou z připravených
překáţek, odcházel domů s pocitem, ţe dokáţe překonat strach a
s malou upomínkou na dnešní den.
Na konci srpna a začátkem září
pořádají skautská střediska podobné akce po celé republice. Letošní
akce nesou společný název „Dva
tisíce pokladů“. Název upozorňuje
na to, ţe v celé republice funguje
více neţ 2000 skautských oddílů,
do kterých chodí přes 30 000 dětí.
Pro řadu dětí můţe být
skautský oddíl tím největším
objeveným pokladem. Přestoţe
skauting
prošel
v posledních letech významnou modernizací, ponechává
si stále své poslání: vychovávat děti a mladé lidi
k hodnotám, které nás přesahují – například nelhat sobě
ani ostatním, pomáhat lidem

kolem sebe a být aktivní. „Od minulého roku dětí ve skautských
oddílech přibylo - díky tomu, ţe
zde nacházejí kamarádství, přitaţlivý program a prostředí fair play.
Pevná přátelství navázaná právě
v oddílech často přetrvávají celý
ţivot,“ vysvětluje Josef Výprachtický, starosta Junáka.
Letošní zájem o akci „Víkend na
lanech“ vysílá organizátorům signál, ţe v našem okolí je dostatek
lidí, kteří rádi navštíví akce tohoto
druhu a na základě letošního úspěchu je v plánu jiţ čtvrtý ročník na
konec příštích prázdnin.
Lovosičtí skauti

Škola hrou aneb Komenský
by měl radost
Na ZŠ Antonína Baráka byla jiţ
druhým rokem otevřena přípravná třída pro 15 dětí, 7 děvčátek a 8 kluků. Na slavnostní
zahájení 1. září přišly děti do
pěkně vyzdobené třídy.
Bylo to jako v pohádce – malé
stolečky, malé ţidličky, stěny plné
pestrobarevných obrázků, vzadu
připravena autíčka… Rozhlasem
přivítala děti poprvé nová ředitelka
školy Mgr. Daniela Deusová
a popřála jim mnoho úspěchů
v novém školním roce.
Dětem se představila jejich paní
učitelka Bc. Markéta Dvořáková,
která dále studuje speciální peda-

gogiku v Praze. „Doufám děti, ţe
jste se do školy těšily,“ zeptala se
svých nových svěřenců. „Já ano,
moc,“ přihlásila se jedna smělejší
holčička a kývaly i další děti. Paní
učitelka rodičům sdělila, ţe si děti
budou hrát, seznamovat se
s budovou školy a okolím, číst si
pohádky, kreslit, cvičit a ţe se jim
určitě bude ve škole líbit. Rodiče
ještě
pedagoţka
seznámila
s moţností přihlásit děti do druţiny, do školní jídelny a do zájmových krouţků.
Poté rodiče odešli a děti si proţily
svou první vyučovací hodinu.
(hz)

Novinky ze ZŠ ve Všehrdově ulici
Kaţdá škola chce mít pro své
ţáčky a jejich rodiče školu co
nejlépe zajištěnou a vybavenou.
Na naší škole ve Všehrdově ulici
v Lovosicích se přes prázdniny
dovybavovaly učebny interaktivními
tabulemi,
financovanými
z projektových peněz EU – Peníze
školám. Počítače byly doplněny
o nový software pro výuku. Během prázdnin se prováděly na
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škole i hřišti drobné úpravy. Rekonstruovaly se také sklepní prostory pro přípravu výtvarně – keramické dílny.
Šatny ve školách byly doplněny
o nové šatní skřínky, protoţe ve
školním roce 2011/2012 bude naši
školu
navštěvovat
rekordních
239 ţáků.
Mgr. Monika Zemanová, ředitelka školy
ZŠ Všehrdova 1, Lovosice

Říjen 2011

Kultura

• • • Enkláva

Hudební
skupina
Enkláva
vznikla na Základní umělecké
škole Lovosice v září 2001 v obsazení bicí, basa, elektrická kytara, troje klávesy a zpěv. Během
její existence se nástrojové obsazení měnilo pouze minimálně,
ale členové, kterých je okolo 15,
se do dnešních dnů vystřídali
téměř všichni.
Skupina hraje především současnou populární hudbu, ale nezalekne se ani časem prověřených hitů
českých i zahraničních zpěváků.

natočila nové cédéčko • • •

První CD Enkláva natočila v roce
2004, v dubnu 2006 druhé a
v dubnu 2008 třetí pod názvem
„Špička rohlíku“. Ve dnech 6. a 7.
června 2011 začali členové souboru natáčení nového CD, v pořadí jiţ
čtvrtého. Jeho vydání je směrováno
k 10. výročí vzniku souboru, který
vede od počátku Mgr. Petra Kacianová. Finanční stránku si vzali za
své rodiče zpěváků a instrumentalistů souboru. Všem sponzorům za
jejich příspěvky soubor moc děkuje. Natáčení se uskutečnilo ve stu-

diu Českého rozhlasu v Ústí nad
Labem v červnu 2011. CD vyjde
pod názvem "...a přece se točí!".
Na CD uslyšíte např. skladby Kiss
Me (S. Rich), Halleluja (L. Cohen), Já
o něm vím své (ABBA) a další.
Aranţmá skladeb: Martin Dolejší,
zvuková reţie: Jan Seibt. Křest CD
je plánován na začátek listopadu
na výročním koncertě, kde by měli
vystoupit i někteří bývalí členové
souboru. Přesný termín koncertu
bude uveden v dalším čísle Lovosického dnešku.

Enkláva: Tereza Udatná – zpěv,
vokály; Berenika Tesařová – zpěv,
vokál; Milena Pecánková – zpěv,
vokály, kytara; Karolína Ocetníková – zpěv, příčná flétna; Veronika
Halušková – zpěv, klávesy; Petra
Konupková – zpěv, vokály; Rudolf
Zuziak – zpěv, vokály, bicí; Adéla
Hanková – klávesy; Jiřina Krejčová
– klávesy; Adéla Nováková – klávesy; Samuel Koblischke – baskytara; Tomáš Sláma – kytara; Lubomír
Šindela – bicí; Ondřej Malík – bicí.
(hz)

Bedňáci získali cenu Michala Tučného

Pohodové odpoledne lovosických seniorů

Hudební skupina Bedňáci z
DÚSP Číţkovice, která v letošním roce pokřtila své debutové
CD s názvem „Víc štěstí neţ rozumu“ a povaţovala tento krok
za velký počin, slaví další velký
úspěch.
Na konci srpna totiţ pokořila
všechny bariéry tím, ţe vyhrála
prestiţní soutěţ na 14. ročníku
festivalu „Stodola Michala Tučného“ v Hošticích. Bedňáci získali

Město Lovosice a Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s.,
připravily ve čtvrtek 25. srpna
pro obyvatele lovosických domů
s pečovatelskou sluţbou pohodové sportovní odpoledne.
Zábavná akce začala v 11 hodin a
připravené netradiční disciplíny se
odehrály v hezké zahradě nového DPS. Senioři (převáţně dámy) si
vyzkoušeli chytání papírových
rybek na udici, hod míčkem na cíl,
skládání puzzle a ruské kuţelky.
Sportovní část se uskutečnila
nejdříve, odpoledne se očekávalo

trofej v podobě kamenného klobouku, který jim zaručil koncert na
této hudební akci i v příštím roce,
kde jiţ vystoupí jako hvězdy.
Toto hudební seskupení, které je
sloţeno z mentálně postiţených
kluků a jednoho vychovatele, který
je strůjcem všeho, jde svou cestou,
kterou si vytyčilo. Kapela chce
překonat hranice ústavního hraní,
coţ se jí pomalu ale jistě daří.
(DÚSP Číţkovice)

pravidelné tropické vedro.
Pak nastal vhodný čas zasednout
s pracovníky SčVK k vodnímu
minibaru a vyzkoušet některou
z mnoha příchutí, kterou „vodníci“
přivezli. „Nejlepší bylo mango,“
shodly se přítomné dámy, „ale
ostatní sirupy byly také dobré“. Při
společném občerstvení ve společenské místnosti rozdali vodaři
upomínkové předměty, tuţky,
bločky, ale i pexeso. Odpoledne
ještě v klubovně proběhly různé
společenské hry. „Akce se vydařila,
všem se setkání líbilo, vládla
opravdu pohoda a dobrá
nálada,“ uvedla Bc. Eva
Rudiková, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ. „Další akcí,
tentokrát
pro
všechny
lovosické seniory, byl v září
zájezd na zámek Sychrov a
do Liberce,“ dodala Rudiková.
(hz)

Program Kulturního střediska Lovoš
Pondělí 10. října – Geografická přednáška – ŠVÝCARSKO
Klubovna KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.

Znáte ovocné stromy v Českém středohoří?
V pondělí 3. října pokračují přednášky k 35. výročí zaloţení CHKO České
středohoří. Tato přednáška se jmenuje Ovocné stromy v krajině Českého
středohoří a přednese ji Ing. Šárka Fričová. Dozvíte se něco o historii
ovocnářství v krajině, představí se vám staré a krajové odrůdy (zejména
jabloní a hrušní). Součástí přednášky bude i malá výstavka plodů, spojená
s ochutnávkou starých odrůd. Přednáška se koná v Informačním centru
Natura 2000 v suterénu budovy Správy CHKO České středohoří
v Michalské ul. 14 v Litoměřicích a začíná v 17 hodin.
(hz)

SPCCH o. s. Vás zve v říjnu:
• v pátek 7. 10. na 3. lovosickou olympiádu "Hýbeme se v kaţdém
věku" - lesopark Osmička Lovosice, začátek ve 14 hodin
• v sobotu 22. 10. na ČTYŘI DOHODY s Jaroslavem Duškem do
Městského divadla v Mostě. Odjezd z Ltm od autobusového nádraţí v 17 hodin, z Lovosic od městské knihovny v 17:20.
Přihlášky v dopoledních hodinách v DDM ELKO Lovosice,
telefon 416 532 505 nebo mobil 603 188 139.

Říjen 2011

Úterý 11. října – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstup volný.
Pátek 14. října – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Neděle 16. října – NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového dividla.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 21. října – BABÍ LÉTO
Bál SPCCH, k tanci a poslechu hraje orchestr KS Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Úterý 25. října – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstup volný.
Čtvrtek 27. října – Koncert orchestru Karla Vlacha ke 100. výročí
jeho narození
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 150 Kč.
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Sport

Lovosický basketbal má v této sezoně pět druţstev
Basketbalový klub Lovosice
zahajuje svojí další sportovní
sezonu a kromě přípravky, kde
se teprve děti učí základům basketbalu, se letos o mistrovské
body popere pět druţstev.
Muţi jiţ dlouhodobě hrají Oblastní přebor a budou ho hrát i letos.
Došlo výrazně ke změnám v kádru,
kdy druţstvo opustili hráči dojíţdějící z Litoměřic. Naopak basketbalové boty obuli hráči, kteří patřili
v minulosti k oporám a nyní se
opět vrátili. Soutěţ je rozdělená na
východní a západní skupinu, Lovosice jsou spolu s Ústím, Novým
Borem, Roudnicí, Děčínem a Litoměřicemi ve východní skupině. Po
odehrání základní části se bude
hrát nadstavba, kde budou druţstva rozdělena podle umístění
v základní části do tří skupin.
I po neúspěšné sezoně se podařilo pro druţstvo ţen uhájit II. ligu,
takţe i letos se v Lovosicích předvedou ligové týmy. Podle obsazení
druţstev se kvalita opět zvýšila,
takţe hlavním cílem je pro letošek
udrţet ligovou příslušnost, i kdyţ
trenér potichu hovoří o umístění

do 6. místa. Základní část se hraje
systémem kaţdý s kaţdým a poté
se druţstva rozdělí do skupin hrajících o postup nebo sestup.
Mladší ţákyně si zahrají nově
vytvořenou soutěţ Divize U15,
která je v této kategorii jakousi
druhou ligou. Nepříliš početný
kádr bude mít hlavně za úkol si
basketbal pořádně uţít a stále se
zdokonalovat, coţ je v této katego-

budou spolu s dívkami hrát
i chlapci. Zde se pořádají tzv. miniturnaje s účastí tří druţstev, které si
to rozdají v jednom dni mezi sebou kaţdý s kaţdým. Kaţdý turnaj
má vţdy svého vítěze a nepočítá se
dlouhodobá tabulka. Na jaře se
pak uskuteční pro přihlášená druţstva kvalifikace o postup do Národního finále, které se většinou
pořádá v květnu.

rii asi to nejdůleţitější. I zde se
odehraje základní část formou
kaţdý s kaţdým a poté se uskuteční nadstavba. Systém nadstavby se
bude projednávat aţ v lednu příštího roku.
Mladší miniţákyně se zúčastní
Oblastního přeboru, kde je systém
soutěţe
podobný
jako
v předchozích případech, tj. základní část a poté nadstavba. Cíl je
naprosto shodný s cílem mladších
ţákyň.
Zvláštní
soutěţí
je
soutěţ
nejmladšího
miniţactva, kde

Vedení basketbalového oddílu
pevně věří, ţe výsledkově bude
tato sezona přeci jen lepší neţ
minulá. Veškeré informace je moţno najít na internetových stránkách
www.lovobasket.cz.
Program na říjen v lovosické
hale:
1. 10. mladší ţákyně – DDM Česká
Lípa
2. 10. mladší ţákyně – TJ Zákupy
7. 10. muţi – Skřivánek Ústí
od 20 h
21. 10. muţi – DDM Děčín

Házenkáři připravili hollywoodskou scénu
Vítězstvím otevřeli lovosičtí
hráči HK .A.S.A. Město Lovosice
novou extraligovou sezonu. Na
domácí palubovce nejprve smetli soupeře z Přerova a hned na to
se postarali o infarktové remízové utkání s mistrovskou Duklou.
Fanoušci severočeské házené
tedy podle prvotního nasazení
mohou očekávat, ţe i letos hodlají Lovosice zcela váţně bojovat
o nejvyšší příčky a snem je získat
konečně metu absolutně nejvyšší.
Házenkářský tým trenéra Vojty
Srby zahájil soutěţ hned pod dohledem kamer České televize.
„Musím přiznat, ţe to jsme nepodali úplně takový výkon, jak jsme si
představovali. Dokonce bych kriticky řekl, ţe diváci trpěli, protoţe
Přerov jsme měli smáznout s úplně
jiným rozdílem,“ nebál se vlastní
kritiky Jiří Motl, který hned na
úvod ukázal, proč se loni stal nejlepším hráčem extraligy a je platným členem reprezentačního výběru. Přerovu, nad kterým Lovosice
vyhrály 28:23, totiţ nasázel rov-

ných
deset
b r a n e k .
„Nemyslel jsem
na nic jiného,
neţ na to, ţe tu
desítku
tam
prostě
dám.
Sice to stálo
basu, ale chtěl
jsem ji tam
šoupnout
a
hned na začátek si udělat
trochu radost,“ usmál se Jiří Motl.
Doslova infarktové utkání zaţili
fanoušci při druhém zápase na
praţské Dukle. O senzační remíze
24:24 totiţ rozhodl v poslední
vteřině Jakub Škvařil! Byl to opravdu moment jak z hollywoodského
filmu. „I kdyţ jsme skoro celý zápas
prohrávali a to i s velkým rozdílem,
tak jsme ukázali, ţe hrát házenou
umíme, a ţe zbraně jen tak neskládáme a to ani před mistrem, kterému jsem sám měl co vracet. Kdysi
mi totiţ neprodlouţili smlouvu,
takţe teď si mě budou dlouho
pamatovat,“ ušklíbl se škodolibě

od 20 h
22.10. ţeny – Sokol Liberec
od 16 h
23.10. ţeny – BK Jablonec
od 10 h
29.10. Mladší miniţákyně – Skřivánek Ústí
Basketbalový nábor
Basketbalový klub Lovosice pořádá nábor do miniţactva (ročník
narození 2000 a 2001) a do přípravky (ročník narození 2002 a
mladší), a to kaţdé úterý od
16 hodin a ve čtvrtek od 15.30
hodin.
Bliţší
kontakty
na
www.lovobasket.cz. Basketbalový
klub zároveň otevírá na základních
školách v Lovosicích sportovní
krouţky (moţno jiţ od 1. třídy):
ZŠ Sady pionýrů – pondělí 14–15 h
ZŠ Všehrdova – čtvrtek 14–15 h
ZŠ A. Baráka – pátek 14–15 h
Jiří Puchar

Termíny domácích
fotbalových utkání
FK LOVOCHEMIE
Lovosice v říjnu 2011
Muţi A tým - Krajský přebor
Sobota 8.10. v 10.15 h Chomutov
Sobota 22.10. v 10.15 h Strupčice
Muţi B tým - II.třída
Neděle 2.10. v 17.00 h Podlusky
Neděle 16.10. v 16.30 h Mšené
Lázně
Neděle 30.10. ve 14.30 h Liběšice
Starší dorost - Krajský přebor
Sobota 1.10. v 11.00 h Ervěnice
Sobota 15.10. v 11.00 h Louny
Sobota 29.10. v 11.00 h Kadaň
Mladší dorost - Krajský přebor

hrdina druhého zápasu Jakub
Škvařil, jehoţ branka rozhodla
v čase 59:59.
Jiří Motl se s dalšími jedenácti
brankami navíc opět vyšvihl do
čela tabulky střelců.
(Text a foto: pp)

Další utkání:
24. 9. Lovosice – Hranice (zápas se
hrál po uzávěrce vydání)
2. 10. Zubří - Lovosice
8. 10. Lovosice – Kopřivnice
15. 10. Třeboň – Lovosice
22. 10. Lovosice – Jičín
30. 10. Frýdek-Místek - Lovosice

Sobota 1.10. v 13.15 h Ervěnice
Sobota 15.10. v 13.15 h Louny
Sobota 29.10. v 13.15 h Kadaň
Starší ţáci – I.A třída krajské
soutěţe
Neděle 2.10. v 10.30 h Svádov
Neděle 16.10. v 10.30 h Krupka
Mladší ţáci - okresní přebor
Sobota 1.10. v 9.00 h Litoměřice B
Sobota 15.10. v 9.00 h Ţitenice
Sobota 29.10. v 9.00 h Pokratice
Mladší přípravka
2.10. od 10.00 h satelitní turnaj
Lovečkovice, Litoměřice, Pokratice

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
Zodpovědný zástupce vydavatele: Bc. Martin Kohl. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Dopisovatelé: Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv), Patrik Pátek (pp), Jiří Veleman (jv).

Inzerci a články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyţádané příspěvky se nevracejí.
Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

