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Rozhovor
Starostka Lenka Lízlová
po roce ve funkci...
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Církev
P. Roman Depa ustanoven lovosickým farářem
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Profil
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Enkláva oslavila
desáté narozeniny

Lovosičtí řekli spalování kalů rázné NE!
Listopadové zasedání lovosického zastupitelstva bylo mimořádně bouřlivé. Hlavním bodem
programu totiţ bylo plánované
spalování
ostravských
kalů
v číţkovické cementárně. Na
jednání byl přítomen generální
ředitel Lafarge Cement Ing. Ivan
Mareš, jenţ přítomné seznámil
s kroky, které by měly v chystaném spalování Geobalu 4 následovat.
Na svou stranu však nikoho
z přítomných nedostal. Naopak.
Občané Lovosic včetně zastupitelů
kroutili nesouhlasně hlavami a ti,
kteří se odhodlali veřejně vystoupit
a prezentovat svůj názor, nenechali
na řediteli cementárny „nit suchou“. Byli mezi nimi například
číţkovický místostarosta Pavel

Kimmer, bývalá vedoucí lovosického odboru ţivotního prostředí
Dana Tschakertová a několik
občanů.
Rozepisovat se zde podrobně o
tom, co se v cementárně chystá, by
bylo nošením dříví do lesa, protoţe
se o této problematice píše prakticky ve všech médiích. Kauza se
pochopitelně dostala i do televize.
Podstatné pro Lovosice je skutečnost, ţe zastupitelé na svém zasedání řekli spalování kalů důrazné
ne (slova „zásadně“ a „důrazně
nesouhlasíme“ byla navíc dopsána
do zápisu před hlasováním).
Starostka Lovosic Bc. Lenka Lízlová poté vyzvala občany k podpisu
petice, která byla do konce měsíce
k dispozici v prostorách informačního centra. Svým podpisem vyjá-

dřilo nesouhlas se spalováním kalů
v době uzávěrky tohoto vydání
zhruba 600 lidí.
V úterý 22. listopadu proběhla
v Číţkovicích spalovací zkouška
zmiňovaných kalů za účasti zástupců občanské iniciativy, novinářů a
hlavně orgánů zabývajících se
ochranou ţivotního prostředí. Ta
proběhla bez problémů, její výsledky budou známy zhruba za
měsíc.
(tuc, foto: hv)

Město Lovosice přeje všem svým občanům příjemné
proţití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2012

Oprava podchodu U Besedy
V posledních měsících mohli
občané
sledovat
probíhající
opravy v podchodu u Besedy.
Rozsáhlá rekonstrukce tohoto
podchodu v nedávné době vzbuzovala značnou pozornost občanů. Proto jsme se zeptali vedoucího odboru regionálního rozvoje a správy města Ing. Martina
Dlouhého, proč a v jakém rozsahu se u této nedávno nové stavby opravy prováděly.
„V měsíci červnu
bylo svoláno reklamační řízení na stavební poruchy vzniklé v podchodu „U
Besedy“. Reklamační
řízení se týkalo plošné degradace nátěrů
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schodišťových stupňů a podlahy
v tubusu, nátěru nosných ocelových konstrukcí u kotvících ploten
a vyrovnání výškového rozdílu
mezi zámkovou dlaţbou a konstrukcí podchodu u vchodu od
ulice Dlouhá. Tyto závady byly
uznatelné a k odstranění závad
došlo v termínu do 30. 9. 2011. Na
odstranění
vlasových
trhlin
v nosných konstrukcích bylo navrţeno technické řešení sanací. Napojení
stávajícího
tubusu na novou
konstrukci, kde vzniká trhlina, bylo řešeno pomocí silikonového
vyspárování.
Byl proveden nový
nátěr a zakrytí krycí-

mi lištami. Vlasové trhliny na horní
hraně tubusu byly zatřeny a zeď
byla olemována zinko-titanovým
plechem.“ K informaci o opravách
Ing. Dlouhý ještě dodal kritickou
poznámku: „Podchod je primárně
určen pro pohyb pěších osob,
invalidů, kočárků, případně cyklistů
„vedoucích“ jízdní kolo.
Bohuţel je doloţitelnou skutečností, ţe tento podchod slouţí jako
hřiště převáţně pro mládeţ na
skateboardech, in-line bruslích a
trialové cyklisty. Vybudované povrchy na rampách a schodištích
nejsou na takovýto druh zatíţení
dimenzovány, proto vlivem výše
uvedených aktivit dochází k jejich
poškozování.“
(Text a foto: hv)

Sport
Představujeme šachový
oddíl Lovosic
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Slovo šéfredaktora
Váţení čtenáři,
jelikoţ si v tomto vydání můţete
přečíst
obsáhlý rozhovor se starostkou města Bc.
Lenkou Lízlovou
po jejím prvním roce ve funkci,
vyuţívám
této
skutečn osti
k nahrazení jejího pravidelného
sloupku několika větami o změnách, jimiţ Váš Lovosický dnešek
prošel.
Téměř na kaţdém zasedání zastupitelstva města (a nejen tam) jsem
byl občany tázán, zda by zpravodaj
nemohl mít alespoň 12 stran,
protoţe v něm chybí témata, která
by si určitě zaslouţila pozornost.
I vzhledem k tomu, ţe je Vámi
Lovosický dnešek hodnocen graficky na vysoké úrovni, včetně křídového papíru, měl by být toto krok
správným směrem. Výsledek drţíte
v ruce. Předvánoční prosincové
číslo má poprvé 12 informačních
stran plus vloţený inzertní dvojlist,
kde můţete za zajímavých finančních podmínek zviditelnit svou
firmu.
Věřím, ţe si jiţ nyní v Lovosickém
dnešku ty „Vaše“ informace najdete. Připomínky či nápady můţete
samozřejmě posílat na můj e-mail,
který najdete v tiráţi listu na poslední straně. V příštím vydání opět
naleznete několik novinek, které by
měly zpravodaj posunout kvalitativně dopředu.
Váţení Lovosičané, dovolte mi,
abych Vám všem v dnešní uspěchané době popřál klidné proţití
vánočních svátků a vykročení tou
správnou nohou do roku 2012.
Radim Tuček
šéfredaktor

www.meulovo.cz

Aktuality

Kontaktní místo úřadu práce
bude na radnici
Sociální reforma I. přináší změny, kvůli nimţ bude ke dni 31.
prosince 2011 ukončen výkon
státní správy v oblasti výplaty
nepojistných sociálních dávek
Městským úřadem Lovosice.
Podle novely zákona o hmotné
nouzi a zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním
postiţením bude o dávkách jako
jediný orgán nově rozhodovat
Úřad práce České republiky.
„Nově bude vykonávat agendu
dávek pomoci v hmotné nouzi,

dávek pro osoby se zdravotním
postiţením, příspěvku na péči a
také výkon inspekce poskytování
sociálních sluţeb,“ sdělila Eva Rudiková, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví na MěÚ Lovosice.
Od 1. ledna 2012 najdete v Lovosicích kontaktní místo úřadu práce
pro výše jmenované sociální dávky
v budově městského úřadu, a to v
přízemí budovy Školní 2 (současné
pracoviště dávek hmotné nouze).
(tuc)

Kolik máme v Lovosicích školáků
Tři měsíce uţ chodí děti do
školy, a tak je na čase napsat,
kolik máme v Lovosicích školáků. Tři lovosické základní školy
přivítaly letos v září celkem 132
prvňáčků. Povinnou školní docházku zahájilo letos o 24 ţáčků
méně neţ v roce předchozím
(154).
„Na ZŠ Všehrdova nastoupilo do
2 prvních tříd nejvíce dětí, celkem
padesát,“ uvedla Alena Zelenková
z ekonomického odboru Městského úřadu v Lovosicích. Celkem
tuto školu navštěvuje 239 ţáků. Na
ZŠ Sady pionýrů otevřeli 2 první

třídy s celkem 43 prvňáčky – na
škole je celkem 503 ţáků. Dvě
první třídy byly otevřeny i na ZŠ
Antonína Baráka (39 dětí) a krom
toho
jedna
třída
přípravná
s 15 ţáky; škola má celkem 304
ţáků.
Poprvé mezi nové kamarády
přišly také děti do mateřinek. Tam
„prvňáčků“ přibylo. "Do mateřských škol nám letos nastoupilo
celkem 124 dětí, loni jen 103,“
prozradila Zelenková. Dvaatřicet
nových dětí je v MŠ Terezínská,
50 v MŠ Sady pionýrů a 42 přišlo
do MŠ Resslova.
(hz)

Projekt „EU peníze školám“ v Lovosicích
Program se nazývá „EU peníze
školám“. Je určen pro finanční
dotaci škol v oblastech: vybavení
multimediální technikou, individualizace výuky apod. Je na
škole, jakým směrem se vydá.
Zda vybaví školu technikou
(učitelé musí vytvořit sady digitálních učebních materiálů pro
výuku např. na PC nebo interaktivní tabuli, které škola získá)
nebo například přijme speciálního pedagoga pro výuku integrovaných ţáků, rodilého mluvčího
pro výuku Aj apod.
Finanční částka musí být vyuţita
v průběhu dvou následujících let
od data zahájení projektu. Po
½ roce se zasílají monitorovací
zprávy na ministerstvo školství,
které kontroluje čerpání financí a
kvalitu materiálů, jeţ vytvářejí vyučující. Je plně v kompetenci ředitele školy, jakou finanční částkou
odmění práci vyučujících, kteří na
projektu spolupracují.
ZŠ Sady pionýrů 355/2
Škola ţádala o dotaci na podzim
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Bezpečnost seniorů v Lovosicích

roku 2010 a projekt běţí od
1. března 2011. Vyučující školy se
rozhodli pro nákup multimediální
techniky a s tím související vytváření digitálních učebních materiálů.
Finanční částka se odvíjí od celkového počtu ţáků školy (je dána
částka na ţáka). Škola dostala
přibliţně 2 500 000 Kč. Realizace
probíhá po dobu dvou let (od 1. 3.
2011). Do konce kalendářního roku
2011 proběhne první část výběrového řízení na vybavení školy interaktivními tabulemi. „Druhá část
výběrového řízení se bude týkat
vybavení školy PC technikou pro
ţáky (odborné PC učebny) a vyučující (notebooky),“ zdůrazňuje
Mgr. Hana Kracíková, zástupkyně
ředitelky školy.
ZŠ Antonína Baráka
Projekt byl na škole zahájen
1. prosince 2010. Ţádost byla podána za účelem zlepšení výuky
vzdělávání na škole (nové metody,
nástroje pro zefektivnění a zkvalitnění výuky hlavně v oblastech
čtenářské gramotnosti a informač-

Jako reakci na dvě loupeţná
přepadení seniorek v Lovosicích
uspořádalo Město Lovosice dvě
preventivní akce pro osoby nejvíce ohroţené trestnou činností.
Právě senioři bývají nejčastěji
potencionálními oběťmi trestné
činnosti. První beseda, upořádaná
ve spolupráci s městskou policií,
proběhla v domě s pečovatelskou
sluţbou, před kterým došlo
k prvnímu loupeţnému přepadení. Po preventivních doporučeních a radách ze strany stráţníků,
obdrţeli obyvatelé domu osobní
bezpečností alarmy. Tyto malé
alarmy slouţí k upoutání pozornosti okolí při bezprostředním
ohroţení a odrazení útočníka.
Alarmy poskytl v rámci projektu
prevence kriminality Ústecký kraj
za podpory Ministerstva vnitra
ČR.
Druhá beseda, věnovaná bezní gramotnosti). Realizace proběhne v období 1. 12. 2010 – 30. 5.
2013. Škola ţádala o přibliţně
1 580 000 Kč. V srpnu po ukončení
výběrového řízení jsme dostali
přibliţně částku 900 000 Kč
(vybudování ICT pracovny, interaktivní tabule na 1. i 2. stupeň, notebooky, příprava nákupu kníţek do
nové knihovny). Zbývající částku
dostaneme v roce 2012. „Dále jsem
v listopadu poslala ţádost o nadační příspěvek od společnosti
České
energetické
závody
na projekt Podpora a rozvoj zdravého ţivotního stylu u dětí,“ uvádí
ředitelka školy Mgr. Daniela Deusová.
ZŠ Všehrdova 1
„Naše škola zaţádala o dotaci
v říjnu 2010, a to na Inovace a
zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT. Prostřednictvím tvorby šablon
jsme chtěli získat finance pro kvalitnější vybavení školy výpočetní

pečnosti
seniorů,
proběhla
v Kulturním středisku Lovoš. Město Lovosice zde poţádalo o spolupráci Policii ČR – Preventivně
informační skupinu. Obsahem
besedy byla nejen doporučení,
jak předcházet loupeţným přepadením nebo podvodům, ale i
seznámení se s postupy sestavování portrétu pachatele. Policistky
ani neopomenuly upozornit na
bezpečnost
starších
občanů
v dopravě. Také nabídly pomoc
při řešení problémů domácího
násilí. Po závěrečné diskuzi byly
přítomným občanům taktéţ nabídnuty bezpečností osobní alarmy a další materiály, jako jsou
reflexní pásky, nákupní reflexní
tašky a informační letáky.
„Je fajn, ţe město pro nás takovéto akce dělá,“ uvedla jedna
z přepadených ţen.
(Text a foto: Kateřina Tichá)

technikou,“ říká Mgr Monika Zemanová, ředitelka školy. „Projekt je
vázán na celkový počet ţáků školy.
Odsouhlasením projektu škola
získala dotaci ve výši 1 232 765
Kč,“ dodává. Realizace v současné
době probíhá, zdárně byly odevzdány materiály pro 1. monitorovací zprávu. Nyní je na účet školy
připsáno 60 % z částky a po doloţení 2. monitorovací zprávy
v květnu 2012 bude připsáno 40 %
zbývající částky.
V březnu 2011 se za první získané
peníze vybavila sborovna kvalitním
počítačem a dalším zařízením
podporující výrobu ICT materiálů.
V květnu 2011 se zakoupila interaktivní tabule do 1. třídy. Nyní
začátkem roku 2012 proběhne
výběrové řízení na dodání dalších
interaktivních tabulí a dovybavení
počítačové učebny. Ze získaných
dotačních peněz je také podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků.
(hz)
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Rozhovor
„Chci, aby ve městě bylo čisto, bezpečno a fungovaly veřejné sluţby,“
říká po roce vládnutí starostka města Lenka Lízlová
Je tomu rok, co nastoupila do funkce
starostky. Je jí 32 let, vystudovala politologii
a ekonomii a před funkcí starostky pracovala
v soukromém sektoru jako projektová manaţerka. Zeptali jsme se starostky Lenky
Lízlové, jak první rok ve funkci hodnotí svým
pohledem.
Jaký byl v kostce první rok ve funkci starostky města Lovosice?
Rok utekl velmi rychle. Realizovali jsme řadu
kroků, které byly bolestivé, ale nezbytné. Šlo
především o optimalizaci úřadu a to jak personální, tak z hlediska prostorů a rozdělení kompetencí. Zúţení úředního aparátu o více jak
deset procent byl bolestivý krok. Pro mě především lidsky, protoţe za kaţdým zrušeným pracovním místem je potřeba vidět zejména člověka a jeho potřeby. Poslední rok však ukázal, ţe
úřad funguje i s omezeným počtem úředníků.
Naopak jsme posílili městskou policii, protoţe
nám šlo o to, aby slouţila celých 24 hodin a ne
jen přes den. Zrušili jsme také pozici druhého
místostarosty. Vyţaduje to větší pracovní nasazení našeho týmu, ale opět jsme městu uspořili
nemalé finanční prostředky.
Jak rychle jste si na starostování zvykla a
v čem hlavně se Vám změnil pracovní ţivot
v porovnání s předešlými lety?
Nezvykla jsem si doteď. Vţdy jsem pracovala
ve velkém nasazení a vţdy více neţ osm hodin
denně. S čím se vyrovnávám doposud, je ztráta
soukromí. Vadí mi neustálé pomluvy a útoky na
mou osobu. Na druhou stranu jsem s tím měla
dopředu počítat.
Nepatří tyto praktiky k politice?
Nesouhlasím s tím, ţe tyto praktiky patří do
politiky a uţ vůbec ne do té naší v malém městě. Potkala jsem za ten rok spousty lidí, od komunálních politiků přes ty vrcholové. Pro mnoho z nich má stále význam podání ruky nebo
slib. Umí říkat věci do očí a ne za zády. Byli to
lidé napříč politickým spektrem. Spíše bych
řekla, ţe tyto praktiky patří k některým politikům, neţ k politice samotné.
Co se Vám za první rok ve funkci povedlo a
udělalo Vám z pozice starostky radost?
Není na mně, abych se chválila. Váţím si zavedení zeleného úřadu. Nejenom, ţe se radnice
chová šetrně k ţivotnímu prostředí, ale vedlo to
i k dalším úsporám. Podařilo se nám zastavit
úbytek občanů ţijících ve městě. To byl také
hlavní motiv našeho volebního programu. Věřím, ţe tento trend udrţíme. Těší mě výstavba
dětských hřišť i četnost výsadby stromů. To asi
proto, ţe se dostávám do „mateřského“ věku.
V čem si myslíte, ţe budete muset naopak
přitvrdit, aby se dostavil kýţený výsledek?
Obecně vnímám své rezervy ve větší informovanosti obyvatel. Zavedli jsme dny otevřených
dveří, uvedli do provozu nové internetové
stránky a ke kaţdému váţnějšímu tématu svolá-
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Iniciátoři petice Vám vyčítají, ţe jste sloučení
podpořila svým hlasováním na krajském
zastupitelstvu.
Ano, to je pravda. Ve chvíli, kdy se nám podařilo zabránit sloučení s litoměřickým gymnáziem, jsem ctila dohodu, která vznikla. Zjednodušeně řečeno, podám-li si s někým na něco ruku,
tak drţím slovo. Přesto mám naplánované jednání s hejtmankou Janou Vaňhovou a chci zjistit, jaké jsou šance na samostatnost lovosického
gymnázia. Věřím, ţe věcná jednání zmohou více
neţ vyostřené situace.
váme veřejná projednání. Přesto si myslím, ţe
v této oblasti je stále co zlepšovat.
Celým regionem hýbe spalovaní kalů v číţkovické cementárně. Jaký je Váš postoj?
Na zastupitelstvu jsem navrhla usnesení, kterým město Lovosice toto spalování odmítá.
Zároveň jsem na podporu tohoto usnesení
iniciovala podpisovou akci mezi občany. Na
základě našeho poţadavku bude cementárna
zveřejňovat výsledky měření. Obecně mi vadí
dvě věci. Za prvé to, ţe vše proběhlo v tichosti
bez informování občanů a měst, kterých se to
týká. Za druhé, ţe se tento problém stal politickým problémem, kdy na sebe strany a politici
hází, kdo za to můţe. Hledání viníků je krásná
věc, ale my dnes musíme především koordinovat kroky, které zabrání samotnému spalování.
To jde v hysterické a vypjaté náladě velmi těţko.
Kdyţ zmiňujete petici, někteří učitelé
z lovosického gymnázia iniciovali petici proti
slučování gymnázia a střední odborné školy
v Lovosicích. Jak se na tuto akci díváte?
Této problematice jsme se dost věnovali na
začátku tohoto roku. Tehdy existovala reálná
hrozba, ţe bude lovosické gymnázium sloučeno
s litoměřickým gymnáziem. To by dle mého
názoru vedlo k likvidaci všeobecného středního
vzdělávání v Lovosicích. Podotýkám, ţe po společné dohodě s vedením gymnázia jsme přesvědčili paní ředitelku Venclíčkovou, aby podala
konkurenční projekt, který plánuje sloučit střední školy na území Lovosic.
Osobně jsem se účastnila celé řady jednání,
kdy se tento projekt připravoval. Neříkám, ţe je
ideální, ale uvědomme si, ţe kdybychom se
v tomto neangaţovali, tak je dnes lovosické
gymnázium sloučené s litoměřickým. Petici
nemohu podpořit, protoţe jsem se zavázala
podporovat tento projekt a přesvědčila k němu
i paní ředitelku Venclíčkovou. Nebudu podráţet
lidi, kteří nám pomohli v těţkých chvílích. Nevím, proč by gymnazijní vzdělávání nemohlo
fungovat vedle ostatních středoškolských a
učebních oborů. Bude-li tato škola kvalitní,
s dobrým učitelským sborem a širokou nabídkou oborů, můţe to škole i městu prospět. Problém je v tom, ţe tento projekt dopředu znevaţují hlavní aktéři. Uráţí mě, kdyţ někdo tvrdí, ţe
to skvělé gymnázium slučujeme s pomocnou
školou. Jako pro představitelku města jsou pro
mě stejně důleţité všechny studijní obory, které
v Lovosicích jsou.

Je jasné, ţe kaţdé rušení čehokoliv vzbuzuje
emoce. Jakým způsobem byste řešila gymnazijní vzdělávání Vy, pokud byste k tomu
měla patřičné pravomoci?
Kdyţ řeknu svůj osobní názor, asi tím některé
čtenáře zvednu ze ţidle. Ale přesto. Gymnázium
by mělo být elitní školou pro jedničkáře. Myslím, ţe by stačilo jedno v okrese. Na gymnázia
by se měly vrátit přijímací zkoušky a měly by to
být výběrové školy pro ty nejlepší. Jenţe kromě
toho, ţe mám svůj osobní názor, jsem také
starostkou a musím se podřizovat potřebám
města. Tuto školu jsem také vystudovala a bylo
by škoda, kdyby gymnazijní vzdělávání
z Lovosic zmizelo.
Na posledním zastupitelstvu města překvapila rezignace Arpáda Gebura na funkci
předsedy a člena kontrolního výboru s odůvodněním nespolupráce s vedením radnice.
V čem je chyba?
Arpád Gebur skutečně odstoupil z pozice
předsedy kontrolního výboru. Střetl se
s vedením úřadu (nikoliv s vedením radnice) v
tom, na které informace mají členové výboru
nárok a na které ne. Rozhodnutí úředníků bylo
podepřené stanoviskem Ministerstva vnitra ČR a
já nemám dostatek informací, abych mohla říci,
kdo měl pravdu. Mohu však za sebe prohlásit,
ţe jsem se jednání kontrolního výboru pravidelně účastnila a snaţila se poskytnout členům
vyčerpávající informace. To se v tomto městě
nikdy nedělo. Arpádovi chci touto cestou ještě
jednou poděkovat.
Máte nějaké vytyčené cíle, které chcete realizovat během zbytku volebního období?
Nemám v hlavě ţádné megalomanské projekty
typu lanovky na Lovoš nebo geotermálního
vrtu. Chci, aby ve městě bylo bezpečno, čisto a
fungovaly veřejné sluţby. Co se týče investičních projektů, doufám, ţe se nám podaří sehnat
finanční prostředky na opravu Pfannschmidtovy
vily. Je to chlouba města a mrzí mě, ţe chátrá.
V tuto chvíli připravujeme jiţ druhý rozpočet
města. Je vyrovnaný, bez úvěrů a bude schválen
do konce roku, coţ znamená, ţe se vyhneme
rozpočtovému provizoriu.
Přesto, ţe si lidé vţili „socany“ jako ty, kteří
zadluţují rozpočty, v našem městě sestavujeme
rozpočet, i s ohledem na finanční krizi, odpovědně. I v tom chci v následujících letech pokračovat.
(tuc)
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Církev

P. Roman Depa byl ustanoven lovosickým farářem

Otec
Roman
pochází
ze
sousedního Polska, z jihovýchodní oblasti Podkarpatia.
Jeho rodná vesnička se jmenuje
Kamionka. Na otázku, proč přijel
z Polska do České republiky,
uvádí: „Ještě v Polsku jsem měl
moţnost poznat P. Józefa
Szeligu, který v Česku působí uţ
16 let. Věděl jsem, ţe v
litoměřické diecézi je nedostatek
kněţí a ţe je lidé potřebují.”
Nový
pan
farář
ochotně
zodpověděl našemu měsíčníku
na několik dotazů. I kdyţ není v
ČR ani dva roky, naučil se
výborně česky.
Jsou Lovosice první místo, kde
působíte jako farář?
Ano. Necelý rok jsem v Lovosicích
působil jako farní vikář (kaplan)
pod vedením P. Józefa Szeligy a od

15. září 2011 mě otec biskup Jan
Baxant ustanovil administrátorem –
farářem lovosickým.

uklidit, vyprat, uvařit – postarat se
o domácnost. Zkrátka – nenudím
se.

Jak se Vám líbí v České
republice?
Jako v Polsku, tak i tady jsem
potřebný. To znamená v hlubším
slova smyslu - lidé potřebují
poznat pravdu, potřebují Krista Boha.

Po dobu Vašeho pobytu v Lovosicích se opravuje střecha
kostela. Co byste chtěl ještě v
kostele renovovat?
Oprava střechy je rozdělena do
několika etap a naplánovali ji moji
předchůdci ve spolupráci se
stavebním
oddělením
litoměřického biskupství, s ministerstvem
kultury
a
městem Lovosice.
Spolupráce s radnicí je velmi
dobrá. Co bych si přál dál opravit,
zlepšit? Bylo by dobré, aby alespoň
předsíň
kostela
mohla
být
otevřená celý den a lidé se mohli
zastavit, podívat se na krásný
interiér kostela sv. Václava. Dvě
sochy nad vchodem si zaslouţí
vyčištění, impregnaci a ochranné
sítě proti poškození. Doufám, ţe se
podaří zachránit kostel v Milešově,
aby mohl slouţit tak, jako dřív.

Kde všude konáte mše? Jaké
další činnosti ještě vykonáváte?
Mše svaté pravidelně slouţím v
Lovosicích, v Sulejovicích, v kapli
milešovického zámku, ve Velemíně,
v Lukavci a jednou za rok – o pouti
– v Medvědicích. Kromě toho učím
náboţenství na lovosické faře,
připravuji na křest děti i dospělé,
na
manţelství,
od
poloviny
listopadu jsme se s farníky začali
scházet jednou za 14 dní na
„Křesťanské rozhovory“. Pravidelně
se teď setkávám s dětmi a
zaměstnanci charitního zařízení
AMICUS. S ostatními kněţími
litoměřického
a
ústeckého
vikariátu se setkáváme jedenkrát
za měsíc. Podle potřeby zastupuji
ostatní
kněze,
pomáhám
v
Litoměřicích –
např. slouţím
nemocným a starým lidem v
hospicu, domovech důchodců,
navštěvuji nemocné v nemocnici.
Vedu agendu farnosti, dost času
zaberou organizační záleţitosti.
Měl bych také průběţně studovat...
Jako kaţdý člověk musím také

Co
byste
chtěl
vzkázat
lovosickým občanům?
Katolická církev je otevřená pro
všechny. Stejně i lovosická farnost
a lovosický kostel. Jsme tak
nádherně a komplikovaně stvořeni,
naše osobnost je tak bohatá,
mnohovrstevná! Myslím, ţe kaţdý
člověk ve svém ţivotě hledá něco
hlubšího a jsem přesvědčený, ţe
tady najde důleţité odpovědi a
pozná, ţe není sám.
Blíţí se nádherná vánoční doba,

které ale předchází advent. Advent
je příprava – čas zboţného a
radostného očekávání. V adventu
jsou vţdy čtyři neděle, po čtvrté
následuje den 25. prosince –
narození Jeţíše Krista. Samozřejmě
v kostele sv. Václava v Lovosicích
budeme proţívat půlnoční mši
svatou, při níţ uslyšíme známou
skladbu
Jakuba
Jana
Ryby.
26. prosince bude mše sv. v 9:00
hod. Srdečně Vás všechny zvu.
Vidíme, ţe v obchodech a v
ulicích města je uţ teď vánoční
výzdoba. Jsme pod vlivem trţního,
ekonomického chování. Výsledkem
je, ţe ty velké události, které před
dvěma tisíci lety změnily svět,
neproţijeme hluboce a tak krásně.
Proto vám všem, milí čtenáři, přeji,
abyste se zamysleli nad tím, odkud
se vzaly Vánoce. Abyste proţíváním těchto dnů prokázali
druhým více lásky, darovali více
radosti a pokoje.
Děkuji našemu novému panu
faráři za hezká slova, měli bychom
se podle nich řídit.
V říjnu se s novým administrátorem
lovosické
farnosti
P. Depou setkala také starostka
Lovosic Lenka Lízlová a předala mu
knihu České středohoří, aby trochu
poznal okolí našeho města. Nový
farář jí na oplátku předal obrázek
Madony. Dříve platilo, ţe na vsi byli
nejváţenější lidé starosta, farář a
řídící učitel. Bohuţel, uţ tomu tak
není, a moţná i proto utrpěla
morálka a poctivost.
(hz)

Bohosluţby a další aktivity církví v prosinci 2011
Církev římskokatolická – kostel sv. Václava

ba

24. prosince Půlnoční mše svatá v 24.00 se sklad-

1. 1. 2012 od 14:00 Novoroční výstup na Milešov- 1. svátek vánoční

bou Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

ku (Sraz u hřiště v Milešově)

26. prosince bude mše svatá v 9.00 hodin Farář
Roman Karol Depa

25. 12. od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice
1. 1. 2012 od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice
Nový rok

Českobratrská církev evangelická - Modlitebna Sokolská 89, Třebenice a „Mírový“ kostel

Církev československá husitská – „Mírový“

Bratrská jednota baptistů – modlitebna Sboru, v ulici Karla Maličkého, Lovosice

kostel v ul. Karla Maličkého

Dlouhá 84

27. 11. od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice

2. 12. (pá) od 17:00 – Koncert zpěvačky DANY

1. adventní (káţe Milan Balahura)

KRAUSOVÉ, sopranistky z Prahy (adventní písně a

kazatelů

4. 12. od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice

koledy)

18. 12. v neděli od 16:00 Adventní benefiční kon-

2. adventní (káţe Marian Šusták)

10. 12. (so) od 17:00 – Vystoupí soubory lovosic-

cert dívčího pěveckého sboru Carpe Viam

4. 12. od 17:00 Adventní varhanní koncert

kého gymnázia IN FLAGRANTI pod vedením

24. 12. v sobotu od 15:00 Vánoční dětská slav-

v muzeu českého granátu v Třebenicích, hraje

Mgr. Pavly Linkové a LAETA NOTA sbormistryně

nost

Hana Ryšavá

Mgr. Jarmily Brejchové (spirituály, vánoční písně

25. 12. v neděli od 09:30 Bohosluţba na Boţí hod

11. 12. od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice

z celého světa a české koledy)

vánoční

3. adventní (káţe Alţběta Hanychová)

17. 12. (so) od 17:00 – Koncert country skupiny

30. 12. v pátek od 18:00 Klavírní koncert

18. 12. od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice

KARAVANA pod vedením Vladimíra Kočího

1. 12. ve čtvrtek od 18:30 Adventní koncert Čtyř

31. 12. v sobotu od 18:00 Bohosluţba na ukonče- 4. adventní (káţe Marie Medková)

Vánoční bohosluţby Církve československé husit-

ní roku 2011

24. 12. od 10:00 Třebenice – Dětské vánoční

ské se uskuteční v tomto kostele 25. 12. 2011

1. 1. 2012 v neděli od 09:30 Novoroční Bohosluţ-

divadlo

od 14:30 hodin – farářka Libuše Mikušková.
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Fotostrana

Přišli zasadit strom a pomohli vytvořit český rekord
Občanské sdruţení Békadilkoš a obyvatelé
Lovosic, za finanční podpory Lovochemie,
a.s., vysadili na státní svátek 28. října
50 stromů na území města.
Výsadba byla součástí celorepublikové akce,
kterou pořádala Nadace Partnerství s názvem
„Strom ţivota – Rekord v sázení“ a uskutečnila
se na nevyuţité pláni před Sauna barem
v Lovosicích. Účastníci si s sebou přinesli své
lopaty a v Sauně pro ně bylo připraveno drobné
pohoštění a teplý čaj.
Sázení probíhalo v reţii občanského sdruţení a
celkem se na místě vystřídalo a strom si zasadilo zhruba 40 lidí. Po celé České republice se pak
akce zúčastnilo 4 014 lidí a vysazeno bylo 6 919
nových stromů.
(Text a foto: O. s. Békadilkoš)

☻☻

Senioři v Lovosicích oslavili Halloween ☻ ☻

V Domě s
pečovatelskou sluţbou
v Lovosicích připravili na první listopadový
den pro zdejší obyvatele oslavu svátku
Halloween.
Stalo se tak jiţ po několikáté. „Jen vloni nám

Prosinec 2011

oslava nevyšla, jinak se ji snaţíme pořádat kaţdoročně,“ uvedla Eva Rudiková, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadu v Lovosicích.
Ve společenské místnosti se sešlo zhruba

25 masek z řad seniorů a 10 z řad zástupců
městského úřadu. K vidění byli například piráti,
dýně či vězeňkyně. Nejlepší maskou byla vyhodnocena divoţenka v podání Dagmar Pšeničkové.
(tuc, foto: Archiv MěÚ Lovosice)
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Oznámení
Městští stráţníci pokračují v aplikaci
čipů do cyklistických kol
Město Lovosice a okolí je díky
své poloze rájem cyklistů. Kolo
je zde hojně pouţíváno jako
kaţdodenní dopravní prostředek. Město tento způsob dopravy i sportu podporuje budováním cyklostezek, vytvářením
bezpečných
odpočinkových
míst, ale i akcemi v rámci prevence kriminality.
Letos se navázalo na pilotní projekt z loňského roku a město získalo 50 000 Kč dotaci v rámci
Programu prevence kriminality
z Krajského úřadu Ústeckého kraje
za podpory Ministerstva vnitra ČR.
Město se na tomto projektu podílí
16 % ze svého rozpočtu. Cílem
projektu je nabídnout majitelům
jízdních kol ochranu proti pokusům o krádeţe a zabezpečení
jízdních kol ochrannými prvky.
Novinkou tohoto projektu je skutečnost, ţe se tyto čipy nabízejí
nejen občanům města Lovosice,
ale i ostatním občanům ze správního obvodu Lovosic. Tento bezpečnostní prvek bude nabízen
kaţdému zájemci zdarma. Bezpečnostní čipy se aplikují do sedlové
části kola a kolo samotné se opatří
nálepkou systému KRIMISTOP.
Celý systém je označen jedinečným kódem. Majitel takto označe-

ného kola se prostřednictvím internetu zaregistruje do celorepublikové databáze evidence předmětů. Městská i obvodní policie vlastní čtecí zařízení, kterým mohou
očipovaná kola kontrolovat. Systém KRIMISTOP funguje po celé
České republice. Tudíţ při krádeţi
a případnému odvozu kola do jiné
části republiky je u registrovaného
kola větší pravděpodobnost návratu, neţli u kola neoznačeného.
Podrobnosti o systému lze najít na
webové adrese:
www.krimistop.com.
Všichni zájemci si mohou bezpečnostní sadu vyzvednout ve
sluţebně městské policie či u manaţerky prevence kriminality Kateřiny Tiché na Městském úřadu
v Lovosicích, odboru sociálních
věcí a zdravotnictví v 1. patře,
č. dveří 118.
Kateřina Tichá

Bude bývalá olejna strašidelným
„domem“ uprostřed města?
Je to smutný pohled, kdyţ přicházíte na parkoviště mezi bývalou olejnou a Deli. Zatlučená
okna, uzavřená brána, zarůstající
vjezd vysokým plevelem, nikde
ani ţiváčka a jakési mrtvolné
ticho. To je dnešní obraz firmy,
která má, nebo spíše měla,
v lovosické historii významné
místo.
Bývalým zaměstnancům musí při
tomto
pohledu
ukápnout
slza,
vţdyť zde „nechali“
kus ţivota. Lovosický dnešek se o problematice zmínil
v létě. Je jen opakováním, ţe majitel (německý občan H. Becker), dle
názoru autora článku, zřejmě přecenil své podnikatelské schopnosti
a dovedl firmu do dnešního stavu.
I laik vidí, ţe trţní cena firmy je
dnes daleko niţší, neţ si majitel od
případného zájemce o koupi
představuje. Hovoří se o částce cca
100 milionů korun. Tu ale nikdo
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nedá, protoţe do zchátralých objektů bude muset případný kupec
a nabyvatel investovat nemalé
prostředky. Takţe pokud pan Becker velmi výrazně nesleví ze svých
poţadavků, bude uprostřed města
za nějaký čas zmíněný strašidelný
dům, coţ jistě image Lovosic neprospěje. Město bohuţel nemůţe
dělat s touto záleţitostí takřka nic.
Pokud tedy nebude
objekt
ohroţovat
okolí. Město můţe
pouze apelovat na
majitele.
Jakýmsi „záchranným kruhem“
pro budoucnost by mohlo být
přijetí zákonné normy, ţe stát
můţe vyvlastnit chátrající nemovitosti. Dojde to aţ k tomu?
Někdejší olejna si jistě zodpovědného majitele zaslouţí. Městu i
regionu by vzkříšení objektu přineslo další pracovní příleţitosti, o
finančních odvodech do rozpočtu
města nemluvě.
(jv, foto: hv)

- Městská policie v akci spáchání trestného činu krádeţe,“
shrnul Jaroslav Janovský, ředitel
lovosické městské policie.
Vandal v parku
V několika uplynulých dnech řádil
neznámý pobuda v parku obce
Malé Ţernoseky. Přerušil kabel ke
světelnému řetězu na ţivý vánoční
strom, poškodil skleněnou pamětní desku a poničil polykarbonátovou desku autobusové zastávky.
Svým jednáním způsobil škodu
přesahující 10 000 Kč. Čelí podezření z přečinu poškození cizí věci.
Podezřelý mladý muţ měl u
sebe drogy
Prvního listopadu ve dvě hodiny
ráno hlídkovali městští stráţníci v
ulici Jabloňová alej. Zde stráţníci
zahlédli muţe, který odpovídal
popisu hledané osoby. „Protoţe
odmítl prokázat svoji totoţnost,
byl předveden na oddělení Policie
ČR. Při provádění bezpečnostní
prohlídky byla u něj nalezena
krabička s obsahem rostlinné látky
neznámého původu s podezřením
na marihuanu. Protoţe vzniklo
podezření, ţe se jedná o drogy a
to v mnoţství větším neţ malém a
tím pádem podezření ze spáchání
trestného činu, byl muţ ve věku
21 let z Lovosic po předvedení
předán policistům k provedení
dalších opatření,“ upřesnil Jaroslav
Janovský, ředitel lovosické městské policie.
Hledaný muţ skončil v rukou
stráţníků
Sedmého listopadu odpoledne
kontrolovali městští stráţníci ulici
K silu, zde hlídka spatřila muţe,
který odpovídal popisu osoby
hledané Policií ČR. Při následné
kontrole muţe ve věku 56 let z
Litoměřic bylo potvrzeno, ţe se
jedná o osobu vyhlášenou v pátrání. Muţe stráţníci předvedli na
oddělení Policie ČR.
Ukradl v Penny dvě lahve rumu
Desátého listopadu před polednem vyjeli městští stráţníci k obchodu Penny, kde bylo ohlášeno
zadrţení zloděje. „Bylo zjištěno, ţe
došlo k odcizení zboţí v celkové
hodnotě 250 Kč. Zákazník ve věku
31 let z Libochovic odcizil dvě
lahve rumu. Protoţe bylo při následném prověřování zjištěno, ţe
byl v posledních třech letech potrestán nebo odsouzen za krádeţ,
vzniklo důvodné podezření ze

Pozor! Vloupání do aut pod
Lovošem
Vyjeli si na výlet a zloděj jim
vykradl automobil. Takové jsou
záţitky výletníků, kteří zaparkovali
automobil pod Lovošem a Varhoštěm. K oběma vloupáním přitom
došlo v neděli odpoledne. Z automobilu zanechaného bez dozoru
pod rozhlednou Varhošť zloděj
ukradl radionavigační systém v
hodnotě 49 000 Kč. Z auta zaparkovaného na odstavné ploše pod
Lovošem ukradl neznámý pobuda
mobilní telefon. Krádeţí vloupáním
způsobil škodu 13 000 Kč. V obou
případech se jedná o podezření z
přečinu krádeţe vloupáním a pachateli hrozí aţ dvouletý pobyt za
mříţemi.
Děti se v parku opily tak, ţe
jedno skončilo v nemocnici na
JIP
14. listopadu krátce po osmnácté
hodině hlídkovali městští stráţníci
v parku nedaleko Václavského
náměstí. Zde hlídka nalezla na
jedné z laviček čtyři děti, které byly
zjevně pod vlivem alkoholu. Jedno
z dětí bylo dokonce ve stavu, kdy
nebylo schopno komunikovat,
bylo apatické, neudrţelo své tělo a
zvracelo. „Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla na místo
přivolána RZS. Jedno z dětí bylo
ihned transportováno na oddělení
JIP nemocnice v Litoměřicích. Protoţe vzniklo důvodné podezření ze
spáchání trestného činu, byla celá
věc předána na OO PČR Lovosice
k provedení dalších opatření,“
doplnil Jaroslav Janovský, ředitel
lovosické městské policie.
Sluţebna městské policie:
416 536 156
Mobilní telefon stráţníků v terénu:
733 175 826
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Servis
Vánoční akce na našich školách
Přehled vánočních akcí pro všechny občany Lovosic, které pro Vás
připravily lovosické školy. Všechny koncerty jsou zdarma.
ZUŠ Lovosice
8. 12. (čt) Koncert populární hudby (vánoční téma) – od 17 hod. v sále
KS Lovoš
14. 12. (st) – Koncert komorní hudby (vánoční téma) – od 17 hod. sál
Bratrské jednoty baptistů
MŠ Sady pionýrů
14. 12. (st) Zpívání koled na MěÚ Lovosice – od cca 10:15 hod.
19. 12. (po) Zpívání koled na Václavském náměstí pro rodiče a veřejnost
– 10.30 hod. „Vánoce, vánoce přicházejí"
ZŠ Lovosice Sady pionýrů
15. 12. (čt) VÁNOČNÍ JARMARK ve vestibulu školy
 15:00 hodin – vánoční zpívání – koledy a vánoční písně
 15:30 – 17:00 hodin – prodejní výstava – JARMARK
Výtěţek akce bude pouţit na adopci na dálku pro Indku Neha Banu.

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

Týden:

Od - do:

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - Zahradnictví

49.

7.12. – 8.12.

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

50.

14.12. – 15.12.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

51.

21.12. – 22.12.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

52.

28.12. – 29.12.

ZŠ Antonína Baráka
13. 12. (út) Vánoční odpoledne od 15:30 hod. v tělocvičně školy – akce
je určena nejen pro rodiče, ale i pro ostatní občany.
ZŠ Všehrdova
12. 12. – 16. 12. Prodejní výstava obrázků a prací ţáků školy
Ve středu 14. 12. bude doplněna výtvarnými dílnami, kde si mohou
zájemci vyrobit vánoční dárek
19. 12. (po) Koncert pěveckého sboru Školáček v kostele sv. Václava od
19 hod., sbor vede Mgr. Vosická
Gymnázium Lovosice
20. 12. (út) Vánoční koncert a jarmark
Jarmark od 15 hod. před budovou školy, koncert pěveckých sborů IN
FLAGRANTI – LAETA NOTA ve vestibulu školy od 16:30 hod.
Další vystoupení pěveckých sborů VÁNOCE 2011 IN FLAGRANTI –
LAETA NOTA:
3. 12. 2011 Klášterní krypta Doksany, od 16:00 hod.
10. 12. 2011 „Mírový“ kostel Lovosice, od 17:00 hod.
17. 12. 2011 Kostel sv. Prokopa Mukov
SOŠ technická a zahradnická
13. – 14. 12. pod patronací jejího zřizovatele KÚ Ústeckého kraje
11. ročník Vánoční prodejní výstavy v hotelu Salva Guarda
v Litoměřicích. Na této výstavě jsou prezentovány výrobky ţáků především zahradnických oborů zaměřených na vazačství a aranţérství, ale i
truhlářských a kuchařských.

Lovosicích v říjnu proběhl Týden knihoven

Uţijte si adventu v poklidu při vánočních melodiích…

Záměry prodejů a pronájmů Města Lovosice
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona o obcích

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno RM Lovosice usnesením č. 250/2011 ze dne 11. 05. 2011

Schváleno RM Lovosice usnesením č. 534/2011 ze dne 09. 11. 2011

Město Lovosice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v Lovosicích, ulice Školní v domě čp. 476/3.
Nebytový prostor o celkové výměře 106,5 m2 se nachází ve II. NP. (1. místnost 24,22 m2, 2. místnost 19,71 m2, 3. místnost 10,71 m2, 4. místnost 5,61
m2, 5. místnost 10,69 m2, úklidová komora 1,60 m2, čekárna 33,96 m2).
Tento nebytový prostor byl vyuţíván jako ordinace.
Výše nájemného za nebytové prostory bude stanovena dle platné směrnice. Cena nájemného bude navyšována o koeficient inflace 1x ročně vţdy
k 1. 1. kalendářního roku.

Město Lovosice zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v Lovosicích, ulice Školní v domě čp. 476/3.
Nebytový prostor o celkové výměře 57,92 m2 se nachází ve III. NP.
(1. místnost 21,83 m2, 2. místnost 23,07 m2, WC 2,17 m2, čekárna 10,85
m2). Tento nebytový prostor byl vyuţíván jako ordinace.
Výše nájemného za nebytové prostory bude stanovena dle platné směrnice. Cena nájemného bude navyšována o koeficient inflace 1x ročně vţdy
k 1. 1. kalendářního roku.

Připomínky a dotazy k předloţenému návrhu lze podávat písemně na odboru majetkosprávním Městského úřadu v Lovosicích, kancelář č. 35,
tel. 416 571 193, nebo na e-mail : miluse.burgrova@meulovo.cz. Záměr bude uveřejněn na úřední desce do odvolání. V Lovosicích dne 14. 11. 2011
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Pod tímto názvem se budou
pravidelně představovat různá
seskupení občanů, například
rybáři, včelaři, skauti, zahrádkáři, Farní charita Lovosice, pěvecké sbory… Přivítáme články napsané přímo členy té které organizace nebo alespoň vyzvání
k návštěvě nějaké akce. Protoţe
se 7. listopadu uskutečnila jedna
z akcí Svazu Maďarů ţijících
v českých zemích, organizační
jednotka
Lovosice,
začneme
s touto organizací.
O. s. Svaz Maďarů ţijících
v českých zemích, OJ Lovosice
V lednu 2008 vytvořila desetičlenná skupina Maďarů z Lovosic a
okolí v našem městě pobočku
Svazu Maďarů ţijících v Čechách; u
myšlenky stála paní Iveta Pospíšilová (určitě ji znáte ze Základní umělecké školy). Organizační jednotka
(OJ) má nyní 30 členů a příznivců a
členové se pravidelně scházejí

SPCCH o. s.
Vás zve v prosinci:
 Na pravidelné cvičení kaţdé pondělí v DDM ELKO – relaxace od
8:30, cvičení od 10:00
 Na pravidelné cvičení kaţdé úterý
od 8:30 a 10:00 v DDM ELKO a od
13:00 v Domě s pečovatelskou
sluţbou v Lovosicích
 Ve čtvrtek 8. 12. a v pátek 9. 12.
na jednodenní zájezd do Dráţďan
na Vánoční trhy, cena 200 korun.
Odjezd z LTM v 8:00, z Lovosic v
8:20 hodin, přihlášky přijímá
pí Dreherová (tel. 607 293 463)
a pí Vaňková (tel. 603 188 139)
 V pondělí 12. 12. na přednášku o
zdraví „Práce s kyvadlem a co
s únavou“ do DPS Litoměřice, ul.
Kosmonautů, přednáší Václav Vít,
od 13 do 15 hodin, přihlášky
Ţamberská - 603 230 513
 V pondělí 19. 12. na Vánoční
posezení s občerstvením a ochutnávkou cukroví "co kdo přinese"
 V úterý 27. 12. na Vánoční turnaj
v bowlingu od 10:00, přihlášky
Samuelová - 605 535 173
 Bliţší informace a přihlášky
v dopoledních hodinách v Domě
dětí a mládeţe ELKO Lovosice,
telefon 416 532 505 nebo mobil
603 188 139.
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poslední pondělí v měsíci. „Jsou to
pravidelná klubová setkání, kde
probíráme různá témata v mateřském jazyce,“ přibliţuje činnost na
schůzkách Svazu vedoucí Pospíšilová. OJ působí v Lovosicích uţ
téměř čtyři roky a za tu dobu se jí
mnoho věcí povedlo.
Nejvýznamnějším
projektem
organizace jsou Dny maďarské
kultury, které se podílejí na zpestření kulturních akcí ve městě. Letos
proběhly v dubnu. Ve vestibulu
MěÚ byla uspořádána výstava
„Pohled na Maďarsko“ zapůjčená
z Maďarského velvyslanectví a na
ukončení přijel do Lovosic dokonce maďarský velvyslanec Dr. László
Szöke. Dny byly zakončeny koncertem jazzového souboru Thea Soti
Quartett. Zástupci lovosické pobočky s předsedkyní byli v dubnu
rovněţ přijati na Velvyslanectví
Maďarské republiky v Praze. Tam
se s vedoucími představiteli a aktivisty maďarských organizací v

České republice setkal Dr. Pál
Schmitt, prezident republiky Maďarska, který byl na dvoudenní
oficiální návštěvě České republiky.
„Byla to pro nás velká čest,” uvádí
vedoucí OJ Lovosice Iveta Pospíšilová.
„Ve spolupráci s Kulturním střediskem Lovoš jsme letos uţ podruhé zorganizovali vystoupení maďarských hudebních souborů a
sólistů v Lovosicích, které bylo
spojeno s ochutnávkou maďarských vín a pravých maďarských
pagáčků,“ připomíná. Na Václavské
pouti vařili maďarští kuchaři maďarský guláš a maďarský perkelt –
jen se po nich zaprášilo. V říjnu
2011 se uskutečnil zájezd, tentokrát do lázní Gyula. V minulých
letech byla OJ v Szolnoku a Egeru,
kde vystupovala i skupina Enkláva
lovosické ZUŠ a výborně propagovala město Lovosice. Zatím poslední akcí Svazu byl koncert ke
200. výročí narození Ference Liszta.

„Spolupracujeme také při Vánoční
a velikonoční výstavě o. s. Šance
v Kulturním středisku Lovoš – ta
letošní se uskutečnila ve dnech
30. 11. – 3. 12.,“ upozorňuje Pospíšilová.
Seznamujeme
Čechy
s maďarskými zvyky, které jsou
přece jen trochu odlišné.
Na otázku, co chystá OJ na příští
rok, odpovídá vedoucí Pospíšilová:
„Plánujeme koncerty jazzového i
komorního charakteru, hudební
vyjíţďku lodí s ochutnávkou vína,
folklórní festival s rozšířeným zastoupením národů a národností.
Připravujeme další zájezd do lázní
v Maďarsku s vystoupením ţáků
ZUŠ Lovosice. Pro zájem veřejnosti
nabídl Maďarský reformovaný
Misijní sbor v Praze moţnost uskutečnit bohosluţby v maďarském
jazyce. A také chystáme překvapení na Václavské pouti.“
Doufejme, ţe se všechno podaří,
lovosičtí občané se mají na co těšit.
(hz)

Setkání jiných světů v Mozaice
Jakkoli zní tento název tajuplně, jedná se o pravidelné setkávání rodin s postiţenými dětmi,
včetně jejich zdravých sourozenců. Pro tyto rodiny, s jejich specifiky a potřebami, je velmi přínosné mít místo, kde mohou
všichni strávit příjemné odpoledne.
„Kaţdou druhou středu v odpoledních hodinách patří prostory
Rodinného centra Mozaika rodinám s dětmi s postiţením. Je připraven program vedený zkušenými
pedagogy. Jedná se o kreativní
výtvarnictví nebo relaxační cvičení.

Tato setkávání jsou však důleţitá
především pro rodiče postiţených
dětí. Nejen ţe mají moţnost uţít si
chvilku klidu v příjemném prostředí, ale zejména si mohou
s ostatními rodinami popovídat o
různých problémech, kterým čelí,
předat si vlastní nápady a zkušenosti. Rovněţ pro ně pořádáme
odborné přednášky a besedy
s odborníky,“ objasnila cíle programu jeho koordinátorka Kateřina
Bázlerová. „Poslední velmi úspěšnou akcí bylo setkání se zástupci
Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy na téma Tera-

pie zdravých sourozenců s klinickým psychologem,“ dodala. Setkání probíhají kaţdý sudý týden mezi
16 – 18 hodinou v prostorách
RC Mozaika v Lovosicích. Aktuální
informace o náplni naleznou zájemci na webových stránkách
centra: www.rcmozaika.cz.
Centrum Mozaika by rádo rozšířilo nabídku aktivit pro postiţené
děti a jejich rodiny. Tato snaha je
však limitována bezbariérovým
přístupem, prostorami a vybavením potřebným pro takovýto program.
Martina Čermáková

Podzimní akce DDM ELKO

Lovosická olympiáda
V pátek 7. října jsme uspořádali v
rámci sociálních sluţeb České republiky ve spolupráci se SPCCH
třetí ročník lovosické olympiády
aneb Hýbeme se v kaţdém věku.
Nejednalo se o klasickou olympiádu, ale vše proběhlo formou štafetových soutěţí. Dospělí i malí soutěţící si odnesli sladkou odměnu.
Nejlétavější drak
V úterý 8. listopadu jste mohli
v lesoparku Osmička zhlédnout
létání draků všech tvarů a velikostí.
Soutěţilo se o nejlétavějšího draka.

I kdyţ vítr moc nefoukal, přesto se
dětem usilovným běháním podařilo vznést draky do oblak. 1. místo
vyhrál Vojta Černý s drakem
„Bořek stavitel“ a cenu za nejkrásnějšího ručně vyrobeného draka si
odnesl Kryštof Chromý.
Mikuláš je za dveřmi – přijde i do
Elka rozdat dárky těm nejmenším
uţ ve čtvrtek 1. prosince v 15 hod.
Náš turistický oddíl Vejři připravuje na sobotu 3. prosince jiţ
20. ročník Lovosické vánočky aneb
o měšec zlého správce. Tohoto

pochodu na Lovoš se účastní turistické oddíly, ale i jednotlivci. Cestou se plní úkoly na různá témata.
Na vrcholu Lovoše probíhá vyhodnocení a slavnostní rozkrojení obří
vánočky.
Zájemkyně o účast v soutěţi MISS
POUPÁTKO se mohou začít připravovat, soutěţ proběhne v DDM
ELKO dne 24. ledna. Pro přihlášky
si můţete přijít hned po vánočních
prázdninách. Můţete nás najít na
webových stránkách:
www.ddm.lovosice.net
Věra Hamerníková
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Školáci
Martin Štyks je ve finále Logické olympiády

Strašidla ovládla ZŠ Antonína Baráka

Soutěţe a olympiády z různých
předmětů se ještě ani nerozeběhly, a na lovosickém gymnáziu jiţ opět mají ţáka, který postupuje do celorepublikového
kola, tentokrát v Logické olympiádě.
Logická olympiáda je soutěţ
pořádaná Mensou České republiky
zaloţená na logických úlohách,
jejichţ řešení vyţaduje samostatný
a kreativní přístup. Nerozhodují
zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvaţování a
pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěţí, protoţe se nejedná o
znalostní soutěţ, ale o soutěţ
rozvíjející především schopnost

Jiţ třetím rokem se na Základní
š kole
A ntonína
Baráka
s úspěchem uskutečnila akce
s názvem Strašidelná škola. Učitelé za pomoci ţáků připravili
pro děti 1. – 5. tříd a také předškoláky podvečer plný napětí a
zábavy.
Chodby a třídy se zaplnily nejrůznějšími strašidly, duchy, kostlivci a

úkoly. Pro předškoláčky, kteří se
zúčastnili tohoto podvečera, to
byla zároveň první z pěti akcí,
které budou pořádány v rámci
příprav na zápis do 1. třídy.
V pět hodin se k nim přidali ţáci
2. – 5. tříd, kteří na svém okruhu
nejenţe plnili nejrůznější úkoly, ale
také se museli vypořádat se strašidly, která se objevovala na chod-

poprvé sem, aţ z daleké Transylvánie, zavítal sám hrabě Drákula se
svojí upírskou suitou.
Vše začalo v půl páté odpoledne
1. listopadu, kdy se brány školy
otevřely nedočkavým předškolákům a prvňáčkům. Ti zde jiţ čekali
v doprovodu svých rodičů či starších sourozenců, aby absolvovali
tajemný okruh školou a v jednotlivých třídách plnili různé zábavné

bách. Kaţdý účastník obdrţel obrázek netopýra, na který se zaznamenávaly splněné úkoly, a po
předloţení u východu na všechny
čekala sladká odměna.
Po úspěchu v minulých letech se i
letos Strašidelná škola velmi vydařila a návštěvnost a zájem ze strany dětí a rodičů svědčí o tom, ţe
tato akce si jiţ zajistila pevné místo
v programu na příští školní rok.

samostatného logického uvaţování.
Po nominačním kole postoupilo
do krajského kola 5 našich ţáků z niţšího stupně gymnázia ještě
Jan Preiss a Adéla Hanková,
z vyšších ročníků pak Tadeáš Hlavinka a Pavel Bičovský. Nejúspěšněji si vedl Martin Štyks z tercie,
který ze čtvrtého místa v kraji
postupuje do celorepublikového
finále. Uţ teď mu drţíme pěsti,
neboť tento ţák má široký přehled
v různých oblastech, logika mu
v ţádném případě nechybí a
z předešlého školního roku jiţ má i
zkušenosti z celorepublikových kol
různých předmětových soutěţí.
Lucie Jonášová

Pohár pro lovosické gymnázium
Prvotřídní výkon podalo druţstvo kvinty z lovosického gymnázia ve středoškolských logických hrách v piškvorkách.
Pětičlenný tým ve sloţení Sam
Štecha, Tonda Galle, Ondřej Šelder, Jirka Zalabák a Ondřej Zeman
nenašel
v
oblastním
kole
v
Litoměřicích
přemoţitele
a postoupil do krajského kola.
Neméně úspěšně si vedl i tým
kvarty, umístil se v konkurenci
14 druţstev na třetím místě. Naši
nejmladší (ţáci sekundy) sice ne-

poznali radost z vítězství, ale odnáší si cenné zkušenosti a odhodlání příště uspět. Všem soutěţícím děkujeme za účast a vítězům
gratulujeme.
M. Kocánková

zve zájemce o studium z 5. i 9. tříd ZŠ a jejich rodiče na
Den otevřených dveří, který se koná v úterý 6. prosince
od 16:15 hodin v budově gymnázia v Lovosicích

Sázení stromů v Ţernosekách a program
v Oparenském údolí se 6. třídami
V pátek 4. listopadu se 6. třídy
1. ZŠ Lovosice vydaly na celodenní akci v přírodě. Po příchodu do Malých Ţernosek a uvítání
starostou a organizátory jsme se
přesunuli nad obec na cestu
kolem lomu.
Zde ţáci dostali krumpáče, lopaty, rýče, kůly a stromky a vrhli se
do sázení stromů. Sázeli jsme staré
odrůdy jeřábů, jabloní, hrušek,
švestek a ořešáky. Ţáci se úkolu
zhostili výborně a vysadili kolem
30 stromů.

Další část programu se konala
před kempem Jordán, kam jsme se
přesunuli po krásné cestě kolem
vinic. Zde na nás čekalo stanoviště
s lanovým centrem, kde si ţáci
zkoušeli překonávat různé překáţky z lan. Byla zde důleţitá spolupráce, protoţe ţáci museli jistit ty,
co přelézali. Ti co aktivitu nechtěli
vykonávat, byli v kempu a pracovali na prezentaci.
Po obědě, vyhlášení vítězů a
rozdání diplomů jsme se vydali
Oparenským údolím zpět ke škole.
Kateřina Nováková
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Základní škola plná kříţků a koleček
Měsíce říjen a listopad byly na
Základní škole Antonína Baráka
ve
znamení
oblíbené
hry
piškvorky. Celoškolní soutěţ
s názvem „Piškvorkiáda“ proběhla pod patronátem školního
parlamentu.
Ţáci si vše organizovali sami a po
neúprosných bojích o přestávkách
postupně z jednotlivých tříd vzešli
vítězové, kteří poté pokračovali ve
hře
mezi
sebou.
Čtvrtfinále
a následně finále probíhalo téţ
o
přestávkách
v učebně chemie
na
interaktivní
tabuli za mohutného povzbuzování spoluţáků.
Největší chytrost,
strategii a pevné
nervy
nakonec
prokázali Radomír Rambousek z
3. A za 1. stupeň
a Radek Limberk

z 8. A za druhý stupeň (oba na
snímku).
Oba vítězové obdrţeli hodnotné
sportovní ceny a dostali moţnost
změřit své síly s vedením školy o
hlavní cenu, kterou byla sportovní
taška. Zatímco Radomír Rambousek v této hře podlehl, Radek Limberk ukázal, ţe je opravdovým
mistrem této hry a krásnou cenu si
odnesl.
Oba články ZŠ Baráka a foto:
Lenka Peterková
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Profil

Enkláva oslavila 10. narozeniny koncertem
Hudební skupina Enkláva oslavovala v pátek
4. listopadu 10 let své existence. Slavnostního
koncertu se v Kulturním středisku Lovoš zúčastnili staří i noví členové vokálně instrumentálního souboru, jejich rodiče a přátelé,
fanoušci skupiny i ostatní ţáci a učitelé lovosické ZUŠ.
Návštěvníci zaplnili sál i balkon a všichni pilně
fotografovali a filmovali. „Skupina Enkláva vznikla
na ZUŠ Lovosice v září 2001 v obsazení bicí, basa,
elektrická kytara, troje klávesy a zpěv,“ přiblíţila
vznik seskupení vedoucí souboru Petra Kacianová. „Původně to měla být skupina učitelů, ale
nakonec bylo všechno jinak. Kapelu jsme se rozhodli vytvořit pouze ze ţáků školy, a ti obstáli
výborně,“ dodala Kacianová.
První vystoupení skupiny se konalo 11. listopadu 2001. Nástrojové obsazení se měnilo pouze
minimálně, ale členové, kterých je okolo patnácti,
se do dnešních dnů vystřídali téměř všichni. Skupina vystupovala nejprve jen v Lovoši, později
v okolních obcích a v současnosti v Litoměřicích,
Teplicích, Mělníku a dvakrát i v Maďarsku –
v Szolnoku a Egeru. Během své existence vydal
soubor čtyři CD, první CD
bylo pokřtěno v Lovoši na
vánočním koncertě uţ
v prosinci 2004. Poslední
disk "...a přece se točí!"
byl natočen během června 2011 v ústeckém studiu. Na financování se
podílela řada sponzorů
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z řad rodičů, zbylé náklady uhradila ZUŠ. „CD je
určeno zejména pro propagaci, nebude se prodávat,“ uvedl ředitel ZUŠ Jiří Lhotský.
Slavnostní večer zahájil Orchestr, zdroj příštích
hráčů pro Enklávu. Nejmladší hudebníci budou
postupně doplňovat dnešní kapelu Enkláva po
odchodu starších mimo Lovosice. Pak nastal
slavnostní okamţik - starostka Lenka Lízlová v
přítomnosti ředitele Lhotského a Petry Kacianové
pokřtila nové CD se 6 skladbami a hudebníci si
na zdar cédečka připili – dţusem; většinou jsou
nezletilí. Aranţmá skladeb pro CD provedl Martin
Dolejší. „Stará“ Enkláva zahájila hlavní vystoupení
skladbou „Baroko“. Většina členů je na školách
mimo Lovosice, ale všichni s radostí, a snad i
s trochou nostalgie, přišli zahrát a zazpívat. Následovala píseň za písní a vystoupení připomínalo profesionály – barevné efekty, vynikající zpěv i
hudební provedení. Zazněla také směs písní
skupiny ABBA či směs písní z muzikálu Pomáda.
Posluchači byli nadšeni.
Nástup „nové“ Enklávy znamenal přeskupení
hudebníků, ale někteří hrají i v současné kapele.
Zazněly hity Kiss me, Já o něm vím své (ABBA),
píseň Michaela Jacksona Rockin´ Robin a další
oblíbené šlágry. Členové Enklávy pak poděkovali
své vedoucí Petře Kacianové za desetiletou podporu. Nakonec se ještě staří i noví členové seskupili pro skupinovou fotku a byl konec vzpomínkového večera.
Všichni přítomní věří, ţe Enkláva bude úspěšně
pokračovat i nadále, jak jí to při křtu CD popřála
starostka Lízlová. Bude to dobré pro město Lovosice, pro ZUŠ i pro děti samotné. Platí přece –

Kdo (si) hraje nezlobí! Ať mladí mají radost ze
hry a jejich pedagogové radost z jejich úspěchů.
Účinkující
„Stará“ Enkláva
Vojtěch Krejčí – bicí, Pavel Šturm – kytara, Veronika Smetanová – klávesy, baskytara, Lenka Mladá – klávesy, Markéta Burešová – klávesy, Markéta Myšková – zpěv, Karel Hrachovec – zpěv, Tomáš Kubíček – trubka
Hrají i v „nové“ Enklávě
Luboš Šindela – bicí, Samuel Koblischke – baskytara, Milena Pecánková – klávesy, kytara a zpěv,
Petra Konupková – zpěv, Jiří Holeček – alt saxofon
„Nová“ Enkláva
Ondřej Malík – bicí, Deborah Beckerová – baskytara, Tomáš Sláma – kytara, Jiřina Krajčová, Adéla
Nováková, Hana Ševelová – klávesy, Natálie Navrátilová – klávesy, perkuse, Adéla Hanková –
klávesy, zpěv, Veronika Halušková – klávesy,
zpěv. Rudolf Zuziak – zpěv, bicí, Tereza Udatná –
zpěv, Karolína Ocetníková – zpěv, příčná flétna,
Berenika Tesařová – zpěv
Orchestr (nejmenší hudebníci)
Jan Drašnar – bicí, David Santo – baskytara, Anna
Jaškovová, Jana Krejčová, Lada Krofingerová,
František Nohejl – klávesy, Lukáš Bulík, Veronika
Chadimová – příčná flétna, Daniel Andrš, Tereza
Reicheltová – alt saxofon, Ondřej Beneš, Jaroslav
Hofman – trubka
(hz, foto: hv)
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Kultura

Svátek swingu s Orchestrem
Karla Vlacha
Ve čtvrtek 27. října se
v Lovosicích konal koncert legendárního Orchestru
Karla
Vlacha. Swingový koncert uspořádalo Kulturní středisko Lovoš
k 100. výročí narození světoznámého dirigenta a kapelníka
Karla Vlacha na podnět ctitelů
swingové hudby.
Orchestr Karla Vlacha je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších
představitelů swingové, jazzové,
taneční a populární hudby a
v
Lovosicích
byl
naposledy
v květnu 2007. Přední český orchestr navázal na hudební seskupení Blue Boys a jméno Orchestr
Karla Vlacha nese od roku 1939.
Vystřídala se v něm řada vynikajících hudebníků i zpěváků. Orchestr působil také v divadle, ve spolupráci s Janem Werichem nastudoval muzikál Divotvorný hrnec a

v Hudebním divadle v Karlíně
doprovázel mnohé oblíbené muzikály i v dalších letech (Někdo to
rád horké, Golem, Zasněţená romance a další). V roce 1986 Karel
Vlach zemřel. Orchestr dále pokračoval s dirigenty Jaroslavem Dřevikovským a a později i Liborem
Kaprasem.
Koncert byl sestaven z nejznámějších světových orchestrálních i
zpívaných swingových skladeb
autorů Counta Basieho, Benny
Goodmana, George Gershwina,
Duke Ellingtona či Glenna Millera a
dalších velikánů swingové éry. Po
znělce Stardust hudebníci zahájili
koncert skladbou Vlastimila Hály
Pozdrav orchestru. Při instrumentální skladbě Ples dřevorubců
vystřihl saxofonista Jiří Kudrman
sólo,
coţ
diváci
kvitovali
s nadšením.
(hz)

Lesy Českého středohoří
V pondělí 5. prosince pokračují přednášky k 35. výročí zaloţení CHKO
České středohoří. Poslední přednáška v roce 2011 se bude týkat převáţně lesů. Z rovinaté krajiny Českého středohoří vystupují vysoké kopce kuţelovitých a kupovitých tvarů, lesy jsou řídké, prostoupené stepními trávníky. Lesník, odborný lesní hospodář a koordinátor Programu
péče o krajinu Martin Košner, zástupce vedoucího Správy CHKO České
středohoří, seznámí návštěvníky s typy lesů v Českém středohoří, jejich
vývojem a údrţbou z hlediska ochrany přírody.
Přednáška se koná v Informačním centru Natura 2000 v suterénu
budovy Správy CHKO České středohoří v Michalské ulici č. 14
v Litoměřicích a začíná v 17 hodin. Vstup je volný.
(hz)

Program Kulturního střediska Lovoš
Středa 30. listopadu – sobota 3. prosince – VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Sál „Lovoš“, ve středu od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek a v pátek od
9 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 17 hodin, vstupné dobrovolné.
Sobota 3. – neděle 4. Prosince – VÁNOČNÍ TRHY
Václavské náměstí, od 11 hodin.
Úterý 6. prosince – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“, od 16 hodin, vstup volný.
Pátek 9. prosince – VĚNEČEK
Závěrečný ples tanečního kurzu. K tanci i poslechu hraje skupina
RELAX Martina Dolejšího. Sál „Lovoš“, od 20 hodin, vstupné 150 Kč.
Sobota 10. prosince – MAŠAKR
Maškarní ples se skupinou Komplett, vstup pouze v masce.
Sál „Lovoš“, od 20 hodin, vstupné 100 Kč.
Pondělí 12. prosince – Geografická přednáška – IRSKO
Klubovna KS, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 16. prosince – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál „Lovoš“, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Úterý 20. prosince – VÁNOČNÍ KONCERT
Populární melodie v podání Orchestru BONUS Vlastimila Jurčíka.
Sál „Lovoš“, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.
Sobota 31. prosince – SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Slavnostní zakončení roku 2011. Václavské náměstí od 17 hodin.
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Výtěţek z koncertu sboru „Bell canto“
putoval na opravu varhan
V sobotu 22. října se v kostele
sv. Václava v Lovosicích představil pěvecký sbor „Bell canto“
sbormistra MgA. Josefa Jíši.
Koncert duchovní hudby uvedl
P. Roman Depa slovy Karola
Wojtyly, pozdějšího papeţe Jana
Pavla
II.:
„Národ
existuje
z kultury a pro kulturu.“
V římské diecézi a všech polských
diecézích je totiţ 22. říjen – den,
kdy se v roce 1978 kardinál Karol
Wojtyła ujal jako Jan Pavel II. úřadu římského biskupa – automaticky zařazen do liturgického kalendáře jako liturgická památka. Letos
se slaví liturgická památka blahoslaveného papeţe Jana Pavla II.
poprvé. Výtěţek z koncertu byl
věnován
na
opravu
varhan
v kostele sv. Václava.
Moderátorka koncertu Jitka Nezbedová poté představila první
programový blok a vţdy u dalších
skladeb uvedla sólisty. Úvodem
zazněl slavnostní zpěv
celého sboru, devíti zpěvaček a dvou zpěváků.
Dále se střídaly skladby
sólové i sborové, mimo
jiné
Vangelisův
Ráj
v podání muţských protagonistů Jaroslava Stacha
a Františka Sládka, Ať
píseň zní přednesená
Jitkou
Platichovou
či
Přejdi Jordán v provedení

Petry Dianové. Dvořákovu Biblickou píseň č. 4 přednesla Karina
Nováková, duchovní píseň Veni
Domine zazpívala nejmladší členka
sboru a sólistka Linda Nezbedová.
V koncertu zazněly i mnohé skladby sbormistra prof. MgA. Josefa
Jíši, který zpěváky doprovázel na
klávesy (Prosba – sóĺo Andrea
Jíšová, Ave – Andrea Jíšová a Karina Nováková, Modlitba - Šárka
Rajchlová a Karina Reinhartová a
další). Ave
Maria od Charlese
Gounoda přednesla Marie Nováková. Sólovými výstupy se představily postupně všechny zpěvačky.
Smíšený sbor přednesl ještě Ranní píseň a Doţínkovou modlitbu.
Po skončení a dlouhotrvajícím
potlesku obdrţel vitální sbormistr
květiny a sbor jako poděkování
krásná jablka. Věřme, ţe koncert
sboru
„Bell
canto“
nebyl
v Lovosicích poslední.
(hz)

Pozvánka na koncert
Studentka Konzervatoře v Teplicích Noemi Koblischková,
si Vás dovoluje pozvat na Povánoční klavírní koncert,
který se uskuteční v pátek 30. 12. 2011 od 18:00 hodin
v sále Bratrské jednoty baptistů na Dlouhé 84.

Navštivte Irsko, zemi skřítků a úchvatné přírody
Geografická přednáška cestovatele Šebestiána Šulce Irsko –
Tajuplný zelený ostrov Vás
12. prosince seznámí s magickou
zemí plnou protikladů.
V poutavém vyprávění se můţete
těšit na fotografie z irské přírody,
prastarých památek z doby, kdy
bylo Irsko doménou Keltů i z hlavního města Dublinu. Pulzující mlţný opar Vám střídavě odkrývá
pobřeţí a svahy hor a neurčité

horizonty vyvolávají jistý druh
tajemna.
Cykloturista Šulc, který do Lovosic přijíţdí poprvé, Vás bude informovat i o tom, ţe v Irsku prší průměrně 270 dní v roce.
Nezapomeňte přijít 12. prosince
na poslední letošní zeměpisnou
přednášku do malého přednáškového sálu v Kulturním středisku
Lovoš. Začátek v 18 hodin, vstupné
je 20 Kč.
(hz)

Zveme vás na výstavu
V loňském roce otevřené fotogalerii v Městské nemocnici v Litoměřicích nyní vystavuje lovosický fotograf Miroslav Hvorka soubor barevných fotografií z Českého středohoří s názvem Milešovka. Na fotografiích autor zobrazuje pohledy na horu Milešovku a na krajinu Českého
středohoří z jejího vrcholu.
Výstava je ve vstupní hale nemocnice k vidění do 31. 12. 2011.
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Sport

Házenkáři jsou po jedenácti kolech pátí
Prvních jedenáct kol měli na
konci jedenáctého měsíce za
sebou lovosičtí extraligoví házenkáři. V tabulce nejprestiţnější
české soutěţe jim tak v době
uzávěrky tohoto čísla patří pátá
příčka. Přestoţe zatím nebodovali čtyřikrát, stále jsou ve hře o
čelo tabulky.
„Ano, některá ta klopýtnutí nás
hodně bolela. Sami to víme, ale
taková je prostě házená. Přestoţe
jsme měli původně trochu jiné
představy, vlak nám rozhodně
neujel, takţe válčíme dál,“ podotkl
odhodlaně opět aktuálně nejlepší
extraligový
střelec
Jiří
Motl
z HK .A.S.A. Město Lovosice.
Lovosice po loňském stříbru do
nové sezóny vstoupily vítězně
s Přerovem (28:23), následovala
remíza s mistrovskou Duklou
(24:24) a první nepříjemná prohra
s Hranicemi (22:27) a další s elitním
Zubřím (24:21). Chuť si naši hráči
spravili vysokou výhrou v Třeboni
(15:36). V sedmém kole si z Lovosic
odváţel výhru Jičín (26:29), a pak
přišel vítězný hattrick – ve Frýdku–

Místku (28:33) a dvakrát před domácím publikem v krásných utkáních s Brnem (34:16) a Plzní (27:25).
„Do konce listopadu jsme zvládli
odehrát ještě předehrávku jede-

náctého kola v Karviné, ale tam
jsme utrpěli opravdu hodně nepříjemnou
poráţku,
nicméně
v celkovém ranku je Karviná jen
dva body před námi na třetí příčce,

takţe stále nejsme nijak vzdálení
vrcholu. Musíme rozhodně makat,
ale především chceme, aby házená
bavila naše fanoušky,“ mrknul
reprezentant Motl. (Text a foto: pp)

Představujeme: Šachový oddíl TJ Lovochemie Lovosice
V Lovosicích byl šachový oddíl
obnoven po roce 1945 a od té
doby existuje nepřetrţitě. V současné době vede oddíl Josef
Beránek z Lovosic, který je rovněţ
kapitánem
oddílu
při
utkáních. Jeho zástupcem je
Ing. Svatopluk Hašlar.
Oddíl má v současnosti 13 aktivních členů (13 muţů, z toho 7 důchodců, ostatní kategorie oddíl
nemá), hráči vystupují jako tým
s názvem TJ Lovochemie Lovosice.
Registrováni v oddíle jsou ještě
4 hráči neaktivní. Oddíl hraje krajský přebor II, skupinu B (ve skupině

jsou druţstva z kraje, např. TJ Sokol
Litvínov A, TJ Sokol Litvínov B,
TJ Slavoj Litoměřice B, ŠK Teplice,
KC Kaskáda Bílina A aj.). Oddíl
obsadil v sezóně 2009/2010
pěkné 4. místo z 10 druţstev
a v sezóně 2010/2011 dokonce vynikající 3. místo
z 12 oddílů. Lovosičtí hráči
vyhráli 8 z 11 zápasů.
Individuálně se hráči zúčastňovali
soutěţí jednotlivců v Litoměřicích,
v Novém Boru i jinde. V KP I. třídy
bojoval oddíl naposledy v ročníku
2006/2007 a obsadil 11. místo.
Ing. Svatopluk Hašlar vedl šachový

krouţek pro několik dětí při DDM
Elko Lovosice, ale děti obvykle
nakonec přetáhne nějaký větší
oddíl z okolí.
Nyní se členové oddílu
scházejí ve velké klubovně
DDM, a to vţdy ve čtvrtek od
17.30
do
22
hodin
(samostatnou místnost ale
nemají). „Uvítáme mezi sebou
zájemce jakéhokoliv věku, můţe
být i z okolí, nejen z Lovosic,“ zve
mezi šachisty další členy Lukáš
Patrák. „V Lovosicích pořádáme
pravidelně oddílový přebor, zimní
turnaj a turnaje v bleskové hře,

kterých je několik do roka. Zúčastňují se jich především domácí
hráči,“ uvádí hospodář oddílu Patrák.
Někteří odchovanci Lovosic hrají
v jiných oddílech. V Lovosicích
z cizích oddílů hostuje pouze Petr
Beneš, pocházející z Vchynic, hraje
1. šachovnici. Lovosičtí hráči v
současnosti v okolních oddílech
nehostují. Jeden člen oddílu
TJ Lovochemie Lovosice, a sice Petr
Nedoma ze Sulejovic, je velmi
úspěšným hráčem korespondenčního šachu druţstev, ne však v
rámci lovosického oddílu.
(hz)

• • • Basketbalové naděje uspěly • • •
První utkání na domácí palubovce odehrálo druţstvo mladších miniţaček a po velice pěkném bojovném výkonu dívky
obě utkání vyhrály.
Domácí družstvo hrálo ve složení:
Jaškovová, Švábová, Brůnová, Svobodová, Šulerová, Hromadová,
Bednaříková, Bednařík, Hrzánová,
Smutná, Hnilica, Ehlová, Filípková,
Karfíková, Holečková, Šindelářová,
Udatná.

TJ Lovochemie Lovosice – ŠSK
Ústí nad Labem 43 – 31
Body: Bednaříková 15, Šulerová,
Smutná 6, Karfíková 4, Brůnová,
Svobodová, Hromadová, Bednařík,
Hrzánová, Hnilica 2.
TJ Lovochemie Lovosice – ŠSK
Ústí nad Labem 34 – 29
Body: Hrzánová 9, Šulerová 5, Bednaříková, Bednařík, Hnilica, Karfíková 4, Holečková 2.

V neděli se na domácí palubovce představilo druţstvo nejmladšího miniţactva a i jim premiéra
vyšla.
Družstvo hrálo ve složení: Jaškovová, Brůnová, Šindelářová, Šulerová, Vobořil, Karfík, Bednařík, Hrzánová, Smutná, Hnilica, Dlouhá,
Udatná, Karfíková
TJ Lovochemie Lovosice – BK
Sluneta Ústí nad Labem 85 – 21

Body: Hrzánová 22, Bednařík 18,
Hnilica 12, Karfíková 10, Šulerová
8, Vobořil 4, Jaškovová 2.
TJ Lovochemie Lovosice – BK
Sluneta
Ústí
nad
Labem
119 – 25
Body: Šulerová 27, Bednařík 24,
Hnilica 18, Jaškovová, Hrzánová,
Smutná 12, Karfíková 8, Brůnová,
Vobořil, Karfík 2.
Věra Lahovská
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