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Aktuality
Ţáků prvních tříd
bude méně neţ vloni
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Rozhovor
Ředitel Štyks opouští
lovosické gymnázium
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Soutěţ
Nejlepším chemikem
je Sedrik Havel
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Radnice bude s lidmi komunikovat v novém
Novou e-mailovou schránku na
dotazy, elektronický informační
panel a další novinky přichystalo
pro občany vedení města. Rozšířilo tak způsoby, jak oslovit
veřejnost. Radnice chce názory
lidí slyšet častěji a reagovat
rychleji.
„Není to tak, ţe bychom doteď nic
takového nedělali,“ zdůrazňuje
starostka Lovosic Lenka Lízlová.
„S Lovosičany se snaţíme komunikovat průběţně, ale myslíme si, ţe
je stále co zlepšovat.“ Přímo na
městském úřadě je zřízena speciální schránka, do které mohou lidé
dávat své připomínky nebo podněty. Ne kaţdý o její existenci ví a
navíc je nutné na úřad osobně
dojít. „Chtěli jsme lidem komunikaci s úřadem ulehčit, a proto jsme
nově zřídili také e-mailovou
schránku info@meulovo.cz. Víme,

Město posílilo

rozpočtovou rezervu
Více neţ patnáct milionů korun.
Tak vypadá rozpočtová rezerva
Lovosic po úsporných opatřeních, které vedení města realizovalo v minulém roce.
„Ušetřili jsme především zeštíhlením úřadu a zrušením postu druhého místostarosty. Jen tyto dvě
věci přinesly pokladně přes tři
miliony korun,“ říká k rozpočtové
rezervě starostka Lenka Lízlová.
Díky systému „zeleného úřadování“ úřad ušetřil také na kancelářských potřebách a energiích. Uspořené peníze chce město pouţít
ještě v tomto roce.
Připravujeme také opravy základních škol a budeme pokračovat
v rekonstrukcích komunikací. Část
peněz pak také vyuţijeme na spoluúčast v dotačních titulech,“
dodává Lízlová.
(tuc)
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ţe tato praxe
běţně
funguje
v jiných městech a
my ji chceme
našim lidem nabídnout
také,“
doplňuje starostka.
Tématům, která
budou od lidí
přicházet, se chce
vedení
Lovosic
více
věnovat.
Některé podněty
tak zazní třeba na
jednání
Rady
města. Rozpracovány pro širší
veřejnost budou
také v Lovosickém
dnešku.
Město dále zřídilo
elektronický Instalace elektronického informačního panelu vedle vchodu
Foto: hv
informační panel. MěÚ Lovosice
Ten se nachází v prostorách měst- novinky, které by obyvatele Lovoského úřadu hned vedle úřední
sic mohly zajímat. Lidé je budou
desky. Na obrazovce, která je
mít připraveny v atraktivní elektroviditelná z ulice, bude lovosická nické formě. Doufáme, ţe je takový
radnice průběţně aktualizovat informační zdroj zaujme a oni
důleţité informace o dění ve měs- budou novinky sledovat,“ upřesňutě. „Bude to výhodné zejména pro
je místostarostka Lovosic Vladimíra
ty, kteří nemají přístup na internet.
Nováková.
>>> Pokračování na straně 2
Na obrazovce se objeví veškeré

Systém placení odpadů se změnil,
částka však zůstala stejná
V Lovosicích od 1. ledna 2012
nabyla svou účinnost nová
Obecně závazná vyhláška ohledně placení poplatku za svoz
odpadů.
Cena pro obyvatele Lovosic se
však nemění a zůstává v původní
výši, tedy 492 korun za kalendářní
rok za osobu.
Zásadní změnou oproti minulé
vyhlášce je, ţe povinnost platit
poplatek za komunální odpad má

osoba
s
trvalým
pobytem
v Lovosicích a majitel, jenţ vlastní
stavbu určenou nebo slouţící
k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu
ţádná fyzická osoba.
Sloţenky s termínem úhrady
31. 3. 2012 obdrţí kaţdý občan
s trvalým pobytem v Lovosicích na
počátku měsíce března na adresu
svého trvalého bydliště.
>>> Pokračování na straně 3

Sport
Lovosičtí hokejisté
ukončili sezonu
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
zima pomalu odchází
a nás čekají kaţdoroční jarní povinnosti. Uklidit město po
zimní údrţbě a opravit
komunikace.
Vzhledem
k
mnoţství
sněhu
v horských oblastech je moţné, ţe
nás zastihnou typické jarní povodně. Prosím všechny občany ţijící v
blízkosti Labe, aby se nenechali
zaskočit a případně zabezpečili svůj
majetek a dbali o svou bezpečnost.
I město uţ připravuje protipovodňová opatření, ale ve skrytu duše
doufáme, ţe nebudou třeba.
V minulém roce jsme hodně
diskutovali o zdraţení nájemného
v nebytových prostorech města.
Nejhlasitěji protestovali lékaři z
ulice Školní. Zvýšení nájemného
nám však umoţní v tomto roce
opravit lékařský dům a zvýšit tak
kvalitu lékařské péče v Lovosicích.
Věřím, ţe i protestujícím lékařům se
bude v opraveném domě ordinovat
lépe.
10. března proběhne II. reprezentační ples města Lovosice. Myslím,
ţe právě druhý ročník této akce
ukáţe, zda se nám podařilo zavést
v Lovosicích novou kulturní tradici.
Z lovosického gymnázia odchází
ředitel Miloš Štyks. I přes občasné
rozdílné názory mu chci poděkovat
za jeho práci a popřát mu mnoho
úspěchů i v jeho nadcházejícím
působišti. Školu vedl dobře a pod
jeho vedením se gymnáziu dařilo
nejen poskytovat vzdělání, ale také
reprezentovat město a podílet se na
kulturním dění v Lovosicích. Snad
tomu tak bude i nadále.
Přeji všem příjemný březen
Lenka Lízlová - starostka
Nové telefonní číslo na starostku
města je 416 571 115.

www.meulovo.cz

Aktuality
Daň z nemovitostí r. 2012 v Lovosicích
Tak jako kaţdý rok musí do
31. května zaplatit kaţdý majitel
nemovitosti daň (rodinné domky, byty v osobním vlastnictví,
pozemky atd).
Výše platby této daně zůstává
oproti loňskému roku nezměněna.
Stejně nezměněn zůstává i způsob
výběru. Plátce obdrţí na svoji adresu od Finančního úřadu Libochovice sloţenku s částkou, kterou

musí do 31. 5. uhradit. V případě
včasného nezaplacení následují
sankce. Výši daně z nemovitostí
schvaluje zastupitelstvo na návrh
rady města. Výjimkou je přímo
nařízení zákona.
V loňském roce bylo v Lovosicích
vybráno na dani z nemovitosti
9 milionů 952 tisíc korun. Celá tato
částka šla do příjmové části rozpočtu města.
(jv)

Motl byl odměněn starostkou
za reprezentaci města

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém
>>> Dokončení ze strany 1
Radnice se rozhodla zlepšit
i fungování městského rozhlasu.
„Přesvědčili jsme se, ţe městský
rozhlas tu má své místo a mnoha
lidem uţ pomohl,“ říká starostka
města. Městský rozhlas v Lovosicích vysílá své pravidelné informační bloky vţdy v úterý a v pátek.
Jsou to sdělení občanům o aktuálních událostech ve městě, dále
jsou to sportovní a kulturní po-

zvánky. Teď radnice navíc nabízí
vyuţití tohoto prostoru i pro komerční sdělení. „Zaznamenali jsme
zájem o tuto sluţbu, a tak vycházíme vstříc především místním podnikatelům,“ dodává Lenka Lízlová.
Sdělení, která si mohou zájemci
objednat, musí být maximálně půl
minuty dlouhá a ve vysílání se
objeví vţdy ve čtvrtek. Zájemci
přitom za tuto sluţbu zaplatí pouhou jednu stokorunu.
(tuc)

V Lovosicích bude biograf
Po deseti letech od uzavření
Kina Mír v ulici Karla Maličkého
bude v Lovosicích obnovena
kinoprojekce. Promítání bude
nově
probíhat
v
podniku
Čajovna – vinotéka v uličce vedle
infocentra, kde se jiţ uskutečnilo
několik putovních filmových
festivalů.
„Nyní podepisujeme smlouvy
s distributory filmů. Předpokládám,
ţe první promítání by se mělo
uskutečnit v polovině dubna. Cílem
je zajistit promítání čtyři dny
v týdnu. Dva promítací dny by

měly být věnovány klasickým filmům, z nichţ jeden by byl vyhrazen pro novinky na filmovém trhu
a druhý pro kultovní, přelomové
snímky. Zbývající dvě promítání by
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měla být uváděna v odpoledních
hodinách. Jedno promítání bude
určeno pro matky s dětmi, druhé
pro seniory. Troufám si říci, ţe pro
obě tyto divácké skupiny máme
ideální podmínky. Podnik je nekuřácký a bezbariérově přístupný,“
nastínil vizi veřejného promítání v
Lovosicích provozovatel Čajovny –
vinotéky Michal Závada.
Kromě
doladění
podmínek
s distributory nyní pracuje na
úpravě interiéru provozovny. „Jde
jen o drobné úpravy. Bohuţel
jsme omezeni kapacitou podniku.
V první fázi bude promítání určeno
pro přibliţně 20 – 25 lidí. V případě
velkého zájmu jsme v prvním kole
připraveni rozšířit počet představení i promítacích dnů, ve druhé
fázi
pak
rozšířit
prostory
o menší sál,“ dodává Michal Závada a upřesňuje formu promítání:
„Půjde spíše o podobu kinokavárny. Naší snahou není konkurovat
litoměřickému kinu, nebo multiplexům. Pouze chceme do Lovosic
vrátit filmové promítání a pomoci
tak kultuře v našem městě.
Věřím, ţe se nám podaří sehnat
sponzory a vstupné budeme moci
drţet do padesáti korun za jedno
představení,“ dodal provozovatel
Čajovny – vinotéky s tím, ţe zájem
o spolupráci na promítání uţ potvrdili například zástupci Okrašlovacího krouţku Lovosicka.
(tuc)

V rámci jednání Rady města 22.
února byl nejlepšímu lovosickému házenkáři Jiřímu Motlovi
předán starostkou města Lenkou
Lízlovou dárkový koš jako poděkování za příkladnou reprezentaci

města. Jiří Motl se stal totiţ vítězem ankety „Nejlepší sportovec
Litoměřicka 2011“, kterou tradičně pořádá Litoměřický deník.
Motl navíc obhájil své loňské
prvenství.
(tuc, foto: archiv MěÚ)

Prvňáčků bude podstatně méně neţ
vloni, vzniknou přípravné třídy
Zápisy do prvních tříd se letos
konaly v Lovosicích 1. a 2. února
ve všech třech základních školách.
Na podzim by mělo nastoupit do
lovosických škol 104 prvňáčků,
v minulém roce jich bylo 131.
K zápisu letos přišlo 126 dětí
z Lovosic a okolí, loni o 20 dětí
více. 22 dětí bude mít odklad školní docházky.
Všechny tři školy by chtěly mít po
dvou třídách. Do ZŠ Sady pionýrů
nastoupí 39 ţáčků, do ZŠ Antonína
Baráka 33 a do ZŠ Všehrdova
32 prvňáčků. Do podzimu můţe
ale dojít k drobným změnám.
Nejvíc dětí, třiapadesát, se přišlo

zapsat na ZŠ Sady pionýrů. Ve
všech školách dostávaly děti drobné dárky.
„Přípravné třídy budou ve školním roce 2012/2013 pravděpodobně otevřeny v Lovosicích dvě,
v ZŠ Antonína Baráka a v ZŠ Všehrdova,“ zmínila referentka ekonomického odboru Alena Zelenková.
Děti, které budou tyto třídy
navštěvovat, budou procvičovat
grafomotoriku, komunikační dovednosti, rozvoj matematických
představ a jiné dovednosti. Dítě se
pak bezproblémově začlení a bude
dobře zvládat vzdělávací proces
od 1. ročníku základní školy. (hz)
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Město
Systém placení odpadů se změnil...
>>> Dokončení ze strany 1
„Doručení zajistí městská policie,
pracovníci úřadu a i někteří předsedové společenství vlastníků.
Termín 31. 3. 2012 je na sloţence
uveden z důvodu minimalizace
nákladů na distribuci sloţenek, neţ
kdybychom je tiskli a rozesílali
dvakrát za rok,“ vysvětlil Martin
Dlouhý, vedoucí odboru správy
města a regionálního rozvoje.
Poplatek je moţné uhradit sloţenkou na poště, mezibankovním
převodem u kteréhokoliv bankovního
ústavu
nebo
přímo
v pokladně městského úřadu

v hotovosti, kde není ţádný manipulační poplatek jako u dvou předešlých způsobů platby. Platby
jsou adresovány na účet města,
který je určen pouze pro výběr
tohoto poplatku.
Obecně závazná vyhláška umoţňuje dva způsoby platby: pro jednorázovou platbu celého poplatku
najednou do 31. 3., u dvousloţkové platby je to 50 % poplatku do
31. 3. a druhých 50 % do 30. 9.
2012. „Ke změně město přistoupilo
z důvodu lepší vymahatelnosti
poplatku od případných neplatičů,“ dodal Dlouhý.
(tuc)

Lovosice se připojí k Hodině Země
Stejně jako vloni se i letos město Lovosice připojí k akci Hodina
Země.
Jedná se o celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou váţně své závazky vůči ţivotnímu prostředí,
zejména v oblasti ochrany klimatu.
„Happening proběhne symbolickým hodinovým zhasnutím světel
veřejného osvětlení. Stane se tak v
sobotu 31. března od 20:30 do

21:30 hodin místního času a já
osobně toto symbolické gesto
zaměřené na posílení vnímání
negativních vlivů civilizace na ţivotní prostředí velmi vítám,“ sdělila
starostka města Bc. Lenka Lízlová.
Loňského pátého ročníku Hodiny
Země se zúčastnilo 5 251 měst a
obcí ve 135 zemích světa, stovky
firem a kampaň zasáhla ţivoty více
neţ 1,8 miliardy lidí.
(tuc)

Rada města schválila
RM schválila vyhlášení dotačního programu „Sport a volný čas 2012“ na
podporu sportovních a volnočasových aktivit mládeţe na území Lovosic
v roce 2012.
RM schvaluje vyhlášení dotačního programu „Sociální sluţby a sluţby
související v roce 2012“ na podporu vzniku a rozvoje sociálních sluţeb
a sluţeb souvisejících a rozvoje volnočasových a zájmových aktivit pro
dané cílové skupiny.
RM schvaluje pouţívání názvu ulice Osvoboditelů pro budovu „Orbis“.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na akci „Revitalizace lokality Sady
pionýrů v Lovosicích - I. etapa“ firmu VIAMONT Development a.s..
V případě neobdrţení dotace z MFČR do 30. 6. 2013 platnost této smlouvy končí.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2436/3
o výměře 18.195 m2, 2436/4 o výměře 10.528 m2, 2436/5 o výměře
7.628 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita Holoubkov).
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro
Střední odbornou školu technickou a zahradnickou Lovosice na akci
Chemik Litoměřicka.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč pro
Konfederaci politických vězňů ČR na činnost v roce 2012.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro
záchrannou stanici handicapovaných ţivočichů FALCO Dolní Týnec.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč pro
Základní školu Sady pionýrů 355/2 – pro Pěvecký krouţek Koťata.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč pro
Speciální základní školu a Praktickou školu Lovosice na ozdravný pobyt
s lyţováním ve dnech 5. 3. aţ 10. 3. 2012.
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Jak se hospodařilo v Lovosicích
s odpadem v r. 2011
Za rok 2011 bylo sebráno, svezeno a vytříděno z města Lovosice 5.101 tun komunálního
odpadu. Z toho bylo 1.506 t
separovaného odpadu a 3,1 t
nebezpečného odpadu. Směsného komunálního odpadu bylo
celkem 3.498 t, z čehoţ 666 t
bylo biologicky rozloţitelného
odpadu a 1.021 t objemného
odpadu. Celkem bylo vytříděno
78 t plastů, 83 t skla, 155 t papíru, 12 t textilu a 1,7 t nápojových kartónů.
Co se týká statistik, tak na jednoho obyvatele Lovosic připadá za
rok 2011 produkce
asi 545 kg odpadu,
z čehoţ kaţdý vytřídil
35
kg.
V těchto číslech se
město pohybuje na
průměrných hodnotách v porovnání
s celým Ústeckým
krajem (36,74 kg/
obyvatel/rok). Ve
srovnání s rokem 2010 došlo
k nárůstu celkového mnoţství
odpadů o 504 tun. Významně se
na tom podílelo mnoţství směsného odpadu, které vzrostlo o 363
tun.
Celkové náklady města na svoz
odpadu (svozová společnost, svoz
nebezpečných odpadů, asanace
skládek atd.) za rok 2011 byly přes
10 mil. Kč. Poplatek pro jednotlivé
osoby za svoz odpadu a příspěvek
společnosti EKO–KOM za vytříděné sloţky odpadu činí cca 5 mil.
Kč. Z výše uvedeného je patrné, ţe
město za svoz odpadu ročně
„doplácí“ nemalou částku ve výši

kolem 5 mil. Kč, coţ jsou náklady,
které jsou významnou poloţkou
městského rozpočtu. Pro letošní
rok však přesto zůstává částka pro
osoby trvale ţijící ve městě 492 Kč,
stejně jako v roce předchozím.
Zákonodárci však uvaţují o zvýšení
maximální částky za svoz odpadu
aţ na 1 000 Kč s tím, ţe zastupitelstvo města rozhodne o skutečné
částce, kterou budou občané platit. Výsledná cena můţe být výrazně ovlivněna mnoţstvím vytříděného odpadu, tzn. čím více se
vytřídí, tím niţší můţe být poplatek
za odpad.
Velice pozitivně
lze hodnotit nárůst
mnoţství vytříděného odpadu z
21 kg/osoba v roce
2010 na 35,1 kg/
osoba v roce 2011.
Naopak negativní
je nárůst mnoţství
nevytříděného
komunálního odpadu o 504 t oproti roku předešlému. Městu stále chybí sběrný dvůr,
coţ je významný nedostatek
v celém systému odpadového
hospodaření v Lovosicích. Náklady
na svoz jsou zvyšovány i odpady
(převáţně vyslouţilé elektrospotřebiče a velkoobjemový odpad),
které se vyskytují u kontejnerů na
směsný komunální odpad a musí
být kaţdodenně sváţeny pracovníky technických sluţeb města.
Tříděním odpadu a snahou
o dosaţení co nejmenší produkce
můţe kaţdý z nás ovlivnit ţivotní
prostředí ve městě, ve kterém ţije.
jv (pramen OŢP MěÚ)

Bezdomovci vyuţívali rozšířenou
nabídku sluţeb
Lidé bez domova měli moţnost
v čase mrazivého počasí vyuţít
rozšíření
sluţeb
nouzového
přespání, které uţ druhou sezonu provozuje Město Lovosice ve
své sociální ubytovně.
„Po dobu třeskutých mrazů jsme
lidem bez domova umoţnili přebývat v noclehárně i přes den. Byli
jsme také připraveni na zvýšený
zájem o tuto sluţbu a v případě
naplnění kapacity schopni nabídnout dalším lidem pomoc v podobě tzv. nouzové ţidle,“ uvedla
starostka města Lenka Lízlová.
Na zdejší ubytovnu mohou pou-

ze osoby, které nejsou pod vlivem
alkoholu ani jiných omamných
a psychotropních látek. Na ubytovně je v provozu recepce, která
funguje 24 hodin denně a dva
„azylové pokoje“ – zvlášť pro muţe a ţeny.
Pokoje v městské ubytovně jsou
pro bezdomovce připraveny od
1. listopadu do 31. března. Dostanou zde denně čisté povlečení,
mohou se vykoupat a mají k dispozici oddělené sociální zařízení.
O teplé jídlo se stará lovosická
Charita, která sídlí v suterénu sociální ubytovny.
(tuc)
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Rozhovor

Ředitel Štyks po 27 letech odchází z lovosického gymnázia
a bilancuje své působení v Lovosicích
Miloš Štyks vyhrál v lednu 2012 konkurs na
ředitele GJJ v Litoměřicích a Rada Ústeckého
kraje výsledek výběrové komise jednomyslně
potvrdila.
Lovosické začátky
Do Lovosic jsem nastoupil v srpnu 1985 jako
učitel matematiky a fyziky. Předtím jsem učil
z rodinných důvodů v Kutné Hoře. Po dvou
letech jsem se chtěl vrátit do Litoměřic, ovšem
kraj potřeboval učitele matematiky v Lovosicích,
takţe mě umístil do zdejšího gymnázia. Po krátké době jsem ale přestal litovat a byl rád, ţe
jsem se dostal právě sem. Nalezl jsem zde totiţ
to, co chybělo na všech předchozích školách –
pracovní kolektiv, ve kterém se vytvořila vynikající parta. Neříkám, ţe vše bylo ideální, ale proti
mým předchozím zkušenostem nesrovnatelně
lepší.
Zrod osmiletého gymnázia v Lovosicích
Po roce 1989 zůstal ve funkci ředitele školy
Petr Holvek, protoţe nebyl ţádný důvod pro
vyslovování nedůvěry. Hned v roce 1990 bylo
v ČR prosazováno obnovení osmiletého gymnázia, k čemuţ jsme se také připojili, já osobně
jako učitel školy, ale také jako člen republikového výboru odborového svazu. Byl jsem u zakládání nového odborového svazu pracovníků
školství, zastával jsem funkci místopředsedy
krajské organizace. Pracoval jsem také
v několika poradních sborech ministra školství a
nabyté zkušenosti mi pak pomohly v ředitelské
praxi.
Výběrové řízení na funkci ředitele
V roce 1992 byl na ţádost města Lovosice
vyhlášen školským úřadem konkurz na ředitele
školy. V té době se určitá část sboru obávala, ţe
vyvolání konkurzu mohlo být vedeno snahou
vytvořit místo pro někoho předem určeného.
Proto jsme usoudili, ţe pan Holvek by mohl mít
v konkurzu obtíţnou pozici a ţe by bylo dobré,
abychom tam měli nějakého dalšího svého
kandidáta. Tím jsem se stal nakonec já, ačkoliv
jsem o tom původně neuvaţoval. Ale vzhledem
k tomu, ţe nikdo jiný se nenašel, nakonec jsem
se do konkurzu přihlásil. V následném konkurzu
v červnu 1992 jsem pak zvítězil a od 1. 7. 1992
byl jmenován ředitelem lovosického gymnázia.
Co myslíte, ţe se nejvíce povedlo?
Začátky ve funkci nebyly jednoduché, začínaly
se prosazovat počítače. Do školy se zakoupilo
první PC a postupně se zavedla celá agenda
školy na počítač. Později jsme byli také jednou
z prvních škol v okrese, která díky projektu
získala připojení k internetu.
Pokud bych měl vyzdvihnout, co se v průběhu
mého „ředitelování“ nejvíce povedlo, tak moţná
by se to dalo vyjádřit stručně – povedlo se zajistit dostatečný zájem o studium a tím i fungování gymnázia v Lovosicích i v době výrazného
poklesu populace. Vypadá to asi banálně, ale
musíme si uvědomit, ţe toto se nepodařilo
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gymnáziím v mnohem větších městech neţ jsou
Lovosice, a tak byla zrušena nebo sloučena
s jiným typem školy. Takţe za tím jednoduchým konstatováním je spousta práce, coţ si
určitě umí představit kaţdý, kdo o fungování
škol něco ví. Samozřejmě, mohl bych to rozvést
a konstatovat, ţe Gymnázium Lovosice se stalo
respektovanou školou, která vţdy jako jedna
z prvních pořizovala a vyuţívala moderní učební
pomůcky, nové učebnice i nové metody výuky.
Mohl bych se rozepisovat o mimořádných
úspěších ţáků v soutěţích v celostátním i mezinárodním měřítku, o rozsáhlé mezinárodní
spolupráci, díky které znají Lovosice v Bruselu,

ţe bych nechával ve škole něco nedokončené.
Pedagogický sbor je kvalifikovaný, ví, co chce
pro své ţáky, a neváhá na tom pracovat. Pokud
bude mít moţnost pokračovat v tom, co bylo
v průběhu let vybudováno, nemusí mít nikdo ze
ţáků školy pochybnosti o kvalitě svého vzdělávání. Ale moţná přeci jen zmíním jednu nedokončenou věc – 21. února jsem za lovosické
gymnázium podal ţádost o grant v rámci programu Comenius. Ve spolupráci s přáteli
z Turecka a Portugalska jsme pod názvem „Od
Baltického moře po Messinský průliv, od Gibraltaru po Bospor – události, díla a lidé, kteří přispěli k evropské kultuře a občanství“ připravili
projekt, jehoţ náplň je zřejmá jiţ z názvu. Pokud bude v červnu schválen, čekají na lovosické
ţáky a učitele další 2 roky zajímavé spolupráce
s kolegy z Turecka, Portugalska, Španělska,
Itálie, Lotyšska a Chorvatska.
Končíte 29. února, kdo povede gymnázium?
Po mém odchodu by měl být do konkurzu
pověřen vedením školy pan Marek Bušek, který
má důvěru pedagogického sboru, má zájem
pokračovat v nastoupené cestě a doufám, ţe se
přihlásí i do konkurzu. Ten proběhne někdy
před prázdninami a konal by se stejně i bez
mého odchodu. Na základě nového školského
zákona totiţ Rada Ústeckého kraje rozhodla o
plošném vypsání konkurzů na všechny střední
školy, kde je ředitel ve funkci déle neţ 6 let.

ale i v tureckém Istanbulu či portugalském Portu. Samozřejmě bych se mohl zabývat úspěšností našich absolventů na vysokých školách a
pak o jejich zapojení do praxe (jen v Lovosicích
se stačí podívat na radnici, do škol, do lékařských ordinací i do velkých lovosických závodů,
všude najdete absolventy gymnázia). Ale právě
jen díky těmto skutečnostem bylo moţno konstatovat závěr, který shrnuje první věta.
To vše bylo zásluhou celého kolektivu pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců
školy, kteří se nakonec vţdy shodli na hlavním
směřování školy a neváhali pro školu a své ţáky
tvrdě pracovat i po splnění svých pracovních
povinností. Velkou podporu jsme cítili jak ze
strany města Lovosice, tak ze strany Školského
úřadu v Litoměřicích (zejména v době, kdy gymnázium působilo v nedostatečných prostorách
jednoho patra v budově základní školy). Ale i
později byla spolupráce s městem rozsáhlá
(realizace kurzů pro městský úřad, údrţba budovy, mimoškolní akce, přijetí zahraničních
hostů apod.). Chtěl bych věřit, ţe podobnou
podporu bude mít gymnázium ve městě i nadále. V neposlední řadě patří poděkování i rodičům našich ţáků, kteří často neváhali pomoci a
dokázali se přenést i nad některé nedostatky či
chyby, kterým pochopitelně nelze nikdy úplně
zabránit.
Zůstává něco, co se nepodařilo dokončit?
Moţná to vyzní neskromně, ale nemám pocit,

Těšíte se na nové působiště? Nestane se GJJ
konkurencí pro Lovosice?
Toto je těţká otázka a začnu od konce. Gymnázium v Litoměřicích bylo vţdy konkurentem
lovosického gymnázia. Pokud by se část ţáků
z Litoměřic nerozhodla dát přednost dojíţdění
do Lovosic, měla by asi škola problémy
s dostatečným zájmem ve čtyřletém studiu.
Jako ředitel gymnázia v Litoměřicích se vcelku
pochopitelně budu snaţit, aby k takovýmto
odchodům nedocházelo (pokud nebude naplněna kapacita školy). Pokud se podaří
s podporou sboru a veřejnosti obnovit důvěru
v kvalitu vzdělávání na gymnáziu v Litoměřicích,
bude to pro Lovosice určitě konkurence. Rozhodně ale nebudu vyvolávat nějaký boj mezi
školami, naopak si myslím, ţe by mohly spolu
v některých oblastech i více spolupracovat. Ale
to vše ukáţe čas, nicméně na 27 let na škole
v Lovosicích nelze zapomenout, prakticky
všechny lidi ze školy beru jako své přátele a
studují zde i moje děti. Takţe logicky nemohu
být nepřítelem školy, kterou jsem po tolik let se
svými spolupracovníky budoval.
Pokud jde o mé pocity, tak musím konstatovat,
ţe jsou velmi smíšené. Na jednu stranu je mi
velmi líto, ţe z Lovosic odcházím, důvody jsou
snad jasné i z předchozích odpovědí. Na druhou stranu, svoji účast v konkurzu na ředitele
GJJ v Litoměřicích jsem velmi zvaţoval a po
posouzení všech okolností i problémů se nakonec rozhodl do toho jít. Takţe přes obtíţe, které
mě určitě čekají, se na práci těším. (hz, foto: hv)
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Informační centrum v Lovosicích navštívilo loni 11 389 osob
Lovosické Infocentrum (dále IC)
sídlí v ulici Osvoboditelů naproti
nové budově radnice a je vybaveno moderní technikou. Ve
středisku jsou dvě pracovnice,
které poskytují zájemcům informace z mnoha oblastí (turistické
– pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, dopravní – jízdní řády,
společenské – ubytování, stravování, sportovní i kulturní – programy divadel, kin a koncertů).
Návštěvníci si zde mohou zakoupit mapy, pohlednice, upomínkové
předměty a turistické publikace.
Nabízeny jsou i materiály z jiných
destinací i turistické materiály
získané ze spádových obcí v rámci
regionu Lovosicka. Provoz IC je od
října do dubna pondělí aţ pátek,
od května do září i v sobotu dopoledne.
Personální změny na Městském
úřadě v Lovosicích se v roce 2011
dotkly i infocentra. S přechodem
bývalé pracovnice matriky paní
Anny Suché do IC došlo k rozšíření
pracovní
činnosti
referentek.
Od dubna roku 2011 se v informačním centru ověřují podpisy
a listiny – provádí se vidimace
a legalizace. Vzhledem k této změně sluţeb v IC a zvýšení návštěvnosti (kvůli ověřování) došlo
v červenci i k úpravě interiéru.
„Tímto se výrazně zmenšil prostor
pro turisty a propagační materiály.
Do informačního centra přichází
čím dál víc občanů kvůli ověřování
a stává se spíše přepáţkovým pra-

covištěm,“
oznamuje
jedna
z informačních pracovnic. Informační středisko poskytuje další
sluţby, například veřejný internet,
kopírování a sluţbu Czech POINT
neboli Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál. Zájem o výpisy je velký, zejména o
výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru

ců bylo k 8 tisícům. Z cizinců bylo
nejvíce německy mluvících – 160,
Slováků – 89 a anglický mluvících
65. Hodně bylo také Holanďanů
(24) a 2 návštěvníci byli dokonce
z Izraele. Většina dotazů se týkala
turistiky – výletů a moţnosti ubytování a stravování.
Ani oblast turistického ruchu ale

Pracovnice lovosického Infocentra na veletrhu v Brně

nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Ţivnostenského rejstříku,
Bodové hodnocení řidiče a o konverzi dokumentu z elektronické do
listinné podoby.
Počet zájemců o informační sluţby kaţdým rokem stoupá – loni
odbavilo Informační středisko
v Lovosicích úctyhodných 11 389
osob (rok 2010 – 5418 tazatelů,
2009 – 5079, 2008 – 4185); tuzem-

Foto: archiv IC

nezůstává popelkou. „V lednu jsme
se zúčastnily veletrhu Regiontour
a Go v Brně (11. – 15. 1. 2012),
pultík jsme měly v rámci stánku
Ústeckého kraje,“ sdělily referentky. „Další veletrh, kterého jsme se
zúčastnily, byl obdobný veletrh
v Praze – mezinárodní Holiday
World (9. – 12. 2. 2012). Jak do
Brna, tak do Prahy se přijelo seznámit se způsobem prezentace

i vedení města Lovosice,“ dodaly.
Nejvíce se návštěvníci veletrhů
ptali po cykloturistických mapách v
okolí, vlaječce a odznaku Lovosic.
Lovosice si spojují s první bitvou
sedmileté války - Bitvou u Lovosic,
takţe chtěli materiály k této události. Hodně lidí se zajímalo o České středohoří – Boreč, Lovoš, Milešovku, Oparenské údolí a o cyklotrasy v okolí. Část veletrhu určená pro laickou veřejnost (v sobotu
a v neděli) se nám příliš nezamlouvala, tzv. „sběrači“ berou cokoli, co leţí volně na pultíku.
„Na veletrhy jsme vzaly jako propagační
materiál
omalovánky
„Naše kopečky“ Anny Staré. Dávaly
jsme je většinou školním a předškolním dětem, také učitelkám
MŠ a do školních druţin. Setkaly
jsme se na tyto omalovánky
s pozitivním ohlasem – je to pěkný
propagačně – naučný materiál,“
říká jedna z referentek infocentra.
Vzhledem k poţadavkům návštěvníků IC by bylo potřeba vydat
například turistickou trhací mapu
města a okolí (je tištěna jako trhací
blok), tipy na výlety apod. Místní
lidé si ţádají dotisk knihy „Paměť
města“, vlaječku a odznak města,
malované pexeso s tématem Lovosic a Českého středohoří, samolepky (znak města), záloţky do knihy,
hrnek s logem města, pastelky,
lanyard (šňůrka na krk s propagačním textem) a nové pohlednice
Lovosic.
(hz)

Letem lovosickým světem 2011 (3. část)
Červenec
 V Lovosicích bylo po téměř
50 letech ukončeno dárcovství
krve; dárci jsou od července 2011
sváţeni do transfuzní stanice
v Ústí nad Labem. Ve stejném
termínu skončila ve funkci
transfuzního
referenta
paní
Vědunka Kadavá, která tuto
funkci vykonávala od počátku
dobrovolného dárcovství v Lovosicích. Děkujeme!
 Dne 1. července se stal novým
generálním ředitelem PREOL
dosavadní ředitel Lovochemie
Ing. Petr Cingr.
 Vyšel dotisk oblíbené knihy Krčmy, hospody a restauranty
v Lovosicích autora Jiřího Skalského (kniha původně vyšla
v r. 2004 a byla totálně rozebrána).
 Ministr průmyslu a obchodu
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Martin Kocourek společně se
senátorem Alexandrem Vondrou
navštívili 14. 7. lovosickou firmu
Glanzstoff Bohemia. S představiteli podniku zaměřeného na
výrobu
viskózových
vláken
a zpracování polyesteru, nylonu
a aramidu diskutovali hlavně
o připravené novele zákona na
ochranu ovzduší.
 V pondělí 25. července byly po
rekonstrukci slavnostně předány
do uţívání ulice Nádraţní, Okruţní, Obchodní, U Nadjezdu, které
prošly velkou obměnou. Akce
trvala rok a půl a stála zhruba
33 milionů korun (dotace z Regionálního operačního programu
Severozápad činila 25 milionů).
Srpen
 Od 1. srpna převzala městskou
autobusovou dopravu společ-

nost BusLine a.s. Semily.
 Dnem 1. srpna byly jmenovány
do funkce nové ředitelky základních škol, a to ZŠ Sady pionýrů
Mgr. Jarmila Višňovcová a ZŠ
Antonína Baráka Mgr. Daniela
Deusová.
 Ve dnech 3. – 6. 8. se uskutečnilo
díky Kinematografu bratří Čadíků
opět Filmové léto na Osmičce:
3. 8. film o českých rekordmanech Největší z Čechů, 4. srpna
mrazivá komedie Zemský ráj to
na pohled, 5. 8. černá komedie
Tacho a 6. srpna Kawasakiho
růţe s lovosický rodákem Antonínem Kratochvílem v roli emigranta sochaře Bořka.
 Farní charita Lovosice uspořádala
pod záštitou Ministerstva kultury
v kulturním sále Lovochemie
6. srpna III. ročník festivalu romské kultury SAVORE JEKHETANE.

Vystoupily taneční a hudební
soubory nejen z ÚK, hostem byl
Jan Bendig.
 Ve dnech 12. a 13. 8. se uskutečnil v areálu Osmička multiţánrový hudební festival ŢAFEST;
akci pořádalo občanské sdruţení
Békadilkoš
ve
spolupráci
s Městem Lovosice. Vynikající
byly kapely Marracash Orchestra
z
Německa
a
POLEMIC
(Slovensko). K dispozici byl výtvarný stan a v sobotu hrálo
divadlo Matějka & spol.
 V týdnu od 13. – 21. 8. 2011
absolvoval dětský taneční soubor
Lačho Amicus s úspěchem několik
vystoupení
ve
městě
Meschers na jihu Francie. Taneční soubor byl pozván francouzskou asociací Espace des Possibles.
(hz)
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo 9. února první letošní slavnostní přivítání nových
občánků Lovosic s jejich rodiči a
příbuznými. Občánky mezi nás
přivítala místostarostka Vladimíra
Nováková a matrikářka Hana

Beránková. Svým vystoupením
potěšily i děti z MŠ Sady Pionýrů.
Z pozvaných patnácti novorozenců se na slavnost dostavilo sedm
holčiček a čtyři kluci. Čtyři pozvaná miminka se s rodiči nedostavila.
(Text a 3x foto: Miroslav Hvorka)

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

Týden:

Od - do:

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

10.

9.3. – 10.3.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

11.

16.3. – 17.3.

S. K. Neumanna - křiţovatka
Prokopa Holého - školka
Kmochova - parkoviště u vým. stanice

12.

23.3. – 24.3.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

13.

30.3. – 31.3.

Přímý přenos vysílání bohosluţby z Lovosic

Zleva: Filip Svoboda, Aneţka Wűnschová, Simona Králová, Melisa Kotlárová
a Richard Jelínek

V neděli 25. března se bude na stanici Český rozhlas 2
vysílat přímý přenos bohosluţeb ze sboru
Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích.
Začátek přenosu je v 9 hodin.
„Bohosluţby povede kazatel Ing. Jan Pospíšil.
Zpívat bude hudební skupina mládeţe,“
sdělil Roman Koblischke, člen staršovstva BJB Lovosice.

– Městská policie v akci –
Pětkrát museli stráţníci pokutovat pouliční popíječe alkoholu
Většinou v okolí vlakového nádraţí a večerek pokutovali městští
stráţníci v únoru pouliční konzumenty alkoholu. Kaţdý z nich přitom musel vţdy zaplatit blokovou
pokutu ve výši tisíc korun. Veřejnou konzumací alkoholu totiţ
dotyčný porušuje městskou vyhlášku.

Zleva: Jáchym Kasík, Ella Mittelbachová a Kristýna Hellerová

Zleva: Markéta Medová, Václav Pelikán a Sofie Gasserová
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Chatka byla v plamenech
7. února ve 20:25 hodin přijali
stráţníci městské policie oznámení
od Policie ČR o poţáru v ulici
U Výtopny. "Stráţníci se ihned
dostavili na místo, kde bylo zjištěno, ţe blízko „teplického“ nádraţí
mezi ţelezničními tratěmi hoří
zahradní chatka. Hlídka se následně spojila s operačním důstojníkem na L- 150 a provedla hlášení k
upřesnění místa události. V čase
21:20 hodin se na místo dostavila
i hlídka Policie ČR a případ si převzala k dalšímu šetření," popsal
Jaroslav Janovský, velitel MP.
Se ţelezem daleko neujeli
9. února před desátou hodinou
ranní bylo telefonicky oznámeno
stráţníkům odcizení ţelezných
předmětů z oplocených zahrádek
u tenisových kurtů. Zloději však
s nakradeným ţelezem daleko
neunikli. Stráţníkům se totiţ podařilo podezřelé muţe ve věku 41 a
21 let zadrţet v ulici Terezínská.

Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu se celá věc předala k provedení úkonů v trestním
řízení na Policii ČR Lovosice.
Rozhazoval odpadky
Hodinu před polednem 14. února
zjistili stráţníci MP při hlídkové
činnosti v ulici Wolkerova mladíka,
který rozhazoval odpadky. Přestupek proti veřejnému pořádku byl
vyřešen udělením blokové pokuty
ve výši 500,-Kč.
Ţena si zabouchla dveře od bytu, kde vařila oběd
22. února po poledni přijali stráţníci MP oznámení od občanky
Lovosic, která si ve svém bytu v
ulici K. Maličkého zabouchla vchodové dveře a na plynovém sporáku vařila oběd. „Stráţníci se ihned
dostavili na místo a k odvrácení
hrozícího nebezpečí přivolali zámečnickou pohotovost. Následovalo rychlé otevření dveří, nedošlo
k ţádné škodě na zdraví ani na
majetku," přiblíţil Jaroslav Janovský.
U Besedy se srazilo auto s cyklistou
Ke sráţce cyklisty s osobním
automobilem došlo poslední únorový den v ranních hodinách poblíţ okruţní křiţovatky u Besedy.
Cyklista byl převezen do nemocnice, po vyšetření však byl propuštěn bez zjištěných zranění.

Březen 2012

Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Svaz tělesně postiţených v České
republice, o. s., MO Lovosice
Svaz tělesně postiţených v České
republice o. s. (dále STP v ČR) je
nestátní neziskovou organizací
s celostátní působností, jejímţ
základním cílem je všestranně
podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších
tělesně postiţených občanů bez
ohledu na rozsah jejich postiţení.
Svaz se dělí na organizační jednotky, z nichţ jednou je STP v ČR o. s.,
místní organizace (MO) Lovosice.
Sídlí v Lovosicích v ulici 28. října
9 a předsedou je od roku 1997
Václav Betka. MO měla v r. 2011
celkem 445 registrovaných členů
a byla největší v litoměřickém
okrese. V čele pobočky byl třináctičlenný volený výbor, který zajišťoval širokou škálu činností: zájezdy,
sportovní, kulturní a společenské
akce. MO STP Lovosice poskytuje
sluţby pro zdravotně postiţené uţ
od roku 1998 kaţdé úterý od 9 do
12.30 v DPS.
Dne 21. února se konala v sále KS
Lovoš výroční schůze MO STP.
Mezi hosty byli předseda okresní
organizace STP Litoměřice Ing. Jiří
Charvát, starostka města Lovosice
Lenka Lízlová, tajemník MěÚ Lovo-

SPCCH o. s.

Vás zve v březnu na:
 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
 Na ozdravný pobyt do Karlových
Varů, 7. – 17. 3. 2012, Interhotel
Kriváň, cena 6 200,- Kč
 Na Jarní bál v KS Lovoš v pátek
23. března, 17 – 22 hodin,
cena 50,- Kč
 Na zájezd do Divadla v Mostě
27. března na představení „Chlap
na zabití“, cena 160,- Kč
Bliţší
informace
a
přihlášky
v dopoledních hodinách po, út
v Domě dětí a mládeţe ELKO Lovosice, telefon 416 532 505 nebo
mobil pí. Ţamberská 603 230 513,
paní Vaňková 603 188 139,
paní Dreherová
607 293 463,
paní Samuelová 605 535 173. (hz)
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sice Jan Landa a Libuše Ţamberská,
předsedkyně Svazu postiţených
civilizačními chorobami. Minutou
ticha
byla
uctěna
památka
v minulém roce zesnulých členů
organizace. Krátký kulturní program připravily děti z MŠ Sady
pionýrů; zazpívaly několik národních písní a sklidily zaslouţený
potlesk.
Výroční zprávu přednesl předseda
MO STP Václav Betka. Organizace
poskytovala občanům odborné
poradenství, půjčuje jim kompenzační pomůcky (např. invalidní
vozíky, WC ţidle, chodítka), organizuje ozdravné pobyty a nabízí
moţnost zájezdů a plavání. Bylo
uskutečněno několik ozdravných
pobytů (Benecko, Zderaz u Skutče,
Roztoky u Křivoklátu), 2 zájezdy do
Polska a dva vlastivědné výlety
(1. Zámek Trója a Ctěnice, 2. Zá-

mek Duchcov, přesunutý Kostel
Nanebevzetí Panny Marie a Hněvín). Také se pravidelně pořádaly
oblíbené výlety na nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou do
Dobroměřic. Do městského bazénu
bylo zakoupeno 550 vstupenek se
slevou 10,- Kč/1 vstupenku.
Nezapomíná se ani na členy dříve
narozené, kterým jsou v průběhu
roku zasílána blahopřání. K 80.
narozeninám a k dalším kulatým
jubileím po 5 letech dostávají členové hezký dárkový balíček. O tato
předání se stará Jiří Ficík. V úřední
místnosti a v domovech důchodců
v
Libochovicích,
Litoměřicích
a Číţkovicích byly rovněţ prováděny drobné opravy sluchátek a čištění brýlí. František Kruml, člen
komise dopravy a veřejného pořádku MěÚ Lovosice, informoval
o změnách příspěvků pro zdravot-

ně postiţené od 1. 1. 2012 a o
činnosti komise.
Veškeré aktuální zprávy pro členy
jsou zveřejňovány ve vývěsních
skřínkách u MěÚ v Lovosicích a u
silnice naproti Bille. Členové MO
STP se také zúčastňují koordinační
skupiny „Péče o seniory a zdravotně postiţené občany v Lovosicích“,
kde se projednává zlepšení ţivotních podmínek starších a tělesně
postiţených občanů. Poté přednesla paní Mirona Hartová pokladní
a revizní zprávu. Výroční členská
schůze pak schválila usnesení včetně zprávy o hospodaření za rok
2011 a rozpočtu na rok 2012.
V rozpravě pak vystoupili hosté.
Starostka Lenka Lízlová seznámila
přítomné s nově vypsaným dotačním programem na volnočasové
aktivity a s chystanými opravami
chodníků. Na dotaz jednoho
z přítomných uvedla, ţe finanční
prostředky na výtah v KS Lovoš
v rozpočtu nejsou ani pro rok
2012. Předseda OV Svazu tělesně
postiţených Ing. Jiří Charvát pochválil lovosickou organizaci za
pestrou činnost a informoval
o spolupráci s Komunitním centrem v Litoměřicích. Na dotaz
k dálnici neuměl odpovědět nikdo,
vina byla shledána na aktivistech
(např. litoměřický Studnička). Paní
Libuše Ţamberská informovala
o činnosti Svazu postiţených civilizačními chorobami a nabídla pozvánku na některé jejich akce. Po
diskuzi ještě mnozí členové poseděli a sdělovali si novinky – někteří
se celý rok neviděli.
(hz, foto: hv)

  Akce Rodinného centra Mozaika  
Rodinné centrum
Mozaika
ani v roce 2012
nezahálí a připravilo pro Vás
nové sluţby.
Jednou z nich je Logopedická
poradna pro děti i dospělé. Poradnu můţete navštívit kaţdé úterý
mezi 16 a 17 hodinou. Během
úvodní konzultace pro Vaše dítě
sestavíme individuální plán logopedické terapie, která je vhodná jiţ
pro děti od 3 let.
Mozaika dále nabízí Psychologické poradenství z oblasti výchovy
dítěte, partnerských a mezilidských
vztahů s následnou odbornou
terapií. Obě poradenské sluţby

nabízíme v prostorách centra, kde
můţete také vyuţít moţnosti hlídání dětí.
V měsíci březnu jiţ tradičně připravujeme Váš známý Bleší trh
oblečení, potřeb a hraček pro děti.
Trh bude probíhat od 12. do
23. března. Nadále probíhají pravidelně jednou měsíčně „Přátelská
setkání jiných světů“ pro rodiny
s dětmi s postiţením, kde je pro
děti zajištěna tvořivá dílna pod
vedením speciálních pedagogů.
29. února oslavila Mozaika jiţ
2. narozeniny! Oslava proběhla
v kulturním zařízení v Malých Ţernosekách s bohatým programem
pro děti včetně představení Míša
Kulička Sváťova dividla.

Dále 10. března pořádá Mozaika
dílnu Velikonočního pletení z pedigu. Další novinkou centra je rozšíření nabídky sluţeb v Třebenicích,
od ledna zde nabízíme kurzy
pro předškolní děti „Cvičení
s písničkou“ a „Šikovné ručičky“.
Děkujeme tímto našim členkám
z Třebenic za jejich aktivitu
a nadšení.
Náš pravidelný program včetně
jednorázových akcí najdete na
www.rcmozaika.cz a informačních
letáčcích. Náš tým se neustále
rozrůstá, a to i díky nově narozeným miminkům našich členek,
kterým tímto způsobem gratulujeme a přejeme hodně zdraví
a štěstí.
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Děti

Akce DDM Elko – Dětský karneval s Míšou Dolinovou
Na karneval pro nejmenší jsme
si letos pozvali Michaelu Dolinovou.
Pro třicítku dětí měla připravený
pestrý program, ve kterém nezapřela svoji dřívější profesi – soutě-

ţe, hádanky i písničky měly společné téma – počasí. Děti poznávaly
počasí podle zvuků, podle obrázků
i podle chování zvířat. Nejenţe se
všichni dobře bavili, ale spousta
dětí si odnesla i nové poznatky.

Nejkrásnější masku jsme nevolili,
cenu od Míši Dolinové i od našeho

domečku si odnesly všechny masky.
(DDM Elko, foto: hv)

Barevný ledový den a další akce
O pololetní prázdniny si přišlo
zabruslit na lovosický zimní stadion více neţ 60 dětí. Štafetové
soutěţe nás trochu zahřály
a všichni si odnesli sladkou
odměnu.
Masek bylo sice jen 10, ale byly
krásné. Děkujeme paní Daně Berkové – vedoucí zimního stadionu,
ţe nám akci umoţnila.
Pro ty, kteří rádi zdobí kraslice
jakoukoli technikou, proběhla
5. března soutěţ „O nejhezčí lovosickou kraslici“. Soutěţ byla rozdělena do 4 kategorií: mateřské ško-

ly, 1. stupeň základních škol,
2. stupeň ZŠ a kategorie dospělých. Ze všech výtvorů uspořádáme
v Elku malou výstavu. Vyhodnocení
a vyhlášení vítězů proběhne po
skončení výstavy. Kdo neví, jakou
technikou nazdobit velikonoční
kraslice, ať přijde do Elka na inspiraci 20. března, kdy budeme malovat kraslice (s sebou si přineste
vyfouklá vejce).
22. března ve 14:30 hodin zveme
všechny na malování křídami na
asfalt do lesoparku Osmička.
Budeme malovat na téma Jaro.

Ţáci ZUŠky Lovosice opět v krajském kole Národní soutěţe ZUŠ
V únoru proběhlo na ZUŠ v Lovosicích školní kolo Národní soutěţe
ZUŠ ve školním roce 2011/12. Ţáci soutěţili ve hře na dechové nástroje, na bicí nástroje a ve zpěvu.
Téměř všichni postoupili do okresního kola, které se konalo 9. února
v ZUŠ Litoměřice. Krajská kola proběhnou 15. března (zpěv) a 16. března
v Litvínově pro dechové a bicí nástroje. Ani v okresním kole lovosičtí ţáci
nezaváhali a několik z nich postoupilo do krajského kola.
Zobcová flétna (kategorie 3) – 1. cena s postupem do krajského kola –
Markéta Míčková
Příčná flétna (kategorie 1) – 1. cena s postupem – Veronika Chadimová
Příčná flétna (kategorie 4) – 1. cena s postupem – Markéta Burgrová
Příčná flétna (kategorie 5) – 1. cena s postupem – Kamila Vařečková
Příčná flétna (kategorie 6) – 1. cena bez postupu – Lucie Bulíková
Klarinet (kategorie 3) – 1. cena s postupem – Matouš Kopáček
Saxofon (kategorie 1) – 1. cena bez postupu – Eliška Smutná
Saxofon (kategorie 2) – 1. cena bez postupu – Daniel Andrš
Trubka (kategorie 1) – 1. cena s postupem – Jaroslav Hofman
Trubka (kategorie 2) – 1. cena bez postupu – Ondřej Beneš
Trubka (kategorie 5) – 1. cena s postupem – Barbora Kulasová
Trubka (kategorie 6) – 1. cena s postupem – Jonáš Kopáček
Trubka (kategorie 7) – 1. cena bez postupu – Jan Bauer
Sólový zpěv (kategorie 0) – 1. cena s postupem – Michael Novotný
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Sólový zpěv (kategorie 0) – 1. cena bez postupu – Adéla Šandová
Sólový zpěv (kategorie 4) – 1. cena bez postupu – Rudolf Zuziak
Sólový zpěv (kategorie 10) – 1. cena bez postupu – Petra Konupková
Další lovosičtí ţáci obsadili druhá a třetí místa. Pro bicí nebylo vyhlášeno
okresní kolo, proto budou Rudolf Zuziak (kategorie 3) a Ondřej Malík
(kategorie 5) vysláni do krajského kola přímo.
„Přejeme všem soutěţícím, ať se jim v krajském kole zadaří, k tomu co
nejobjektivnější hodnocení poroty a určitě i postupy do ústředního kola,“
přeje lovosickým soutěţícím ředitel ZUŠ MgA. Jiří Lhotský.
(hz)

ZUŠ Lovosice Vás zve v březnu na koncerty:
7. 3. středa – Koncert komorní hudby
Sál Bratrské jednoty baptistů – začátek v 17:00 hodin
14. 3. středa – Koncert populární hudby
Kulturní středisko Lovoš Lovosice – začátek v 17:00 hodin
28. 3. středa – Společný koncert Cantica Bohemica a ZUŠ Lovosice
k výročí Františka Frühaufa
Kulturní středisko Lovoš Lovosice – začátek v 18:00 hod.
Vstup volný
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Soutěţ

Nejlepším chemikem Litoměřicka je Sedrik Havel
z litoměřické ZŠ U Stadionu
Střední odborná škola technická a zahradnická v Lovosicích
vyhlásila v říjnu minulého roku
pro ţáky devátých tříd II. ročník
soutěţe Nejlepší chemik Litoměřicka. Soutěţ byla pořádána ve
spolupráci a za podpory lovosických chemických závodů – Lovochemie, PREOL, Glanzstoff –
Bohemia a Flexfill, Vysoké školy
chemicko – technologické Praha
a Města Lovosice.
Soutěţ vznikla za účelem podpořit a vzbudit zájem o studium chemie, neboť zájem o studium chemických oborů v posledních letech
prudce klesá. Novinkou II. ročníku
bylo paralelní spuštění on–line
testu s chemickým nádechem –
zaslouţil se o to Mgr. Petr Mejsnar
a Mgr. Lucie Venclíčková.
Druhý ročník nabídl ţákům moţnost účasti ve dvou soutěţích. Chemik test prověřoval jejich
teoretické a praktické znalosti,
zatímco Chemik online byl zamě-
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řen na zajímavosti z oblasti chemie
a chemického průmyslu. Soutěţe
se letos zúčastnilo 216 ţáků ze
17 základních škol Litoměřicka.
Vyhlášení nejlepších řešitelů se
konalo ve čtvrtek 23. února
v Kulturním středisku Lovoš za
účasti 36 nejlepších řešitelů, kteří
získali nadpoloviční většinu ze
40 moţných bodů. Ceny ţákům
předávali zástupci všech partnerských organizací. „Šedou eminencí
projektu byl personální manaţer
Lovochemie Ing. Vladislav Smrţ,“
vyzvedla úlohu zástupce Lovochemie ředitelka SOŠ technické
a zahradnické Mgr. Jaromíra
Venclíčková.
„Ze zúčastněných škol patřily
mezi nejúspěšnější ZŠ Libochovice,
ZŠ
K. Jeřábka v Roudnici a
ZŠ Třebenice, kde z celkového
počtu přihlášených ţáků byla vţdy
polovina vyhodnocena,“ uvádí
ředitelka Venclíčková.
Kulturní program večera zajistila

Nejlepší řešitelé písemného testu:
Pořadí

Jméno

Škola

1.

Havel Sedrik

ZŠ U Stadionu Litoměřice

Body
33

2.

Pinc Zdeněk

ZŠ A. Baráka Lovosice

31

3.

Martínek David

ZŠ Havlíčkova Litoměřice

28

–

Burianová Simona

ZŠ K. Jeřábka Roudnice

28

5.

Šlepr Martin

ZŠ Libochovice

27

–

Štorková Michaela

ZŠ K. Jeřábka Roudnice

27

7.

Stašek Karel

ZŠ Masarykova Litoměřice

27

On–line test – vítězové:
Pořadí

Jméno

Škola

1.

Simona Veselá

Roudnice, Jungmannova

Body
10

2.

Renata Wetzsteinová

Roudnice, K. Jeřábka

8,82

3.

David Švec

Roudnice, Školní

8,24

–

Lukáš Vařečka

Lovosice, A. Baráka

8,24

–

Vladimír Roháček

Straškov

8,24

6.

Zdeněk Pinc

Lovosice, A. Baráka

8,24

skupina Enkláva pod vedením
Petry Kaciánové, průvodní slovo
obstaral Marek Ţenkl.
Oceněným ţákům blahopřejeme

a sponzorům i učitelům chemie za
pomoc při soutěţi patří díky.
(hz, 5x foto: Miroslav Hvorka)

9

Školáci

1. ZŠ Lovosice v Altenbergu na Přípravná třída na ZŠ Všehrdova 1
v Lovosicích
MS v sáňkování
Ţáci 7. – 9. tříd se v pátek 10. 2.
jeli podívat na netradiční zimní
sport. Měli moţnost jako diváci
se přímo účastnit Mistrovství
světa v sáňkování v nedalekém
německém Altenbergu.
Za doprovodu učitelů tělesné
výchovy a náleţitě teple oblečeni
se vydali jen kousek za hranice,
aby vůbec zjistili, co tato sportovní
disciplína obnáší, protoţe mnozí
se s tímto sportovním odvětvím
setkali vůbec poprvé v ţivotě.
Nejen ţáci, ale i jejich učitelé se
zájmem sledovali závodníky při

jejich rozcvičování a následných
závodech v ledovém korytě zhruba
kilometrové dráhy. Zaţili i sportovní neúspěch, kdy dvojice sáňkařů
velkou rychlost a současné klopení
zatáček nezvládla a závod nedokončila.
Po skončení závodů dokonce
někteří našli odvahu a vyslovili
přání si sáňkování na dráze vyzkoušet. Bohuţel jim nezbývá nic
jiného, neţ si vzít saně, které všichni dobře znají, a jít na nejbliţší
zasněţený kopec.
Hana Kracíková

Na
lovosických
základních
školách proběhl na začátku měsíce února zápis do prvních tříd.
Tento zápis byl pro všechny
zdejší školy trochu dramatičtější
neţ ten loňský. Nebylo to způsobeno kapacitou místních škol,
ale sníţeným počtem předškoláků na Lovosicku.
Na Základní škole Všehrdova 1,
jiţ rodiče čekali od 12 hodin, neodradil je ani veliký mráz, který
v té době panoval. Kdyţ se ve
14:00 hodin otevřela škola, všichni
věděli, ţe své místo pro svého
prvňáčka kaţdý rodič bude mít.
Právě naopak, na všech základních
školách je pro školní rok
2012/2013 kapacita nevyčerpaná.
Na základě rozhodnutí ředitelky
školy Všehrdova 1, Mgr. Moniky
Zemanové, se bude otevírat přípravná třída pro školní rok
2012/2013. Předpokladem otevře-

ní je zájem rodičů o tuto moţnost,
která má budoucím ţákům ulehčit
vstup do prvních tříd a předejít
prvopočátečním nezdarům ve
vzdělávání. Jestliţe rodiče mají o
tuto moţnost zájem, stačí se obrátit na ředitelství ZŠ. Rodiče se zde
dozví všechny potřebné náleţitosti
a správní kroky k přijetí do přípravné třídy (tel. 416 53 24 37).
Jedná se hlavně o děti, kterým byl
doporučen odklad školní docházky, ale i děti 5leté. Docházka je
v přípravné třídě bezplatná. Zápis
probíhá od 8. 2. vţdy od 8:00 do
14:00 hodin v budově ZŠ, posledním dnem zápisu je 31. 5. 2012.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří nám stále
zachovávají svou přízeň a vkládají
v nás důvěru při volbě základního
vzdělávání jejich dětí na naší
čtyřlístkové škole. Děkujeme.
Za kolektiv ZŠ Všehrdova, J. Kašparová

Turistický krouţek na 1. ZŠ Lovosice

Jak jsme ve škole lyţovali
Stále není sníh. Škoda… ţádná
koulovačka, ţádné bobování ani
lyţování.
A tak se druháčci s paní učitelkou
ze Základní školy ve Všehrdově
ulici v Lovosicích rozhodli, ţe si
zalyţují ve škole. Sice jen jako, ale
proč si těchto radovánek neuţít
alespoň tak. O výtvarnou výchovu
se společně pustili do „vyrábění“
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lyţí. Vybrali si svou oblíbenou
barvu, prkýnka natřeli, atraktivním
potiskem vyzdobili, ještě vázání a
to by bylo, aby nebylo. Ještě nasadit na nohy a jedeme.
A protoţe mezitím sníh napadl,
lyţe děti uloţily do lyţárny. Kdybyste potřebovali, určitě si v naší
půjčovně lyţí vyberete!
Mgr. Petra Sozanská

V sobotu 14. ledna jsme se
vydali vlakem do Liběchova
podívat se na čerty.
Z Liběchova jsme po modře značené turistické stezce putovali
směrem do lesů mezi obce Liběchov a Ţelízy, kde se nacházejí
zajímavé pískovcové skalní útvary
s tesanými balvany. Nejprve jsme
došli ke skalnímu areálu Blaník a
jeskyni Klácelka. Přestoţe jsou to
dva názvy, v podstatě jde o jedno
místo.
Blaník je prostor před jeskyní
vyzdobený reliéfy Jana Ţiţky, Prokopa Holého a postavami trpaslíků
vytvářejících zbraně pro blanické
rytíře. Všechno jsou to vrcholná
díla sochaře Václava Levého. Interiér v jeskyni Klácelce zdobí reliéfy
zobrazující výjevy z Klácelovy bás-

ně Ferina Lišák – odtud název
Klácelka. Z jeskyně jsme pokračovali po modré aţ do pískovcových
bloků v borovém lese nad obcí
Ţelízy, na Čertovy hlavy, skalní
reliéfy, které jsou asi 9 metrů vysoké a jsou uţ z daleka vidět. Jedná
se o další dílo Václava Levého. Z
hlediska rozměrů se jedná v českých poměrech o zcela unikátní
dílo. Po prohlídce, fotografování a
svačině jsme se pomalu vraceli do
Liběchova po zelené turistické
cestě. V Liběchově jsme si stačili
ještě zvenku prohlédnout zámek a
zahradu a pak jsme se vlakem
vraceli zpět domů.
Výlet se nám všem moc líbil, ani
jsme netušili, ţe pár kilometrů od
Litoměřic je tak nádherné místo.
Miluše Králíčková a Mgr. Jitka Kočišová
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V Lovosicích besedoval
Zdeněk Troška
Po čtyřech letech se opět představil
lovosickým
občanům
v Kulturním středisku Lovoš
reţisér Zdeněk Troška se zájezdovým programem plným veselých vyprávění, zábavy a smíchu.
Úvodem s radostí oznámil, ţe
v sobotu 4. února v den 18. narozenin Novy měla jeho pohádka
Čertova nevěsta v televizi sledovanost 55,6 %. Také zdůraznil, ţe
jeho filmy mají úspěch v celé Evropě, hlavně v Rusku. Čertova nevěsta získala na mezinárodním filmovém festivalu v Minsku dvě ceny.

Jednalo se o hlavní ceny sekce
filmů pro děti a mládeţ, které
udělila jak odborná porota dospělých, tak také dětská porota.
„A kolem Velikonoc 2012 zde
bude dětem promítnuto všech
sedm mých pohádek,“ pochlubil se
reţisér. Poté vykládal několik historek o svém hladu v Paříţi při
návštěvě francouzských přátel a o
natáčení s „bábou Kropáčkovou“.
Po besedě si zájemci mohli zakoupit CD s besedami a novou
knihu Slunce, seno, Troška, které
reţisér podepisoval.
(hz, foto: hv)

MiniŢafest rozţhavilo 100 C°
V lovosickém Gambrinus Klubu
zorganizovali členové Občanského sdruţení Békadilkoš jiţ
druhý ročník hudebního festivalu miniŢafest.
„Máme ho za menšího bratra
Lovosického Ţafestu – našeho
velkého letního festivalu. Jsme

rádi, ţe se tato akce chytla a má
své příznivce,“ říká k akci Markéta
Boučková, jednatelka sdruţení.
Hlavní hvězdou letošního minifestivalu byli vítězové soutěţe
Coca–Cola
PopStar,
skupina
100 C° z Mariánských Lázní.
O. s. Békadilkoš

Program Kulturního střediska Lovoš
Středa 7. března – BLBEC K VEČEŘI
Francouzská komedie Francise Vebera v podání Terezínského Malého Amatérského divadla TMA.
Sál „Lovoš“, od 19 hodin, vstupné 50 Kč.

V Lovoši zazpívali Nezmaři
Na sále Kulturního střediska
Lovoš vystoupila ve středu
23. února českobudějovická
folková skupina Nezmaři.
Představili se kapelník Pavel Zajíc
– kytara, zpěv, Tonda Hlaváč –
kytara, zpěv, Pavel Jim Drengubák
– kontrabas a Šárka Benetková –
klávesy, zpěv.
V Lovosicích a okolí má skupina
své stálé příznivce, kteří si rádi
poslechnou příjemné melodické
písně ze všech období kapely, ať
je to folk, trampská píseň nebo

country. I tentokrát si někteří diváci s chutí zazpívali s nimi (kapelník
ke společnému zpěvu občas vyzval, písně Kdo si zpívá nebo Aleluja si pobrukovali mnozí). Nezmaří písně všechny potěšily, zpěvačka
Šárka a Pavel Zajíc předvedli
i parodii na dávné vystoupení
Milana Chladila a Yvetty Simonové
(píseň Sladké hlouposti).
Také proběhlo písničkové referendum, prý jako nácvik na
referendum o přímé volbě prezidenta.
(hz, foto: hv)

Čtvrtek 8. března – MDŢ – zábava pro všechny občanky a občany
Lovosic. Sál KS Lovoš, od 16:00 hodin, k tanci hraje kapela Severka.
Drobné občerstvení zajištěno. Vstup volný.
Sobota 10. března – 2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA LOVOSICE
K tanci hraje taneční orchestr: Funny Orchestra J. Kleina, předtančení
standardních a latinsko-amerických tanců, vystoupení taneční skupiny DMC REVOLUTION, hostem večera je Anna K.
Sál „Lovoš“, od 19 hodin, vstupné 200 Kč.
Pondělí 12. března – Geografická přednáška – PROVENCE
Beseduje a promítá redaktor časopisu Země světa RNDr. Jaroslav
Hofmann. Klubovna KS, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 15. března – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“, od 17 hodin, vstup volný.
Úterý 20. března – čtvrtek 22. března – VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Ukázky kraslic, perníčků, ozdob aj. Sál „Lovoš“, úterý ve 13 – 17 hodin, středa a čtvrtek v 9 – 17 hodin, vstup volný.
Pátek 23. března – JARNÍ BÁL SPCCH
Hraje hudební skupina REGIUS BAND Jitky Dolejšové. Předprodej
vstupenek paní Vaňková a paní Javůrková tel.: 603 188 139,
603 230 513. Sál „Lovoš“, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Neděle 25. března – ROZMARNÁ PRINCEZNA – Sváťovo loutkové dividlo, Pohádka pro děti. Sál „Lovoš“, od 10 h, vstupné 20 Kč.
Středa 28. března – JARNÍ KONCERT
K 105. výročí narození lovosického kronikáře Františka Frühaufa
koncert sboru CANTICA BOHEMICA a ţáků ze ZUŠ LOVOSICE
Sál „Lovoš“, od 18 hodin, vstup volný.
Neděle 1. dubna – KARNEVAL PRO DĚTI
Divadlo v Pytli - Cirkus Uberto, Veselá interaktivní podívaná pro děti
se spoustou zvířátek a legrace. Sál „Lovoš“, od 14 h, vstupné 30 Kč.
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• Lovosičtí hokejisté ukončili sezonu •
Je dobojováno, máme po sezóně! Alespoň to mohou říci lovosičtí
hokejisté,
kterým
v krajském přeboru patří finální
čtvrtá příčka.
„Sezóna to ale jednoduchá nebyla
a určitě velké poděkování patří
hrajícímu trenérovi a kapitánu
Karlu Guderovi, který ten mančaft
tmelí a udrţuje pohromadě. Bez
něj by lovosický hokej mohl jen
těţko fungovat,“ pochválil důleţitého hráče předseda HC Lovosice
Milan Bačák.
Svoji sezónu lovosičtí hráči začali
nejprve sdruţeným přeborem Ústeckého a Karlovarského kraje, aby
následně vstoupili do druhé části
soutěţe, která uţ pokračovala
pouze mezi celky z Ústecka. Ve
dvanáctikolové první části soutěţe
se postupně utkali s Kadaní,
Ostrovem Rebel, Slovanem Louny,
Roudnicí, Chebem a Vřesovou.
„Pak soutěţ pokračovala jen s celky
našeho regionu. Problém je trošku
s hráči. Přece jen uţ to jsou taťkové od rodin, takţe je těţké to ukočírovat, ale vše jsme vţdy odehráli
se vztyčenou hlavou tak, jak jsme
měli, coţ je hodně důleţité,“ podotkl Bačák, kdyţ připomněl, ţe
vítězem druhé části se stal suverénně SK Kadaň B před Slovanem
Louny, HC Roudnice a právě Lovosicemi.

Lovosice jsou přitom dnes uţ
jakousi domluvenou zálohou litoměřických
hokejistů.
Zatímco
na Litoměřice se soustředí pozornost, Lovosice umoţňují pokračovat hráčům, kteří se na špici nedostali nebo nemají výkonnost. Kvůli nedostatku dětí se také veškerá
mládeţ půjčuje do Litoměřic, a tak
se v Lovosicích zastřešuje jen
chlapská soutěţ. Na Lovosickém
ledě je proto víc Litoměřičanů neţ
v samotných Litoměřicích. „To uţ je
dané strukturou. Děti by ale byly
potřeba, jenţe jich je celkově ve
všech sportovních odvětvích málo.
Ty doby, kdy tu byl plný stadion a
chodilo i dost domácích fanoušků,
je nenávratně pryč. Snaţíme se to
drţet, jak jen to jde, a velkou zásluhu na tom má především právě
Karel Gudera,“ povzdechl si Bačák,
kdyţ poznamenal, ţe i veškeré
finance si na sebe hráči shání zcela
sami a podporu jim díky dotacím
dává i město.
Lovosičtí hokejisté ale flintu do
ţita nehází. Přestoţe je čerstvě po
sezóně, od května se budou účastnit středočeské in–line ligy. Na led
pak naskočí opět po létě. „Počítám,
ţe soutěţ bude opět stejně koncipovaná. Kádr ale hodláme omladit
a šanci budou mít uţ i junioři,“
dodal odhodlaně předseda Bačák.
(Text a foto: pp)

Lovosice začaly vítěznou sérií
Vítěznou vlnou tří zápasů otevřeli lovosičtí házenkáři jarní
část extraligy. Radost ale ukončila ošklivá poráţka v Jičíně.
„Po nepovedeném podzimu jsme
do ligy zase vletěli s takovou vervou a nasazením, které nám ke
konci roku uţ trochu chybělo. Hráli
jsme přesně tu naši hru a hodně
nás to nakoplo. Bohuţel výpadek
s Jičínem pro nás byl díky tomu
hodně bolestivý,“ popsal úvod
letošní části kanonýr HK .A.S.A.
Město Lovosice Jiří Motl.
Lovosice do extraligy po zimní
pauze vstoupily natěšeně po
vítězství v přípravném turnaji
v Hranicích, který ovládly bez ztráty kytičky. Hned v prvním jarním
utkání o jedinou branku při dramatické reţii před domácím publikem zvítězily s favorizovaným
týmem ze Zubří. Hned na to svě-

řenci trenéra Vojtěcha Srby jako
hosté absolutně převálcovali soupeře v Kopřivnici, kdyţ zvítězili
s patnáctibrankovým rozdílem.
Vítězná šňůra pokračovala opět na
domácím hřišti, kde bez sebemenších potíţí Lovosice porazily jihočeskou Třeboň. Přestoţe vedly i o
deset branek, utkání v pohodě
dohrály se šestibrankovým rozdílem.
Naprostý
šok
ale
přišel
v posledním únorovém souboji. Za
mohutné podpory svých fanoušků
severočeský tým vyrazil na palubovku do Jičína. Přestoţe zápas
hosté odstartovali tak, ţe by nikdo
nezapochyboval o favoritovi, ve
druhé půli nastal zvrat, velké trápení a nakonec i nepříjemná první
letošní poráţka. „V Jičíně jsme
přišli o jasné a důleţité body a
zklamaní museli být i fanoušci,

nicméně věřím, ţe jim za jejich
podporu zase brzy uděláme radost,“ mrknul Lukáš Horký.
Lovosicím v tabulce patří páté
místo a boj o čelo je stále vyrovnaný, ačkoli lídr, praţská Dukla, má
v době uzávěrky tohoto vydání
suverénn í
jedenáct ibodov ý
náskok.
(pp)

PŘÍŠTĚ:
Zlatá brusle v Lovosicích
Reportáţ ze závodu Zlatá brusle
najdete v příštím vydání
Lovosického dneška

Termíny domácích
fotbalových utkání

FK LOVOCHEMIE

Lovosice v březnu 2012
Muţi A tým – Krajský přebor
Sobota 17.3. v 10:15 h – Neštěmice
Sobota 31.3. v 10:15 h – Krupka
Muţi B tým – II.třída
Neděle 25.3. v 15:00 h – Předonín
Starší dorost – Krajský přebor

Výsledky:
Lovosice : Zubří – 24:23
Kopřivnice : Lovosice – 22:37
Lovosice : Třeboň – 29:23
Jičín : Lovosice – 24:21

Sobota 24.3. v 11:00 h – Neštěmice
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota 24.3. v 13:15 h – Neštěmice
Mladší ţáci – okresní přebor
Sobota 24.3. od 9:00 h – Trávčice

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.

AKCE
od 15. 3. do 15. 4.
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MĚŘvádíme každý den
• pro

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

E
APLIKUnJí EčoM
čky
• kontakt

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Pondělí
- Pátek
8:30-12:00
13:00-17:00

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

Pondělí
8:30-11:30
12:30-15:45
Čtvrtek
8:30-11:30
12:30-15:45

Nadále nabízíme všechny obory vzdělávání
s maturitní zkouškou a výučním listem zveřejněné dříve.

Na nákup BRÝLOVÝCH OBRUB
pro všechny děti do 15 let.
Akce platí i pro dospělé, pokud přijdou
v doprovodu alespoň jednoho z rodičů.

SLEVA 10%
Vadí Vám zamlžené brýle ?
Změňte svůj život s brýlovými čočkami
Přijďte si je vyzkoušet do naší oční optiky.
Těšíme se na Vás.

Zahájení jarních kurzů
• V Lovosicích 24. března od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 23. března od 15.30 hodin v sídle firmy
(automobily i motocykly)

U maturitních oborů:
Osmiletých, šestiletých, čtyřletých i dvouletých
- nástavbových nabízíme rozšířenou výuku:
• Víceleté gymnázium ve vyšších ročnících
- výuku některých předmětů v cizím jazyce
• Oděvnictví - navrhování oděvů

VÝRAZNÁ SLEVA
PRO STUDENTY

• Nábytkářská a dřevařská výroba - navrhování interiérů
• Podnikání i Ekonomika a podnikání
včetně internetového obchodování (i dálkové studium)
- Daňové a finanční poradenství
- Informační technologie
- Pohřebnictví
- Účesová tvorba (u Podnikání)

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 15. března 2012
Informace: tel.: 416 731 920 nebo 416 735 546
e-mail: info@stredni.eu
www.stredni.eu
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Mobil
736 613 300

www.autoskola-alihus.cz

inzerce.dnesek@email.cz

Inzerujte v Lovosickém dnešku!
Ceník inzerce:

Celá strana

- 7 000 Kč/měsíčně

1/2 strany

- 3 500 Kč/měsíčně

1/4 strany

- 1 750 Kč/měsíčně

1/8 strany

-

875 Kč/měsíčně

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku
Telefon: 724 482 870
E-mail:inzerce.dnesek@email.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává: slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou. Stáří slepiček: 18 - 20 týdnů - cena 138 -152 Kč/kus,
starší 20 týdnů - 158 Kč/kus. Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 8. března 2012
Lovosice - u Billy od 14:30 hodin.
Případné bližší informace: 728605840 728165166 415740719

PRONÁJEM

Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701

tel.: 724 482 870

BYTU

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v ulici Sady pionýrů,
3 roky po rekonstrukci.
Cena 8500 Kč měsíčně vč. energií, 2 kauce předem.
Tel. ke konzultaci 721 706 409

Březen 2012

