Informační měsíčník města Lovosice • náklad 3 800 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 2 • číslo 10 • 5. října 2012

Aktuality
Pfannschmidtova vila
se dočká opravy
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Rozhovor
ZUŠ se po 65 letech
přestěhovala
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Téma
Vyjádření CHKO
k dostavbě dálnice D8
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Automaty ulevily centru města
V Lovosicích byl zahájen provoz
šesti parkovacích automatů. Jiţ
od prvního dne bylo jasně viditelné, ţe splní svůj účel – přesunout dlouhodobě parkující automobily mimo centrum.
„Zpoplatněné stání vyřešilo jeden
velký problém. Dokud řidiči parkovali zdarma, odstavená auta často
zablokovala ulice na celý den,“
sdělila starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
Radnice očekává, ţe se teď situace s parkováním výrazně zlepší.
Řidiči budou mít důvod parkovací
místo v centru opustit a uvolnit
místo dalším. I proto se za parkování v centru Lovosic bude platit
pouze v pracovních dnech od 8 do
16 hodin, jinak zůstane parkování
nadále bezplatné. Motoristé zaplatí za první hodinu pouze 5 korun,
kaţdá další hodina vyjde na
10 korun.
Řidiči, kteří potřebují auto odstavit na delší dobu, ať uţ místní

Petici za dostavbu D8
podepsalo 740 lidí
Lidé v Lovosicích podepisovali
petici za urychlené dokončení
dostavby dálnice D8. Akci podpořili i občané z celé postiţené
oblasti.
Celkem se na podpisových arších
objevilo 740 podpisů. Nechyběl ani
ten od starostky Lenky Lízlové.
„Urychlená dostavba dálnice je
nejvyšším veřejným zájmem. Není
moţné akci prodluţovat o další
roky a nečinně přihlíţet jak se ničí
zdraví a majetek občanů. Netrpí
jen lidé v Lovosicích, ale v celé
spádové oblasti, kudy vedou objízdné trasy. Proto věřím, ţe petice
urychlenou dostavbu podpoří,"
uvedla Lízlová.
>>> Pokračování na straně 5
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nebo turisté, mohou vyuţít odstavná parkoviště. Ta jsou připravena v
Zámecké ulici nebo na velkém
parkovišti pod nákupním komplexem „Centrum“. Tam je moţno
parkovat zdarma.
„Provoz parkovacích automatů

nyní budeme tři měsíce monitorovat. Prostředky, které nám jejich
provoz přinese, investujeme do
oprav dalších odstavných ploch či
posílení městské policie,“ uvedla
starostka Lovosic Lenka Lízlová.
(tuc, foto: hv)

Stovky dětí chodí do škol bezpečněji
Vedení města vyslyšelo připomínky rodičů a ředitelů škol.
Přechody pro chodce jsou teď
nově tam, kde chodí školáci
nejvíce.
Nové přechody pro chodce
vznikly v ulici Palackého a 28. října.
Dále bylo upraveno dopravní značení v ulici Všehrdova. Všechna
tato místa jsou v bezprostřední
blízkosti základních škol. Způsob,
jak bezpečně přejít ulici, tu přitom
dlouhou chyběl. „Například naše
škola sídlí na rohu a děti tu přecházejí přes 3 ulice. Dosud jsme tu
neměli ani jeden přechod. To byl
také důvod, proč jsme se s návrhy
na nové přechody obrátili na
vedení města,“ říká ředitelka ZŠ
Všehrdova Monika Zemanová.

Podobné návrhy navíc radnice
zaznamenala i ze strany rodičů.
„Jsme rádi, ţe jsme mohli lidem
vyhovět a věříme, ţe nové dopravní úpravy zlepší bezpečnost nejenom dětí, ale i pedagogů a dalších
lidí, kteří tudy chodí,“ uvedla místostarostka
Lovosic
Vladimíra
Nováková. Nejsou to přitom jen
základní školy. Nové přechody
vítají i mateřinky, které se starají o
nejmenší děti a zdejší ulice také
často vyuţívají. „Teď uţ jen stačí
naučit chodit po přechodech i
dospělé. My to učíme děti ve školách, jenomţe ty potom na ulicích
často vidí pravý opak. Neukáznění
chodci jsou pro děti špatným příkladem,“ dodala ředitelka ZŠ Všehrdova Monika Zemanová.
(tuc)

Sport
Házenkáři postoupili
v Evropském poháru

12|

Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
máme za sebou první
dny, kdy se ve městě
potkáváme s parkovacími automaty. Naším
cílem
nebylo
na
parkování vydělávat, ale omezit
parkování aut v centru města. To
se podařilo. Samozřejmě vnímám
námitky obyvatel okolních ulic, kde
se nyní parkuje „na divoko“. Městská policie se v následujících dnech
zaměří na kontrolu parkování v
přilehlých ulicích, tak aby ani zde
nedocházelo k porušování dopravních předpisů.
Město odmítlo moţnost zvýšení
daně z nemovitosti. Domníváme
se, ţe současná hospodářská krize
spojená se všeobecným zdraţováním uţ zatěţuje občany dostatečně.
Blíţí se krajské a senátní volby.
Přeji Vám všem správnou volbu a
ať dopadnou volby jakkoliv, věřím,
ţe zvolení zástupci budou jak v
krajském zastupitelstvu, tak v
Senátu hájit zájmy našeho regionu.
Na konci září opustila funkci
vedoucí školní jídelny paní Blanka
Koutková. Děkuji jí za její dlouholetou práci a přeji jí spokojenost a
štěstí v zaslouţeném důchodovém
věku.
Přeji vám všem příjemné babí léto
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality
Pfannschmidtova vila se dočká opravy
Zastupitelstvo města Lovosice
souhlasilo se záměrem revitalizace Pfannschmidtovy vily a
jejím funkčním vyuţitím jako
veřejného prostoru. Měla by zde
být knihovna či přestěhováno
informační centrum. To je potěšitelný závěr z posledního zasedání zastupitelů, které proběhlo
ve čtvrtek 27. září.
Objekt Pfannschmidtovy vily je
místními občany povaţován za
jednu z mála historických budov
města. Vila byla postavena měšťanem a pozdějším starostou Lovosic
Franzem Pfannschmidtem koncem
19. století v roce 1887.
V minulosti město neúspěšně
ţádalo o finanční podporu z několika dotačních zdrojů. Daný záměr
revitalizace objektu je reakcí na
vznesené poţadavky o urychlené
řešení a zabránění chátrání historické budovy, ve které se po řadu
let nacházel bývalý Ústav národního zdraví a jeţ potřebuje celkovou

opravu.
„Rada města zvaţovala všechna
moţná řešení pro zlepšení stavu
budovy – prodej, postupnou rekonstrukci či celkovou rekonstrukci
financovanou úvěrem. Dané prostory by se pro svou důleţitost
v očích občanů města měly vyuţít
pro veřejný zájem a plně zpřístupnit, coţ myšlenka vybudovat zde
knihovnu a informační centrum
splňuje,“ uvedla Vladimíra Nováková, místostarostka Lovosic.
Jako nejvhodnější varianta pro co
nejrychlejší záchranu budovy se
přitom jeví celková rekonstrukce
v minimální míře s ohledem na
financování úvěrem. Po schválení
daného záměru zastupiteli bude
návazným krokem zpracování
dokumentace pro stavební povolení, upřesnění rozpočtu a předloţení výběru bankovního ústavu zastupitelům. Odhadovaná částka na
rekonstrukci budovy se pohybuje
kolem 50 milionů korun.
(tuc)

Prvňáci šli do školy. Kolik jich bylo?
Při zápisech v únoru 2012 se
plánovalo, ţe do prvních tříd
nastoupí 104 dětí. 22 dětí ţádalo
o odklad školní docházky. Počet
prvňáčků se proti předpokladu o
4 zvýšil a 3. září jich přišlo do
školy 108.
ZŠ Sady pionýrů má dvě třídy –
20 a 21 ţáčků, ZŠ Antonína Baráka
také dvě třídy (po 17 ţácích) a ZŠ
Všehrdova 2 třídy s 15 a 18 ţáky.
Na ZŠ Antonína Baráka a ZŠ Všehrdova mají přípravné třídy po 12
ţácích. Do škol nastoupilo celkem:
1. ZŠ 518 ţáků, ZŠ AB 304 ţáků a
ZŠ Všehrdova 216.
„Počty ţáků v MŠ se proti loňsku

nemění, všude je obsazena plná
kapacita. Pokud se dítě odstěhuje,
je jeho místo obsazeno dalším
ţadatelem,“ vysvětluje Alena Zelenková, referentka samosprávní
činnosti v oblasti školství na MěÚ
Lovosice.
V MŠ Resslova je 104 dětí, v MŠ
Sady pionýrů 112 a v MŠ Terezínská 108. V MŠ Terezínská funguje
uţ druhým rokem i firemní mateřská školka Lovochemie a.s. pro
12 dětí a od tohoto školního roku
byla také doplněna novými dětmi.
Další firemní školka pro 10 dětí
je u firmy Reader & Falge u
Zámečku.
(hz, foto: archiv)

Informační centrum výrazně zabodovalo

Pracovníci infocentra Vojtěch Krejčí, Pavla Pošvová a Anna Suchá.

V minulých dnech bylo v Informačním centru Lovosice agenturou Ipsos ve spolupráci s agenturou CzechTourism provedeno
hodnocení kvality sluţeb pomocí
metody Mystery Shopping. Výsledek je vynikající – „íčko“ dostalo 100 procent.
Centrum bylo hodnoceno z
pohledu běţného zákazníka,
hodnoty od 0 % – 100 % vyjadřují
kvalitu obsluhy. Do celkového
hodnocení vstoupilo několik
parametrů: značení IC, upravenost exteriéru, vybavení interiéru,
první dojem zákazníka z návštěvy,

výkon pracovníka a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy
informačního centra.
„Jednalo se o první výsledek
kontroly. Smysl a hodnota systému Mystery Shopping je však
zejména v opakování návštěv a
systematickém sledování, ze
kterých pak plynou lepší závěry
pro zkvalitnění sluţeb. U jednotlivé návštěvy je vţdy moţné, ţe
výsledek je ovlivněn náhodnou
indispozicí, únavou, přetíţením a
podobně,“ stojí ve zprávě hodnotící agentury Ipsos.
(tuc, foto: hv)

Lovosičtí věnovali 15 kol dětem v Africe
Rada města schválila na svém
jednání darování 15 kusů jízdních kol ze Ztrát a nálezů pro
projekt „Kola pro Afriku“.
„Sběrné
místo
se
nachází
v Terezíně, kam byla kola
z lovosického městského úřadu
převezena,“ uvedla Martina Tendlerová, referentka Městského
úřadu
Lovosice, která měla
„transport“ bicyklů na starosti.

Projekt Kola pro Afriku je celonárodním projektem a má v úmyslu
pomáhat africkým dětem v Gambii.
Dodáním opotřebovaných, ale
funkčních jízdních kol se tyto děti
dostanou snáze do škol. Česká
veřejnost vyslyšela výzvu o dárcovství jiţ nepouţívaných kol, která by
ještě mohly dětem právě v Gambii.
Darovaných kol je jiţ přes pět tisíc
kusů.
(Text a foto: tuc)

Telefonní budka ve Smetanově ulici bude zrušena
Z důvodu výrazného poklesu
zájmu obyvatel o využívání telefonních automatů se společnost
Telefónica
Czech
Republic
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rozhodla zrušit jeden telefonní
automat také v Lovosicích. Zrušena
tak bude telefonní budka v ulici
Smetanova.
(tuc)
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Město
Lovosice spustily další úsporu energií
Nově začaly šetřit dvě lovosické základní školy, kde byla vyměněna všechna původní okna.
Konkrétní uspořené částky za
teplo budou známy aţ na konci
topné sezony.
Výraznou změnu pocítili na 1. a 3.
základní škole, kde se na výměně
oken pracovalo přes prázdniny.
Výsledky jsou zřejmé od minulého
týdne, kdy byla ve městě zahájena
topná sezona.
„Pro naši školu to znamená výrazné zlepšení. Stará okna uţ nedovírala, šel od nich průvan a ten nebyl
příjemný pro děti ani pro pedagogy,“ líčí situaci na ZŠ Sady pionýrů
její ředitelka Jarmila Višňovcová. „A
není to jen o úsporách za teplo,
zlepší se také bezpečnost. Větrat
se nyní nemusí jen s plně otevřenými okny, takţe i bezpečí dětí je

větší,“ dodává ředitelka školy.
Výměna oken ve dvou lovosických
školách
byla
hrazena
z prostředků města. „Jsou to finance, které se podařilo uspořit díky
optimalizaci úřadu. Nová okna
školám hodně pomohla. Jsou to
přesně ty investice, kam jsme chtěli uspořené peníze nasměrovat,“
vysvětluje za vedení města starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Úspory za teplo školními investicemi nekončí. Výměna oken se
dokončuje také v lovosickém lékařském domě. A uţ nyní radnice
pracuje na nové smlouvě o dodávkách tepla pro město. „Ceny za
energie všeobecně stoupají, my se
ale budeme snaţit o zachování
obdobných podmínek za dodávky
tepla jako dosud,“ dodává starostka Lenka Lízlová.
(tuc)

V Lovosicích byla otevřena UniCredit Bank Expres
Na slavnostním otevření UniCredit Bank v Lovosicích byli přítomni například Jan Landa, tajemník MěÚ Lovosice, jenţ přestřihl pásku, zástupci
UniCredit Bank Oldřich Berka a Vladimír Holub či za pobočku UniCredit
Bank Expres Soňa Chmelinová, Milena Muzikantová a Jan Dušek. (Foto: hv)

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje a Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční ve dnech:
 12. října 2012
 13. října 2012

od 14:00 hod.
od 08:00 hod.

do 22:00 hod.
do 14:00 hod.

Místa konání voleb do zastupitelstva kraje v Lovosicích (sídla okrskových volebních komisí):
Okrsek č. 1 – Mateřská škola, Resslova 874/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská, Příčná, Lovošská,
Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.
Okrsek č. 2 – Mateřská škola, Resslova 874/1
Pro voliče trvale bydlící v ulici: Dlouhá.
Okrsek č. 3 – Střední odborná škola, Krátká 175/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, K. Maličkého.
Okrsek č. 4 – Dům s pečovatelskou sluţbou, 28. října 1200/5
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Jeţka, Dvořákova, Fibichova,
Jabloňová alej, Kmochova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova, V. Nejedlého, L. Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Dům s
pečovatelskou sluţbou.
Okrsek č. 5 – Školní druţina 4. ZŠ, 28. října 686/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28. října, Komenského, Palackého,
Sady pionýrů.
Okrsek č. 6 – Budova Městského úřadu, Školní 4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí,
Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.
Okrsek č. 7 – Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8. května, Kostelní, Mírová, Tovární,
Myslivecká.
Okrsek č. 8 – Speciální základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Ţiţkova, Husova, Prokopa Holého.
Okrsek č. 9 – Ubytovna Města, Nádraţní 805
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádraţní, Obchodní,
Okruţní, U Zdymadla, Terezínská.
Okrsek č. 10 – Kulturní středisko Lovoš, ul. Ţiţkova
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova, Jungmanova,
Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova, Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.

Poslední dotace v roce 2012 rozděleny
Kulturní středisko Lovoš Lovosice vyhlásilo v dubnu na základě usnesení Zastupitelstva města Lovosice ze dne 26. 1. 2012
Dotační program „Kultura, sport
a volný čas pro rok 2012“.
Finanční prostředky byly darem
Lovochemie a.s. Lovosice. Rozdělení dotací podle návrhu Komise pro
kulturu a cestovní ruch schválila
Rada města Lovosice 6. června.
V 1. kole bylo rozděleno 248 344,Kč.
Protoţe
částka
určená
k dotacím ve výši celkem 300 000,Kč nebyla vyčerpána, bylo v červnu
vypsáno ještě 2. kolo.
Kulturní středisko obdrţelo v
2. kole celkem 5 ţádostí o granty.
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Jazz klub Lovosice obdrţel příspěvek ve výši 10 000,- Kč na uspořádání koncertu Kdyţ swing byl králem, který se uskuteční 24. listopadu. Taneční soubor DMC Revolution získal stejnou částku na akci
„Jednou v roce zlom se v boce“.
Autorce Anně Staré činil příspěvek
na vydání omalovánek o Bitvě u
Lovosic 9 490,- Kč – omalovánky
budou k dostání v Informačním
středisku v Lovosicích. Částku
6 000,- dostal šachový oddíl
ASK Lovosice na reprezentaci
v Krajském přeboru II B. Ţádost o
materiální vybavení druţstva basketbalu byla vyřazena, oddíl obdrţel grant jiţ v 1. kole.
(hz)

 Voliči bude umoţněno hlasování poté, co prokáţe svou totoţnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky).
 Kaţdému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje a Senátu Parlamentu České
republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva Ústeckého
kraje a Senátu Parlamentu České republiky můţe volič obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 Volič, který ze zdravotních důvodů nemůţe provést hlasování ve svém
okrsku osobně, můţe poţádat prostřednictvím jiné osoby svoji okrskovou volební komisi nebo telefonicky na čísle 416 571 128, aby jej navštívili členové příslušné okrskové volební komise v jeho bytě s přenosnou volební schránkou.
 V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky, se volby uskuteční ve dnech:
19. října 2012
od 14:00 hod.
do 22:00 hod.
20. října 2012
od 08:00 hod.
do 14:00 hod.
Voliči obdrţí hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební místnosti.
 Pro zajištění klidného a hladkého průběhu hlasování je třeba, aby kaţdý
volič dbal pokynů okrskové volební komise v místnosti, kde bude hlasování provádět.
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Rozhovor

ZUŠka se po 65 letech přestěhovala
Rozhovor s ředitelem školy MgA. Jiřím Lhotským
ná místa. Podle plánu všichni učitelé zabalili
noty, knihy a pomůcky do 150 krabic. Na zvládnutí tohoto nesnadného úkolu měla největší
podíl školnice Lenka Hönigová.
Výuka hudby je v ZUŠ provozována ve dvou
směrech zaměření – na hudbu váţnou
a populární. Proč k tomuto rozdělení došlo
a jak se od sebe studium liší?
Specializaci si vyţádala doba a poptávka. Škola
je však jedna a začátky jsou stejné především
v technice. Diferenciace začíná v repertoáru a
zapojením do souborové hry.
Lovosická ZUŠ má v současnosti několik
poboček; kde a jak je výuka organizována?
Pokrýváme podstatnou část obvodu pověřené
obce 3. stupně Lovosice, tj. Třebenicko, Velemín
a Třebívlice.

Základní umělecká škola v Lovosicích se
pravidelně podílí na kulturním dění ve městě, především hudebními pořady. Od roku
1947 sídlila v budově v ulici Karla Maličkého
2, výtvarný obor v čísle 16. Ve funkci ředitele
naší ZUŠ působí od školního roku 1994/1995
MgA. Jiří Lhotský. Za dobu jeho působení
v ZUŠ Lovosice se toho mnoho změnilo.
K poslední změně právě dochází, ZUŠ má
nyní sídlo v Přívozní ulici 1036. Aţ dosud
byla výuka v Lovosicích provozována na
několika místech. Na novinky jsme se ředitele ZUŠky zeptali.
Na kterých místech v Lovosicích dosud byla
prováděna výuka v ZUŠ? A jak tomu bude
nyní?
Výuka ZUŠ probíhala v ulici Karla Maličkého 2
(klasická hudba a zpěv), v K. Maličkého 16
(výtvarný obor), v DDM Elko (počítačová hudba)
a v Přívozní 1036 (populární hudba), tedy na
čtyřech místech. Záměr vedení města po volbách 2010 byl soustředit výuku na adresu Přívozní 1036.
Realizace započala v lednu 2012, kdy byl přestěhován výtvarný obor. Během jara 2012 začala
realizace nového projektu v prostorách bývalého odboru dopravy a částečnými úpravami
balkonu v prostoru populární hudby. Dne 13.
srpna 2012 došlo ke kompletnímu sestěhování
školy na jednu adresu se třemi částmi, A – klasická hudba a zpěv, B – populární hudba, zpěv a
počítače, C – výtvarný obor.
Jak probíhalo stěhování? Přestěhovat některé hudební nástroje bylo asi velmi náročné.
Nejnáročnější den byl 13. srpen, kdy nastoupilo 10 profesionálních stěhováků. Nejtěţší byly
klavíry a velké skříně, jejich rozmístění na správ-
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Kolik má ve školním roce 2012/2013 ZUŠ
ţáků? Kolik jich bylo na začátku Vašeho působení v Lovosicích? Které obory jsou nejţádanější?
Škola vyučuje celkem 520 ţáků. Kdyţ jsem
začínal, bylo jich i s pobočkou v Libochovicích,
která se později odtrhla pod tamní ZŠ, kolem
200. Nejţádanější jsou nástroje hudebních skupin, kytara, baskytara, bicí, elektronické klávesy
a zpěv.
Jak je to s výukou přípravné hudební výchovy na mateřských školách?
Naši učitelé docházejí do MŠ Resslova, Sady
pionýrů, Terezínská a do MŠ Třebenice,
konkrétně Alena Beckerová, Eva Peluňková,
Olga Haufová, Adolf Škarda a Vlastimil Barák,
kde vyučují Přípravnou hudební výchovu
1. ročníku s motivačními obory housle, elektronické klávesy, kytara, zobcová flétna a zpěv.
Díky pochopení vedení mateřských škol je toto

zavedeno jiţ od roku 1998.
ZUŠka má i několik souborů. Mohl byste
nám je trochu přiblíţit?
Soubory pracují pod názvy Happy Voices,
Smíšený orchestr, Enkláva a Hudební skupina
učitelů. Dále existují malé skupiny komorní
hudby.
Ţáci školy se kaţdoročně zúčastňují Národní
soutěţe ZUŠ. Pokud vím, s velmi zdařilými
výsledky. Co povaţujete za největší úspěchy?
Největším úspěchem je velká zapojenost ţáků
ve školním a okresním kole. Postupně se propracovávají do krajského a celostátního kola,
kde se jejich počet zmenšuje. Ti, kteří obstojí aţ
do konce, obsazují převáţně přední místa.
Některé talentované děti odcházely
a i v současnosti odcházejí studovat
na konzervatoře. Kdo to byl v posledních
letech?
Do Teplic na konzervatoř odešli na bicí Ondřej
Malík, Luboš Šindela, Dita Grundová (učitel
Martin Dolejší), na trubku Barbora Kulasová, Jiří
Bauer, do Prahy Radovan Lukš a Jonáš Kopáček
z mé třídy.
Škola má i výtvarný obor. Kolik má ţáků
a odešel někdo studovat na některou uměleckou školu? Pořádáte také výstavky prací
ţáků?
Tento obor má kolem 63 ţáků a na výtvarné
školy odchází kaţdým rokem studovat 1 aţ 2
ţáci. Poslední výstava prací ţáků byla na konci
loňského školního roku v kostele Církve československé husitské v ulici K. Maličkého.
Co byste si přál pro další rozvoj školy?
Co byste vzkázal našim čtenářům? Na které
nejbliţší koncerty byste je pozval?
Pro další momentální rozvoj školy bych jí přál
nerušený průběh výuky, který trpěl neklidem
kolem technických vychytávek a souţitím učitelů a ţáků s novým prostředím. Poděkování za
investiční akci patří Městu Lovosice a spolupracujícím firmám, zejména pak Raeder & Falge.
Koncertní činnost začala jiţ v září na Dětském
dnu v lesoparku Osmička, na lovosické pouti
(také na Osmičce), v Kocourově (cyklus koncertů
Kostely znějící) a ukázkou výukové činnosti
v Muzeu českého granátu v Třebenicích. Zajímavý koncert se bude konat 18. října 2012
v sále Kulturního střediska Lovoš, který bude
spojen se křtem CD pěveckého sboru Happy
Voices. Účinkování v měsíci září bylo spojeno
s usilovnou pedagogickou prací učitelů Martina
Dolejšího, Ivo Joachimsthalera a Jakuba Kocha.
Základní umělecká škola nalezla po 65 letech
nový společný domov pro všechny obory. Přejme jí i nám všem, aby se výuce hudby a výtvarného umění v Lovosicích i nadále dařilo.
(hz, 2x foto: hv )
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Kam zmizela voda z potoka?
Váţení, dovoluji si zareagovat
na články týkající se dálnice D8
vedené přes České středohoří,
uveřejněné v ţářijovém Lovosickém dnešku.
Najde se myslím dost lovosických
obyvatel, kteří se rádi rekreují v
krásné přírodě nedalekého Oparenského údolí. I já jsem častou
návštěvnicí těchto míst, a to nejen
v létě, ale v kaţdém ročním období
a za kaţdého počasí.
Přibliţně před jedním a půl
rokem zde došlo k velice zvláštnímu jevu. Zmizela nenávratně polovina vody z potoka. Tento jev je
trvalý, zřetelně je vidět například
před malým splavem, který se
nachází, jdeme-li od Černodolského mlýna směrem k Malým Ţerno-

sekám, po levé straně cesty. V těch
místech je polovina koryta potoka
trvale vyschlá. Ekologický dopad
tohoto jevu si můţe kaţdý domyslet sám.
Předpokládám, ţe ztracená voda
je ta voda, která byla před nedávnem svedena z prostoru staveniště
dálnice v okolí Bílinky směrem k
Sulejovicím, v pod zem zakopaných betonových skruţích. Tyto
ústí do koryta Borečského potoka
v prostorách před bývalým státním
statkem. Překvapuje mě, ţe v debatách o dostavbě dálnice tento
údaj dosud nezazněl.
Milí občané, aţ se půjdete rekreovat do Oparenského úkolí, otevřete oči a dívejte se, prosím.

Petici za dostavbu D8 podepsalo 740 lidí
>>> Dokončení ze strany 1
Organizátoři se rozhodli pro
petici poté, co ekologičtí aktivisté
znovu napadli rozhodnutí krajského úřadu o stavebním povolení.
„Situace uţ je na hranici únosnosti.
Teď je to petice, ale náš boj za
dostavěnou dálnici D8 tím rozhod-

ně neskončí," prohlásil za organizátora akce – Občanské sdruţení
Nové Klapý – Lovosice – Vladimír
Brchel.
„Lidé nemíní další dlouhé roky
čekat, jak dopadne právní bitva a
přitom to nečinně sledovat," dodal.
(tuc, foto: hv)

podle § 43, který stanoví, kdy lze
udělit výjimku z tohoto zákazu.
Tato výjimka byla udělena Ministerstvem ţivotního prostředí ČR,
které bylo v té době příslušným
správním úřadem k jejímu udělení.
Správa CHKO České středohoří tak
jiţ dále postupovala při hájení
zájmů ochrany přírody a krajiny
v intencích tohoto rozhodnutí.
Nevládní organizace se soustředily
na zamítnutí vedení stavby přes
CHKO. Snahou Správy CHKO v této
době bylo dosaţení co nejlepšího
technického způsobu provedení
dálnice přes území chráněné krajinné oblasti.
Dálnice jako taková představuje
pro ţivou sloţku přírody významnou bariéru a dochází tak
k násilnému oddělení jednotlivých
přírodních krajinných segmentů.
Sníţení tohoto bariérového vlivu
lze dosáhnout vedením trasy dálnice v tunelu nebo na vysokých mostech. Bohuţel vysoké mosty jsou
trvalým výrazným prvkem v krajině,
které naruší její dosavadní vzhled.
Tunel vedený napříč Českým středohořím by z pohledu ochrany
přírody byl asi lepším řešením neţ
je současná varianta, proto se
Správa v minulosti snaţila uplatnit
poţadavek překonat podstatnou
část území CHKO právě dlouhým
tunelem. Moţná kdyby nevládní
organizace v této etapě takové
řešení podpořily, tak uţ dnes dálnice slouţí. Ale to je jenom kdyby…

V současné situaci s ohledem na
realitu rozestavěnosti a stavu povolení je jiţ hlavním zájmem ochrany přírody, aby stavba byla dokončena co nejdříve a území CHKO tak
zatěţovala co nejkratší dobu rušivá
činnost stavebních strojů.
Teprve delší čas ukáţe, jestli rozhodnutí postavit dálnici v chráněné
krajinné oblasti bylo správné a
šťastné. Ke článkům zveřejněným
v minulém čísle lze jen dodat to, ţe
23 let na zavedení demokracie je
přece jen krátká doba.
V pravé demokracii totiţ nejsou
upírána práva menšiny uplatněním
práv většiny nebo práva slabších
právy silnějších. Těmi slabšími
v tomto případě mohou být i
endemické druhy jeřábů rostoucích
v trase dálnice, nebo brouci a
motýli. I oni mají právo na plnohodnotný ţivot stejně jako lidé, ale
proti lidem se často neumí sami
bránit. Proto je znakem kulturní a
rozvinuté společnosti to, ţe věnuje
péči jejich ochraně.
Kdyţ se zamyslíme z tohoto
pohledu nad argumenty všech
stran a opustíme svůj egoistický
postoj k dané věci, kdy nás zajímá
pouze uspokojení vlastních potřeb
a poţadavků, tak si uvědomíme,
ţe je velmi těţké tvrdit, která strana má pravdu. Z těchto důvodů
nechceme blíţe komentovat jednotlivá tvrzení, byť se s nimi dá
individuálně polemizovat.
(jv)

M. Patráková

• Pohled CHKO na D8 •
V minulém čísle Lovosický
dnešek přinesl vyjádření Miroslava Patrika z Dětí Země, na
které reagoval vedoucí Stavebního úřadu Lovosice Petr Soldon.
Pan Patrik jmenoval ve vyjádření
také Správu Chráněné krajinné
oblasti (CHKO) České středohoří
se sídlem v Litoměřicích jako
„spoluviníka“ současné situace.
Proto byl dodatečně o vyjádření
poţádán její vedoucí Jaroslav
Obermajer.
Z pohledu Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří je
stavba dálnice přes území, na kterém má hájit zájmy ochrany přírody a krajiny, zásadní věc. Správa
CHKO je kromě toho, ţe je součástí
Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR jako instituce odborné, také
orgánem vykonávajícím státní
správu podle zákona o ochraně
přírody a krajiny. Činnost správy je
tak oproti zástupcům nevládních
organizací, často označovaných
jako ekologové nebo ochránci
přírody, vázána postupy danými
zákonem a také pouze v rámci
zákonného vymezení můţe uplatňovat poţadavky k ochraně přírody
a krajiny.
Z pohledu veřejnosti nejsou často
chápány rozdíly mezi Správou
CHKO a nevládními organizacemi.
Proto se také často setkáváme s
dotazem, kdy uţ tu dálnici konečně
povolíme. Na takový dotaz je však
jednoduchá odpověď – příslušná
rozhodnutí dle zákona o ochraně
přírody a krajiny byla vydána, jsou
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platná a tvoří podkladová rozhodnutí pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Správa CHKO není
ani příslušná k posuzování vlivů
stavby nebo koncepce vedení
dálnic na ţivotní prostředí – tedy
téma, které je frekventováno
v souvislosti s posledními rozhodnutími soudu.
Zásadní otázkou pro vedení dálnice přes CHKO České středohoří
je vyřešení konfliktu veřejných
zájmů. Na jedné straně je to zájem
veřejné dopravní infrastruktury
odpovídající dnešním poţadavkům
a s ní spojených druhotných efektů
charakteru ekonomicko – sociálního rozvoje území dálnicí obslouţeného. Na straně druhé jsou to
poţadavky na ochranu ţivotního
prostředí, zdraví obyvatel a konkrétně také přírodního a kulturního
dědictví chráněného v CHKO České
středohoří.
Oba tyto veřejné zájmy mají své
zastánce. Po co nejrychlejší dostavbě dálnice volají jistě kromě řidičů i
ti, kteří dnes mají kaţdodenní problém s průjezdem tisíců vozidel a
kamiónů pod okny domů v obcích
na stávající mezinárodní trase E 55.
Část veřejnosti však v dálnici vidí
ničení přírody, nový cizorodý prvek
v krajině. Rovněţ dálnice vedená v
nové trase, na níţ lze předpokládat
ještě větší intenzitu dopravy, se
projeví při provozu svými vlivy na
obyvatele. Konflikt těchto veřejných zájmů je řešen legální cestou
a to udělením výjimky ze zákazu
umisťování dálnic na území CHKO
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích se uskutečnilo
ve čtvrtek 20. září 2012 čtvrté
letošní slavnostní přivítání nových občánků Lovosic s jejich
rodiči a příbuznými.
Ze šestnácti pozvaných novorozenců bylo devět holčiček a sedm

kluků. Jedna pozvaná holčička a
jeden kluk se nedostavili.
Občánky mezi nás přivítal pověřený zastupitel Milan Šramota a
matrikářka Hana Beránková. Děti
z MŠ Resslova přivítaly nové občánky svým vystoupením.
(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:

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

41.

10.10. – 11.10.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

42.

17.10. – 18.10.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

43.

24.10. – 25.10.

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

44.

31.10. – 1.11.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – ŘÍJEN 2012
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Zleva: Adrian Berky, Marek Badžo, Jarmila Sendrejová a Filip Gábor

Ulice:

9. 10.
10. 10.

Kostelní, Kostelní sídliště
Terezínská, Nádraţní

16. 10.
17. 10.

U Nadjezdu, P. Holého, Sady Pionýrů
Vodní, Dlouhá parkoviště

23. 10.
24. 10.

Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod

30. 10.
31. 10.

K. Maličkého, Resslova, Palackého
Osvoboditelů parkoviště u sochy, Wolkerova

Představujeme odbory MěÚ: Odbor vnitřních věcí
Hlavní činnost odboru:
 zajištění kompletní evidence a hospodaření s majetkem MěÚ
 zajištění bezchybného chodu spisovny, podatelny a recepce
 ve spolupráci s ORR a SM zabezpečení údrţby a oprav majetku MěÚ
 zajištění úklidu všech objektů MěÚ
 evidence nálezů a ztrát
 poţární ochrana a prevence
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, školení zaměstnanců a kontrola
 zajištění reţijního materiálu pro potřeby MěÚ
 provoz centrální pokladny
 správa systému výpočetní techniky, zajištění její funkčnosti a bezpečnosti, metodické usměrňování uţivatelů, zajištění IT vybavení
 provoz informačního centra – kontaktní pracoviště Czech Point, vidimace a legalizace – ověřování listin a podpisů
Zleva: Katrin Vaňková, Jiří Havlíček, Matyáš Sobotka, Mikuláš Miko a Vanesa
Csefalvayová

Zleva: Eliška Kratochvílová, Michaela Kamarytová, Natálie Landová a dvojčátka
Anežka a Eliška Dolejší
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Pracovníci odboru, kontakty:
Jana Hejdová, vedoucí odboru
tel.: 416 571 170, e-mail: jana.hejdova@meulovo.cz
Anna Suchá, referent v Infocentru
tel.: 416 571 173, e-mail: anna.sucha@meulovo.cz
Pavla Pošvová, referent v Infocentru
tel.: 416 571 174, e-mail: pavla.posvova@meulovo.cz
Martina Tendlerová, referent
tel.: 416 571 171, e-mail: martina.tendlerova@meulovo.cz
Tereza Chválová, referent na pokladně
tel.: 416 571 172, e-mail: tereza.chvalova@meulovo.cz
Lenka Vysušilová, referent na podatelně
tel.: 416 571 111, e-mail: lenka.vysusilova@meulovo.cz
Ing. Josef Šabata, referent – informatik
tel.: 416 571 117, e-mail: josef.sabata@meulovo.cz
Iva Záveská, referent – informatik
tel.: 416 571 118, e-mail: iva.zaveska@meulovo.cz
Jiří Motl, referent – informatik
tel.: 416 571 179, e-mail: jiri.motl@meulovo.cz
Otevírací doba:
Pondělí a středa: 7 – 17, úterý a čtvrtek: 7 – 15, pátek: 7 – 14
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Jednotky
Upozornění pro občany k poplatku za odpady
Dle Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování,
sběru, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních
odpadů
s platností od 1. 1. 2012 upozorňujeme občany, ţe výše uvedený
poplatek byl splatný do 30. 9.
2012.
Proto vyzýváme poplatníky, aby si
zkontrolovali své osobní daňové
účty vůči Městu Lovosice, a tímto
se vyhnuli případným sankcím při
nesplnění této poplatkové povin-

nosti. Včas nezaplacené poplatky
můţe správce poplatku zvýšit aţ
na trojnásobek. Na Městském
úřadě v kanc. č. 233, II. patro (stará
budova) bude k nahlédnutí hromadný předpisný seznam ke kontrole nezaplacených poplatků a to
v úředních hodinách pondělí a
středa od 8:00 – 11:00 a 12:00 –
17:00. Kaţdý občan uvedený v
seznamu bude moci nahlédnout k
údajům, které se týkají pouze jeho
osoby po předloţení platného
občanského průkazu.

Zásahy jednotky poţární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (21. 8. – 30. 9.)

 21. 8. v 21:27 jednotka HZS PS
Lovosice byla vyslána k odstranění spadlého stromu přes vozovku, kdy koruna stromu zasahovala na přilehlou budovu v
obci Malé Ţernoseky. Jednotka
provedla rozřezání stromu pomocí řetězové motorové pily a
uvolnění komunikace.
 23. 8. ve 14:05 provedeno odstranění prasklých větví po bouřce, které vysely ze stromů nad
chodníkem v blízkosti Modly v
Lovosicích. K odstranění nebezpečných větví byla pouţita automobilová plošina a motorová
pila. Na místě zasahovala jednotka HZS PS Lovosice.
 29. 8. ve 20:12 byla jednotka HZS
PS Lovosice povolána na podezření z úniku zemního plynu v
bytovém domě v Lovosicích. Při
detekci bytu přístrojem GasAlert
micro 5 nebyl únik zemního
plynu potvrzen. Na místo se
dostavil technik RWE, který provedl kontrolu ve všech bytech a
otevřel HUP.
 4. 9. v 11:55 jednotky PS Lovosice a PS Litoměřice byly povolány
na poţár střechy na Václavském
náměstí v Lovosicích. Místo zásahu upřesněno na obchodní areál
„Centrum“ naproti restauraci
Beseda. Poţár byl lokalizován
pracovníky provádějícími opravu
před příjezdem jednotek poţární
ochrany pomocí 4 ks práškových
hasicích přístrojů. Jednotka PS
Lovosice provedla prolití ohniska
poţáru a pomocí automobilového ţebříku kontrolu střechy.
 6. 9. v 1:25 poţár kontejneru ve
městě Lovosice, v ulici Sady Pio-
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nýrů. Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn poţár dvou plastových kontejnerů. Likvidaci poţáru
provedla jednotka HZS Ústeckého kraje PS Lovosice.
 7. 9. v 9:16 nahlášena dopravní
nehoda osobního automobilu na
dálnici D8 – 35 km směr Praha.
Následně bylo místo zásahu
upřesněno na 41 km. U dopravní
nehody jiţ zasahovala ZZS, která
na místě měla sanity a vrtulník. V
havarovaném vozidle cestovali 4
osoby, z toho dvě byly v péči
lékařů. Jednotky provedly protipoţární zajištění vozidla po nehodě a zamezení úniku oleje z
motorové části vozidla. Zásah
provedla jednotka HZS Ústeckého kraje PS Lovosice.
 11. 9. ve 22:15 jednotka PS Lovosice byla vyslána k poţáru odpadu na hřbitově do obce Křesín.
Po příjezdu jednotky na místo
poţáru na místě jiţ jednotka SDH
obce Klapý, která prováděla
hašení odpadu jedním proudem
C a rozhrabávání pomocí lopat.
 18. 9. v 11:51 vyslána jednotka
PS Lovosice na poţár křoví u
garáţí v ulici U Nadjezdu v Lovosicích. K likvidaci poţáru pouţit
vysokotlaký proud.
 18. 9. ve 13:40 Jednotka HZS
PS Lovosice povolána na únik
nebezpečné látky u obce
Chrášťany. Po příjezdu na místo
události zjištěno, ţe šlo o
dopravní nehodu – střet s divokým prasetem a následný únik
chladící kapaliny z nákladního
automobilu. Jednotka provedla
průzkum, zda nedošlo k ohroţení
ţivotního prostředí a opláchla

– Městská policie v akci –
hodinách prováděla hlídka Městské policie Lovosice v ulici Purkyňova kontrolu řidiče motorového
vozidla tovární značky Fiat.
„Dechovou zkouškou na přístroji
Dräger bylo u řidiče z Litoměřic
naměřeno 0,38 ‰ alkoholu v dechu,“ informoval Jaroslav Janovský,
velitel MP. Případ stráţníci předali
k vyřešení lovosickému odboru
dopravy.

Nepolepšitelný zloděj
V prvních dnech měsíce září přijali stráţníci oznámení o krádeţi
zboţí v marketu Penny. Nebylo to
však poprvé, kdy se dotyčný obohacoval na úkor druhých. „Hlídka
se ihned dostavila na místo. Podezřelý muţ ve věku 41 let z Ústí n.
Labem odcizil potraviny v hodnotě
271,- Kč a nemohl hodnověrným
způsobem prokázat svoji totoţnost. Proto následovalo předvedení na Policii ČR, kde bylo lustrací
zjištěno, ţe byl v posledních třech
letech za krádeţ jiţ odsouzen nebo
potrestán, z tohoto důvodu vzniklo
důvodné podezření ze spáchání
trestného činu krádeţe a případ
byl předán Policii ČR,“ vysvětlil
Jaroslav Janovský, velitel lovosických stráţníků.
Opilec se projíţděl po městě
Městští stráţníci přistihli dalšího
opilce za volantem osobního vozu.
V polovině září v časných ranních
místo události.
 21. 9. v 10:45 Při kondiční jízdě
přijela jednotka PS Lovosice k
dopravní nehodě dvou osobních
automobilů u obce Třebívlice. Na
místě byla jiţ Letecká záchranná
sluţba a Policie ČR. Jednotka
HZS provedla vyproštění a pomohla s transportem zraněných
osob do vrtulníku a vozidla ZZS.
Během zásahu byla uzavřena
silnice ve směru Lovosice – Most
aţ do odletu vrtulníku LZS.
 Shořela drůbeţárna
V poslední zářijový den byl ve
čtyři hodiny ráno ohlášen poţár
haly drůbeţárny v katastrálním
území obce Vchynice. Na místo
byly vyslány jednotky poţární
stanice Lovosice, PS Litoměřice,
SHDO Chotiměř, Třebenice a

Chtěl stráţníky obelstít
Přestat s řízením se i přes vyslovený zákaz nechtělo devětadvacetiletému muţi z Lovosic. „18. 09.
2012 v 21:15 hodin prováděli
stráţníci Městské policie Lovosice
hlídkovou činnost v ulici 28. října.
Zde zahlédli při odbočování do
ulice Palackého u osvětleného
přechodu pro chodce míjející
osobní automobil tovární značky
Audi a v řidiči poznali osobu, která
má uloţen zákaz řízení motorových vozidel a kterou jiţ stráţníci
pro stejný delikt řešili,“ uvedl Jaroslav Janovský, velitel stráţníků.
Řidič však zastavil a ihned se přemístil do zadní části vozidla, kde se
připoutal bezpečnostním pásem.
„Pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR. Provedenou
lustrací bylo potvrzeno, ţe má muţ
ve věku 29 let z Lovosic udělen
zákaz řízení motorových vozidel a
policisté si případ převzali k provedení dalších úkonů v trestním
řízení,“ uzavřel Jaroslav Janovský,
velitel Městské policie v Lovosicích.
Terezín. V dopoledních hodinách
z důvodu vystřídání hasičů u
zásahu, který trval přes čtyři
hodiny, byly dále povolány jednotky z SDHO Bohušovice nad
Ohří, SDHO Litoměřice a SDHO
Sulejovice. Poţárem byla zasaţena celodřevěná hala určená na
chov kuřat, v době poţáru
prázdná. Po příjezdu jednotky z
PS Lovosice byl celý objekt zasaţen plameny, proto velitel zásahu rozhodl o nasazení jednoho
proudu C na ochranu vedlejší
budovy. Po příjezdu dalších jednotek byly nasazeny další útočné
proudy na hašení poţáru a byla
zřízena kyvadlová doprava pro
doplňování poţární vodou z
hydrantu u supermarketu Lidl v
Lovosicích. Likvidace události
byla ukončena v 11.09 hodin.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík

7

Osobnost

Známé i neznámé osobnosti Ústeckého kraje – Prof. Josef Kepka

26. 2. 1902, Vranovice u Břas,
okr. Rokycany,
† 11. 10. 1952, Praha – Pankrác

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem vydává řadu let
KALENDÁRIUM
REGIONÁLNÍCH
VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Pro
rok 2012 byl mezi osobnosti Ústeckého kraje zařazen středoškolský profesor Josef Kepka, a to
dvakrát – před 110 lety se pedagog narodil a před 60 lety byl
odsouzen v procesu se Zelenou
internacionálou a 11. října 1952
popraven (jako jediný politický
vězeň z okresu Litoměřice). Profesor Kepka působil na Teplicku a
Litoměřicku.
Josef Kepka se narodil 26. 2. 1902
v rodině rolníka Vojtěcha Kepky a
jeho manţelky Marie. Po ukončení
základního vzdělání vystudoval
Vysokou obchodní školu v Praze.
Před II. světovou válkou učil na
Obchodní akademii v Opavě a

Senioři z Coswigu navštívili Lovosice
Všichni důchodci neleţí jen za
kamny (nebo u televize), ale
mnohdy jsou zvídavější neţ
mnohem mladší lidé. Senioři
z našeho partnerského města
Coswigu si vyjeli na výlet do
Ústeckého kraje.
Nejprve navštívili Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který
získal proslulost v roce 1975,
kdy byl přesunut po kolejích o
841 metrů, aby byl zachráněn z

místa, které bylo srovnáno se zemí
kvůli těţbě uhlí.
Druhým navštíveným místem byla
po obědě prohlídka Collegium
Bohemicum; to je obecně prospěšná vědecká a kulturně – vzdělávací
společnost se sídlem v Ústí nad
Labem, zabývající se vztahy Čechů
a německy mluvícího obyvatelstva
v českých zemích. A všichni byli
zvědavi na partnerské město
Lovosice, kde je před čtvrtou hodi-

Na pevnost Königstein jsme jeli výtahem
Svaz postiţených civilizačními
chorobami pořádá zajímavé
výlety. Nedávno jsme byli na
tajemném hradu Houska, kde
nás málem odnesli čerti do pekla, poté ve Svatostánku českého
vinařství v sousedních Litoměřicích a nyní nás odvezl zájezdový
autobus do Saského Švýcarska,
kde jsme navštívili pevnost
Königstein.
V dobách raného středověku za
Karla IV. patřila tato mohutná stolová hora dokonce k Českému
království. Naštěstí jsme na ni nemuseli stoupat, vyvezl nás tam
osobní a nákladní výtah pro
42 osob, který byl postaven
v letech 1967 – 70. Na skalní plošině ve výši 247 metrů nad hladinou
Labe se nachází velice mnoho
různých stavebních objektů. Jsou
to například nejstarší dochovaná
kasárna v Německu (1589/90),
první posádkový kostel v Sasku
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(1676) a nejhlubší studna v Sasku,
hluboká 152,5 metru. Tato studna
se nachází v tzv. Studničním domě

potom aţ do roku 1938 na Obchodní akademii v Teplicích. Hodně cestoval po Evropě, navštívil
Sovětský svaz, Severní Afriku a
Blízký východ. Na obchodní školu
v Budyni byl povolán jako správce
v roce 1941, kdy přestal působit
jako ředitel brněnské obchodní
akademie. Později se škola přestěhovala do Litoměřic.
V letech 1949 – 1951 byl ředitelem Vyšší správní a zdravotní školy
v Lovosicích (bývá také uváděna
jako Vyšší škola sociálně zdravotní
v Lovosicích). Josef Kepka neměl
rodinu, byl svobodný a ţil sám. 28.
května 1951 byl zatčen a škola byla
v Lovosicích zrušena. Před svým
zatčením bydlel v Budyni nad Ohří
v domě č. p. 329 v ulici Dr. E. Beneše (dnes ulici Josefa Kepky). V roce
1952 byl Státním soudem označen

za hlavního viníka a organizátora
činnosti Zelené internacionály
(nikdy neexistující organizace připravující prý ozbrojený odpor proti
komunistům na venkově) na Podřipsku a Budyňsku, ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu
smrti a 11. října 1952 popraven.
Tragicky zemřel dobrý člověk,
vlastenec, sokol, schopný pedagog
i ředitel. Jeho bývalí kolegové i ţáci
na profesora Kepku vzpomínají
s láskou, soucitem, vděčností i
úctou. V roce 1996 byl profesor
Kepka jmenován Čestným občanem města Budyně nad Ohří a
11. října 1999 mu byla na domě č.
p. 329 odhalena pamětní deska.
Rovněţ v Teplicích na Obchodní
akademii připomíná pana profesora pamětní deska od vděčných
studentů.
(hz)

nou čekalo na radnici malé občerstvení.
54 výletníků přivezla Ulrike Tranberg, tisková mluvčí města Coswigu a na lovosické straně se o seniory staraly Jana Hejdová, vedoucí
odboru vnitřních věcí MěÚ Lovosice a tlumočnice Erika Trefná.
Coswigští si prohlédli v Lovosicích
Václavské náměstí, starou i novou
radnici a římskokatolický kostel
sv. Václava, vyslechli přednášku
o památných obrazech, freskách
a dalších pamětihodnostech. Krom
toho chvíli poslouchali zkoušku na

Václavskou mši a ani se jim
z nečekaného koncertu nechtělo.
V kostele Církve československé
husitské obdivovali oltář – vitráţ
s Jeţíšem Kristem a jedna z důchodkyň uvedla, ţe úplně stejný
obraz je v jedné z městských částí
Coswigu. Farářka paní Mikušková
musela také vysvětlovat, jak se děti
křtí vodou z konvičky.
Pak uţ následovalo rozloučení.
Mnozí však litovali, ţe se nemohou
zúčastnit Václavské pouti, která
zrovna probíhala. Šťastnou cestu,
přátelé!
(hz)

a je tam popis hloubení studny,
historie čerpání vody, studnaři,
zkrátka všechno o vodě pro vojáky
a jejich koně. 1,7 km dlouhá trasa
podél hradeb pevnosti nabízí fascinující výhledy na labské údolí,

domečky a vláčky vypadají z výšky
jako dětské hračky.
Navštívili jsme klenotnici, sklad
proviantu a viděli i model pevnosti,
kde bylo moţno v několika jazycích
(i česky) získat její popis a obrázek
stavby. Romantici mohli zhlédnout
letohrádek, kde jeden ze šlechticů
schovával svou milenku, ale svedl
mu ji slouţící, který ji zásoboval
potravou. Všude měli připraveny
na půjčení materiály o budovách
i v češtině, a komu to nestačilo,
mohl si zapůjčit audioguide
(namluveného průvodce) v češtině.
Ve většině budov byly výstavy. Byli
jsme nahoře asi 3,5 hodiny a prohlídka se nedala stihnout.
Škoda, ţe jsme museli dolů,
neboť součástí výletu byla i návštěva nákupního střediska nedaleko Pirny.
Ty tři hodiny v nákupní pevnosti
byly zbytečně dlouhé, osobně bych
prodlouţila dobu ve prospěch
pevnosti středověké. Hypermarkety jsou u nás taky.
(hz, foto: archiv)
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
JUNÁK – svaz skautů a skautek
ČR, středisko Brána Lovosice
Co nám říká encyklopedie? Skauting je mezinárodní hnutí, jehož
cílem je výchova a sebevýchova lidí
všech věkových kategorií. Posláním
hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních,
sociálních a tělesných schopností.
Cílem je připravenost jedince plnit
povinnosti k sobě samým, bližním,
vlasti, přírodě a celému lidskému
společenství.
První zmínka o lovosickém skautingu je z roku 1921, kdy se lovosičtí skauti zúčastnili pouti na
horu Říp. Přiřazení Lovosic k Velkoněmecké říši v záři roku 1938 znamenalo první ukončení skautské
činnosti ve městě. Během prázdnin
1945 obnovil činnost organizace
JUNÁK v Lovosicích osmnáctiletý
Jaroslav Pohořálek a v zimě 1945 –
46 vzniká v Lovosicích skautské
středisko pod vedením Ládi Jandíka. Krátká etapa poválečného
skautingu skončila v roce 1949,
kdy byla organizace zrušena podruhé a majetek střediska předán
městské organizaci Svazu české
mládeţe. Činnost Junáka byla přerušena na 20 let.
Rok 1968 znamená, nejen
pro Lovosice, obnovení Junáka.
Vedoucím střediska byl zvolen
bratr Vlastimil Kos. Počátkem
prázdnin má lovosické středisko
156 členů a 18 činovníků (2 chlapecké oddíly, 1 dívčí, 1 smíšený a 2
smečky vlčat). V červnu a červenci
68 připravují činovníci první letní

tábor po znovuobnovení organizace. Tábor se konal na Pálči jen od
18. do 21. srpna – republika byla
obsazena armádami Varšavské
smlouvy… I po této invazi ještě více
jak rok skauti v Lovosicích pokračovali ve své činnosti. Dne 17.
listopadu 1969 schválilo plénum
tehdejšího ÚV KSČ usnesení pro
vybudování jednotné masové organizace dětí a mládeţe v naší
republice. To znamenalo opět
začátek konce suverenity skautské
organizace. Dne 16. listopadu 1970
na schůzi vedení lovosické Pionýrské organizace bylo provedeno
předání majetku skautů pionýrskému středisku. To byl tedy třetí
konec skautingu (ne však skautů) u
nás. V republice pak mnoho bratří
a sester pokračovalo v činnosti
v utajení pod hlavičkou nejrůznějších organizací. Nejčastěji Svazarm,
turistické oddíly, speleologická
společnost apod.

2. prosince 1989 došlo v Praze
k setkání skautských činovníků
a Junák obnovil potřetí v historii
svoji činnost. Za lovosické středisko byl v Praze přítomen bratr Zdeněk Beran. Hned na to se sešli
lovosičtí skauti a skautky, kteří zde
před 20 lety působili, aby obnovili
činnosti
skautského
střediska
v Lovosicích pod vedením bratra
Berana. Začaly fungovat oddíly
světlušek, vlčat, skautů a skautek.
Kvůli nedostatku vedoucích byly
chlapecký a dívčí oddíl později
sloučeny, a tak vznikl 20. října 1993
oddíl Šipka, který vedl bratr Kočí –
Riki. Z toho všeho vyplývá, ţe skauti a skautky v naší republice a tedy
i v Lovosicích prošli bohatou a
mnohdy nelehkou historií. Co je
důleţité, ţe se vţdy dovedli znovu
a znovu vrátit k činnosti – ke svým
oddílům…
V současnosti ve středisku fungují
stabilně 3 oddíly:

226. klub oldskautů Lovoš. Klub
vede Libuše Fenclová – „Bunka“ a
Jaroslav Rössler – „Punťa“. Oddíl
„starších“ se schází 1x v měsíci.
2. smečka vlčat (chlapců) má
v oddíle i děvčata (světlušky) – to
je kategorie dětí od 6 do 10 let. Tu
vede nově Pavel Vosyka – „Uhlik“.
Oddíl se schází kaţdý čtvrtek, výpravy má 1x za 14 dní.
5. smíšený oddíl Šipka má také
svou bohatou činnost. Schází se
kaţdou středu, 1x za 14 dní je akce
v sobotu, případně víkendová.
Vůdcem oddílu je Radim Stáně –
„Špunt“.
Letošní letní tábor proběhl na
louce ve Stvolínkách. Na tábor
společně vyrazily oba oddíly mladších dětí – 2. smečka vlčat a
5. oddíl Šipka. Spolu tak děti proţily hezké dva týdny v přírodě při
hrách, koupání, ale také při praktické tábornické činnosti. Pěkné klubovny v domě na náměstí máme
díky dlouhotrvajícímu pochopení
Městského úřadu.
A co mohou skauti v Lovosicích
nabídnout do budoucna? Je to
jednoduché, stačí přijít a informovat se na našich schůzkách. Nové
členy rádi uvítáme. Klukům a holkám od 6 do 100 let nabídneme
kamarádství, pobyt v dobrém kolektivu v přírodě i v klubovně,
mnoho záţitků a dovedností.
A nebojte se, ke „skautování" není
potřeba takřka nic. Důleţité je
pouze kamarádské chování, chuť
poznávat nové věci a volný čas na
akce s oddílem. Vedoucím skautského střediska „Brána Lovosice“ je
Vladimír Kočí – Riki a jeho zástupcem Petr Jansa – Inţenýr.
Riki

Romské taneční soubory vystoupily ve Francii
Dětské romské taneční soubory
z Ústecka reprezentovaly Ústecký kraj během „Evropského kulturního týdne“ v jihofrancouzském Mescher sur Gironde.
Festival je orientován na zprostředkování a šíření kultur především z Evropy, se kterými se francouzští, či návštěvníci festivalu z
jiných zemí, nemají moţnost běţně
setkávat. 23. 8. 2012 tak do francouzského Mescher sur Gironde
odcestovalo více neţ 40 tanečníků
a tanečnic z lovosického tanečního
souboru Lačho Amicus (Farní charita Lovosice), z trmického taneční-
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ho souboru Šukar Čhaja (o.s. Romano
Jasnica), krásnolipského
tanečního souboru Amare čhave
(o.s. Čačipen) a z ústeckého tanečního souboru Somnakune čhave
(Oblastní charita Ústí nad Labem).
Pro francouzské diváky si děti připravily tradiční romský folklór,
především pak romské tance za
doprovodu tradiční romské muziky.
Zmíněné romské taneční soubory
předvedly nejen cyklus vystoupení
s tradičními romskými tanci a romskou hudbou a kulturou, nýbrţ i
tvořivé dílny, v rámci kterých se

velice aktivně a zodpovědně ujaly
výuky romského tance v jednom z
kreativních ateliérů, o které byl ze
strany francouzských návštěvníků
velký zájem. Celý festival byl ukončen závěrečným vystoupením, pro
které si tanečníci zvolili jednak
samostatná vystoupení a poprvé
se čtyři soubory předvedly se společně nacvičeným tancem.
Během týdne stráveného ve Francii však děti a jejich doprovod měly
moţnost poznat i prvky francouzské kultury a historie. Nezapomenutelným záţitkem byla návštěva
katedrály Notre – Dame du Reims

v Remeši, návštěva starobylého
městečka
Talmont,
procházka
večerní Paříţí či koupání v Atlantickém oceánu. Celý pobyt tanečníků
v rámci Evropského kulturního
týdne byl součástí projektu „Savore
Dromeha“, který realizuje Farní
charita Lovosice a který je finančně
podpořen z Ministerstva školství,
mládeţe a tělovýchovy České republiky.
Autoři článku: Roman Striženec – Farní
charita Lovosice, Mgr. Petra Bímonová –
Oblastní charita Ústí nad Labem, Mgr.
Martin Cichý – o.s. Romano Jasnica
Trmice, Robert Ferenc – o.s. Čačipen
Krásná Lípa.
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Školáci
Gymnazisté poznávali národní park
Českosaské Švýcarsko
Téměř
šedesátka
studentů druhých ročníků a Sexty lovosického gymnázia se zúčastnila
týdenního vzdělávacího programu s názvem PAŢIT v Nových
Křečanech u Rumburku, v rámci
tzv. Sportovně – přírodovědného kurzu.
Mladí gymnazisté z Lovosic zde
měli moţnost v rámci celé řady
aktivit v přírode poznávat (ze sedla
kola i pěšky) nejen malebná zákoutí národního parku Českosaské
Švýcarsko, ale zároveň se i vzdělávat v praktických ukázkách a úkolech s ekologickým, geologickým i
zeměpisným aspektem a souvislostmi tamní přírody i krajiny.
Vedle toho nechybělo ani četné
zapojování dalších mezipředmětových vztahů do výuky, které tak
zasahovaly do dějepisu, dějin a

architektury. Uvedený projekt byl
naším gymnáziem realizován výjezdovou formou do terénu premiérově, v rámci grantu ho dotačně
podpořil i Ústecký kraj.
Samotný program byl situován v tamním turistickém areálu chaty Sempra. „Podle našeho
přání byl zajištěn velmi pestrý
vzdělávací program, který obohatil studenty nejen o znalosti
z botaniky, zoologie, ekologie,
geologie, ale i historie. Na jednotlivá stanoviště se ţáci dopravovali
zejména na kole, některé skupiny
pěšky,“ uvedla k tomu vedoucí
kurzu Iva Řezníčková.
Škole se výjezdní model kurzu
pro druhé ročníky osvědčil, v příštím roce by na letošní zkušenost
proto ráda navázala.
Text a foto: Gymnázium Lovosice

Vejři a jejich Návrat z Hvězd
V sobotu 11. srpna jsme vyjeli
na letní tábor do Jeseníků,
táborové základny v osadě
Pocheň. Hned druhý den byla
zahájena
celotáborová
hra
Návrat z hvězd.
Děti měly skafandry i přilby, které
si samy vyrobily. Vstupem do táborové hry bylo ztroskotání naší
vesmírné lodi na planetě Zemi.
Nehoda zčásti poškodila náš centrální počítač ,,Matka“, ale přesto
byl počítač schopen provázet děti
celou táborovou hrou. Cílem hry
bylo, aby děti zjistily, jaké je jejich
pravé mimozemské jméno a jestli
jsou hodni zůstat na Zemi. Zvláštností této hry bylo, ţe na kaţdou
hru byly děti rozlosovány do jiného
týmu, čímţ se měly upevnit jejich
vztahy mezi sebou. Další dny byly
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kombinací her, koupání a výletů.
Jedna z prvních her se jmenovala
Jméno mimozemšťana, v této hře
mimozemšťané stavěli ze šišek
čtyřslabičná jména. Hra Odkaz
Soplouchů spočívala v sestrojení
vozidla a vedla do Malé Morávky.
Z Ovčárny jsme vyšli nahoru na
hřeben, po hřebenové cestě jsme
došli k Velkému kotli a začali jsme
klesat do Malé Morávky. Byli jsme
také ve sklárně, kde se vyrábí historické sklo.
Poslední den nás čekalo vyhodnocení táborové hry. Děti uţ znaly
svá pravá jména a taky jim „Matka“
oznámila barvu jejich opravdového
rodu, poté se mohly sečíst body
a zjistit, který tým smí zůstat
na planetě Zemi a obsadit ji.
Ostatní se museli vrátit na rodnou

Soutěţ Nejlepší chemik Ústeckého kraje
Soutěţ, kde se hledá „Nejlepší
chemik Ústeckého kraje“, proběhne letos poprvé. Je určena
ţákyním a ţákům devátých tříd
základních škol.
Cílem je ukázat, ţe chemie můţe
být zábavná a má budoucnost.
Vloni organizovala podobnou
soutěţ SOŠ technická a zahradnická Lovosice. Letos se úkolu ujala
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné
učiliště o.p.s.
Od 20. září do 12. října proběhne
mezi ţáky základních škol v Ústec-

kém kraji první kolo soutěţe o
nejlepšího chemika. V 1. kole se
teoretické znalosti ţáků prověří
v testu na internetu. Sedmdesát
nejlepších soutěţících postoupí do
2. kola, které se uskuteční na jedné
z chemických škol v kraji. Soutěţ je
dvojkolová, vítězové získají pěkné
ceny (notebook, tablet, smartphone) a ti nejlepší se zúčastní na jaře
republikového finále na univerzitě
v Pardubicích. Testy jsou na
adrese: www.nejchemik.cz/prvnikolo-souteze.html. Chemie má
budoucnost!
(hz)

Stimulační program „MAXÍK“ na MŠ Resslova
V letošním roce nabízí Mateřská škola Resslova (zvaná „U
Koníčka“) stimulační program
„Maxík“ pro předškoláky a děti
s odloţenou školní docházkou.
Cílem souboru stimulačních cvičení není redukce podnětů, které
ruší pozornost dítěte, ale změna
podmínek, za kterých můţe dítě
podávat lepší výkon. Kromě dětí
jsou do tréninku zařazeni i rodiče,
kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a k respektování jeho
základních potřeb.
Je zdůrazněna potřeba pravidelného reţimu, uvědomělého sezení,
jasného a srozumitelného zadání
pokynů dospělým – trenérem,
zpětná vazba – jak dítě pokynům
rozumělo, vytýčení a dodrţování
pravidel chování a důslednosti při
kontrole plnění úkolů. Důleţitý je
způsob vedení a postupu ze strany
dospělého, který má maximální
informace o stavu dítěte – čerpá
z vyjádření poradenského zařízení,
pediatra, neurologa atd.
Je třeba uplatňovat laskavý pří-

stup, vyhýbat se frustrujícím a
stresujícím situacím, negativnímu
hodnocení, mentorování a napomínání dítěte.
Během 15 týdnů se společně
s dětmi budeme věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:
 nácvik nových pohybových stereotypů
 rozvoj komunikačních dovedností
 posilování
dílčích
funkcí
v oblastech sluchu, zraku, prostorové orientace…
 grafomotorické dovednosti
 koncentraci pozornosti

planetu Atrox...
Tímto jsme zakončili letošní tábor, který jsme si báječně uţili

a těšíme se, co přinese další rok.

Celý program je koncipován tak,
aby byla rovnoměrně posilována
sloţka motorická, grafomotorická
a percepční. Rodičům bude tento
program nabízen v rámci reţimu
školy s jejich aktivní spoluúčastí.
Program je akreditován MŠMT a
učitelka Iva Benešová, která bude
s dětmi program provádět, je odborně proškolena.
Bc. Zdena Mikynová, ředitelka MŠ

Veronika Houdková
TOM Vejři, Lovosice
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Kultura

4x foto: Miroslav Hvorka
Petra Černocká

Cimbálová muzika Slovácko mladší a Joţka Šmukař

Svatováclavská pouť v Lovosicích

Kamil Střihavka

Viktor Sodoma, Karel Kahovec a George & Beatovens

Poutní mše svatováclavská

Senioři měli sportovní odpoledne

V 10 hodin dopoledne 28.
října svolávaly zvony z věţe
kostela sv. Václava věřící ke
slavnostní poutní mši.
Slavnostní mše svatá byla
zahájena průvodem kněţí a
ministrantů od vchodu do kostela k oltáři. Hlavním celebrantem mše byl administrátor
farního obvodu Zákupy, R. D.
Grzegorz
Jacek
Wolanski.
Přítomní
byli
seznámeni

Dne 13. září proběhl v Domě
s pečovatelskou sluţbou v Lovosicích třetí ročník akce s názvem
Letní olympijské hry aneb „Zeus
by se divil“.
Sportovní odpoledne bylo určeno
obyvatelům DPS a členům Klubu
seniorů v DPS. Her se zúčastnilo
26 seniorů, kteří si to rozdali ve
čtyřech soutěţních disciplínách:
kuţelkách, hodu míčkem, hodu
krouţkem a kroketu.
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s úryvkem z Knihy moudrosti a
čtením z Prvního listu svatého
apoštola Petra. Lovosický chrámový sbor vedený Markétou
Starou a Jiřím Stýblem přednesl
skladbu MISSA IN G DUR autora Maxe Filkeho, dirigoval Karel
Tesařík, varhanní doprovod
Martin Maxmilián Kaiser. Mše
byla
zakončena
hymnem
k poctě svatého Václava.
(hz, foto: hv)

Akci uspořádal odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, vítězům předala
ceny (potravinové dárkové balíčky)
starostka města Bc. Lenka Lízlová.
„Senioři se v tento den také projeli
výletním vláčkem, aby se podívali,
jak se mění Lovosice. Pro některé
z nich totiţ nejsou všechna místa ve
městě ze zdravotních důvodů dostupná. Cesta trvala zhruba jednu
hodinu,“ sdělila Jana Rudiková,
vedoucí DPS.
(Text a foto: tuc)
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Sport

Lovosice postoupily v Evropském poháru
Nevyhráli, ale přesto slavili jako
vítězové. V odvetě prvního kola
Evropského poháru házené lovosický tým sice těsně o jedinou
branku s chorvatským celkem
HC Zamet Rijeka prohrál, ale
díky
čtyřgólovému
náskoku
z domácího zápasu se Severočeši
radovali z postupu.
Stejně jako v prvním zápase před
svým publikem tým HK .A.S.A.
Město Lovosice úvodní brankou
otevřel utkání. Vedení Severočechům zajistil zkušený Milan Berka.
Tentokrát se ale nepovedlo vytvořit si výrazný odstup. Po celou
dobu se oba celky drţely v rozmezí
dvou aţ tří gólů. Největší, čtyřbrankový náskok si hosté zajistili těsně
před koncem první půle, kdyţ
muţstva odcházela do šaten za
stavu 15:19. Ve stejném stylu probíhala také druhá půle. Domácí
mančaft dokázal i vyrovnat a
v pětadvacáté minutě utkání poprvé naklonil na svoji stranu, kdyţ se
dostal do vedení. Závěr byl více
neţ dramatický. Lovosičtí si byli
plně vědomi svého náskoku a
viditelně touţili jen po tom, aby
soupeř jejich výhodu nevymazal.

To se také povedlo, kdyţ závěrečný
hvizd sudího stav utkání zastavil na
konečném výsledku 33:32. Za normálních okolností by domácí slavili, tentokrát palubovku opouštěli se
svěšenou hlavou. Vítěznou hymnu
zpívali hráči Lovosic a při tom je
sledovalo také několik skalních
fanoušků. „Jsem mrtvej. Stálo to
dost sil. Ty poslední minuty byly
hodně tvrdé, ale tlak jsme ustáli,“
uzavřel spokojeně nejlepší střelec
Jiří Motl, který vstřelil devět gólů,
tedy jen o branku méně, neţ při
domácím zápase.

Jednobranková prohra Lovosicím
s přehledem zajistila historický
postup do druhého kola poháru
EHF. V něm mají v říjnu narazit na
makedonský celek Vardar Skopje,
který patří mezi nejlepší balkánské
týmy a je účastníkem prestiţní
soutěţe SEHA (South – East Handball Association). „Už teď je jasné,
ţe tohle je klub úplně jiné kategorie a o jeho kvalitě není třeba jakkoli spekulovat. Momentálně rozpis říká, že nás nejprve čeká utkání
u něj a po týdnu u nás doma,“
podotkl prezident HK .A.S.A. Město

Lovosice Ondřej Landa.
(Foto a text: pp)

Pohár EHF, 1. kolo:
HK Lovosice – HC Zamet Rijeka
27:23 (16:12)
Nejlepší střelci Lovosic: Motl 10,
Chroustovský 4, Brecko a Jelínek
po 3
HC Zamet Rijeka – HK Lovosice
33:32 (15:19)
Nejlepší střelci Lovosic: Motl 9,
Krahulík 6, Berka 6, Chroustovský 4

Basketbalový klub v Lovosicích nezapomíná na děti
Lovosický basketbalový klub
letos začíná svojí 58. sezonu a
jako jediný klub v Lovosicích,
který se věnuje dívčímu kolektivnímu sportu, má opět pro děti
připravené různé sportovní aktivity. V kategorii miniţactva se
v Oblastním přeboru Ústeckého
a Libereckého kraje představí
dva týmy, jednak starší miniţákyně a dále nejmladší miniţactvo, kde si mohou zahrát basketbal i chlapci. Úspěchem byla
účast lovosického nejmladšího
miniţactva v národním finále,
které se konalo letos v dubnu
v Mostě.
V ţákovské kategorii obsazujeme
kategorii kadetek s druţstvem U17,
které bude rovněţ hrát oblastní
přebor. V dospělých kategoriích se
po úspěšných letech, kdy se ţenský
lovosický
basketbal
objevoval
pravidelně v ligových soutěţích,
představí jen muţi v oblastním
přeboru. Ţeny, jejichţ počet se
letos sníţil díky dlouhodobě zraněným hráčkám a těm, které plní

mateřské povinnosti, se místo
ligové soutěţe pokusí alespoň
zabojovat v nově zaloţené soutěţní kategorii pod názvem „3x3“,
kterou Český basketbalový svaz
rozjel jiţ v loňském roce.
To, ţe si klub zakládá hlavně na
pohybovém rozvoji dětí a mládeţe
svědčí nejen pravidelné tréninky
přípravky (úterý a čtvrtek), ale
zároveň jiţ druhým rokem pořádá
na všech lovosických základních
školách sportovní a míčové hry,
které vede p. Lahovská a jako asistentky také pracují s dětmi bývalé
aktivní hráčky klubu.
V loňském školním roce jsme se
za kaţdou školu přihlásili do programu Basket do škol, který organizuje Česká basketbalová federace. Kaţdé dva měsíce jsou vypsány
různé dovednostní soutěţe, jako
například běh na určenou vzdálenost, různý driblink, atd. Výsledky
se měří a přepočítávají na body a z
kaţdé školy se nahlásí 10 nejlepších výsledků. Soutěţe jsou ještě
rozděleny na kategorie – 1. kate-

gorie je pro děti z 1. – 3. třídy,
2. kategorie je pro 4. – 5. třídu.
To, ţe se v Lovosicích děti umějí
pohybovat, ukázaly i první výsledky. V prvním roce tohoto projektu
se na pěkném 4. místě umístila v
první kategorii ZŠ Sady pionýrů,
ZŠ Všehrdova byla na 15. místě a
ZŠ A. Baráka skončila dvaadvacátá.
Ve druhé kategorii byla ZŠ Všehrdova na 10. místě, na 12. byla
ZŠ Sady pionýrů a ZŠ A. Baráka
obsadila 16. místo. Děti byly nakonec zaslouţeně odměněny pěknými cenami. Bliţší informace a
přehled všech výsledků je na:
www.basketdoskol.cz.
V
letošním
roce
chceme
navázat na loňský rok a opět
pořádáme sportovní krouţky.
Rozpis na jednotlivých školách je
následující:
ZŠ Sady pionýrů:
v úterý od 14:40 do 15:40
první trénink byl 18. 9.
ZŠ A. Baráka:
v pátek od 14:00 do 15:00

první trénink byl 21. 9.
ZŠ Všehrdova:
ve středu od 14:00 do 15:00
první trénink byl 19. 9.
Na závěr školního roku se opět
uskuteční turnaj škol. Jen pro zajímavost uvádíme, ţe loni turnaj
vyhrála ZŠ Všehrdova. Basketbalový oddíl podporuje sportování dětí
i tím, ţe se jim snaţí vytvořit podmínky pro sportování. Kromě zajištění technického vybavení, jako
jsou míče a jiné sportovní potřeby,
nechal namontovat na další základní škole koše se sníţenou výškou obroučky. V této chvíli je tak
mohou vyuţívat děti na ZŠ A. Baráka a na ZŠ Sady pionýrů.
Oddíl nezapomíná ani na své „jiţ
věkem odrostlé“ hráče, a tak se na
závěr letošní sezony (v květnu
2013) bude znovu pořádat jiţ
6. ročník turnaje dříve narozených.
Veškeré informace o klubu je moţno najít na: www.lovobasket.cz.
Ing. Jiří Puchar
předseda klubu
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Kulturní středisko Lovoš
Pondělí 8. října – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA
Ing. Ivan Mackerle, cestovatel a publicista.
ANOMÁLNÍ A PROKLETÁ MÍSTA SVĚTA
Hora smrti v Austrálii, Nan Madol v Tichomoří a
sibiřské Údolí smrti (Luštitel záhad a publicista
Ivan Mackerle zjišťuje, co se děje na některých
místech naší Země, kde se ztrácejí nebo záhadně
umírají lidé a odehrávají se tam podivné úkazy.
Vypráví se, že to jsou místa posvátná nebo
prokletá. Straší tam, a nebo je to dílo
mimozemšťanů?
Vydáme se prozkoumat Horu smrti v Austrálii, v
jejichž útrobách mizí lidé, podzemní chodby s
kostrami obrů v ruinách starobylého města Nan
Madol v Tichomoří i sibiřské Údolí smrti, se svými
tajemnými kovovými objekty – domy, propadajícími se do zmrzlé půdy. Přednáška je
doprovázeno promítáním digitálních fotografií a
filmových ukázek z výzkumných expedic do
těchto míst.
Sál Klubovna KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.

Ulice 8. května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/

Čtvrtek 11. října – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„DVA NA KANAPI “
Francouzská konverzační komedie o peripetiích
jednoho rozvodu. Kdo s kým nakonec skončí na
kanapi?
Autor:
Marc Camoletti – Jaromír Janeček
Režie:
René Přibil
Hrají:
Viktor: Ernesto Čekan nebo Radek Valenta
Bernard: Martin Sochor nebo Libor Janík
Jacqueline: Světlana Nálepková nebo Martina
Samková
Bubble: Hana Barońová nebo Dáša Kouřilová
Robert: Martin Kavan nebo Ondřej Kavan
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.

Charitativní akce

Neděle 21. října – MATĚJ A ZOUBKOVÁ VÍLA
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového
dividla.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 23. října – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 17 hodin, vstup volný.
Pátek 26. října – BABÍ LÉTO
Bál SPCCH, kde hraje k tanci i poslechu REGIUS
BAND Jitky Dolejšové.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

RC Mozaika o.s.
Přívozní 1036/9, Lovosice
www.rcmozaika.cz
4. 10. Vítání podzimu
8. 10. – 19. 10. Bleší trh
30. 10. – 01. 11. Dýňování – Lovosice, Malé Žernoseky, Třebenice
Pravidelné středeční Setkávání jiných světů

MĚSÍC SENIORŮ V LOVOSICÍCH
Akce pořádaná při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a
mezigenerační solidarity.
8. – 26. 10. – Prezentace poskytovatelů sociálních služeb a
služeb souvisejících ve vestibulu a v 1. patře
Městského úřadu v Lovosicích
9. 10. – Výlet pro lovosické seniory (zámek Dětenice, město Jičín)
10.10. – Den otevřených dveří (připojení se k celostátní akci
Týden sociálních služeb v ČR)

Pomoc Adámkovi
Třebenice – Zdravím všechny své přátele, věnujeme spoustu času a energie,
abychom pomohli malému Adámkovi, to už všichni víte. Přijďte prosím i tentokrát
podpořit dobrou věc a pošlete plakát i svým známým, kteří mají rádi legraci, fotbal
a ještě chtějí pomoci...
Díky. Dana Mlenská
PS: Aktuální stav Adámkova účtu u konta Bariéry je 189 738,-Kč, tolik peněz
se nám všem společně už podařilo dát dohromady! Moc děkujeme!!!!!!!!

Pečovatelská služba města Lovosice – od 9.00 do 16.00
hodin, ve vestibulu DPS proběhne prezentace kompenzačních pomůcek (STP MO Lovosice)
Šance, o.s. – od 9.00 do 16.00 hodin
16. 10. – III. konference Komunitního plánování sociálních služeb
a služeb souvisejících ve městě Lovosice
(není určeno pro veřejnost)
6. 11. – Swingová kavárna, beseda s herečkou Květou Fialovou
v Kulturním středisku Lovoš

FK LOVOCHEMIE Lovosice
Termíny domácích
fotbalových utkání
Říjen
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 6. 10. od 10:15 h Úvaly
Sobota 20. 10. od 10:15 h Litol
Sobota 27. 10. od 10:15 h Brozany
Muži B tým – II.třída
Neděle 14. 10. od 16:00 h Mšené Lázně
Starší dorost – Krajský přebor
Sobota 13. 10. od 11:30 h Ervěnice
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota 13. 10. od 13:45 h Ervěnice
Starší žáci – I. A třída krajské soutěže
Neděle 14. 10. od 10:30 h Modrá
Neděle 28. 10. od 10:30 h Libochovice
Mladší přípravka – satelitní turnaj
Sobota 6. 10. od 13:00 h

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Říjen
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 13. 10. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HK KP Brno
• Neděle 29. 10. od 10:30 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha
2. liga muži
• Neděle 21. 10. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Slavia Praha
• Neděle 7. 10. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Sokol Bělá pod
Bezdězem
1. liga staršího dorostu
• Neděle 7. 10. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Jičín
• Neděle 21. 10. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Sokol Ostrava
1. liga mladšího dorostu
• Neděle 7. 10. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Jičín
• Neděle 21. 10. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Sokol Ostrava
Turnaj mladších žaček
• Sobota 27. 10. od 9:00 hodin

POZVÁNKA na Výstavu ručních prací
Poprvé se výstavka ručních prací žen
z Církve československé husitské
i dalších šikovných lovosických žen
konala v „Mírovém“ kostele z roku 1905
v ul. Karla Maličkého už v listopadu 2009.
Od té doby se úspěšně opakuje každým rokem.
Letos se koná ve dnech 10. – 13. října
v době od 10 do 17 hodin.
Vystavují se krásné ubrusy a prostírání, některé
výrobky jsou háčkované, jiné pletené nebo
vyšívané. Mezi exponáty patřívají i pletené
soupravy na zimu – čepice, šála a rukavice, svetry,
pletené a háčkované kabelky a tašky, košíky a
krabičky. Výstava bude částečně prodejná a
autorky výrobků ochotně zájemcům ukážou
základy háčkování a pletení.

Folklórní večer maďarské
hudby a tanců
k výročí Maďarského státního svátku,
začátek v 19 hodin v KS Lovoš
pořádá KS Lovoš ve spolupráci
se Svazem Maďarů žijících
v Čekých zemích pobočka Lovosice

Novinky v Městské knihovně
Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com, www.knihovna.lovosice.com

Pro dospělé:
źBauer, Jan
źBerry, Steve
źBrown, Sandra
źBřeňová, Eva
źCabot, Meg
źCoupland, Douglas
źČeška, Stanislav
źDavis, Lindsey
źFielding, Joy
źFossett, Steve
źGarwood, Julie
źGriffin, G. Edward
źHay, Louise L.
źHoráková, Naďa
źChild, Lee
źMandžuková, J.
źMead, Richelle
źNěmcová, Petra
źPlaidy, Jean
źRollins, James
źRotbauer, Tomáš
źSapkowski, Andrzej
źScott, Michael
źShan, Hannah
źStrunecká, Anna
źTremayne, Peter
źWard, J. R.
źWeeks, Stephen
źZávacká, Irena
źGray, Peter

Klášter kostlivců
Třetí tajemství
Texas. Šťastný Lucky
Sametová revoluce a počátky OF v
Litoměřicích
Jak začíná láska
Generace A
Případ úzké dýky. Zločiny na Velké Moravě
Alexandrie
Trest života
Lovec větru
Ideální muž
Svět bez rakoviny
Malování budoucnosti
Tajemství císařovy milenky
Poslední sbohem
Jídlo a pití podle hvězd
Sukuba 1. – 3.
Vždy s láskou, Petra
Dcery Španělska, Nejistá koruna
Pohřbeno v hlubinách
Četníci aneb malé příběhy velké doby
Zaklínač 7. Paní jezera
Třináct relikvií
Imánova dcera
Doba jedová 2.
Kalich krve, Holubice smrti
Znovuzrozený milenec 10.
Daniela 1. Trilogie Století
Šaty pro faraona
Kresba a ilustrace. Příručka pro výtvarníky

TÝDEN KNIHOVEN
Pondělí 1. 10. od 12:00 do 17:00 – V dětském oddělení – Tvořivá dílnička pro
děti – Zdobení kamenů ubrouskovou technikou
Čtvrtek 4. 10. od 17:30 – Setkání s panem Standou Berkovcem (Rady ptáka
Loskutáka) – beseda na téma „Podzimní zahrada“.

źPro děti a mládež:
źCabot, Meg
Allie Finková. Holčicí pravidla 4. Hurá na scénu
źConsumi, Leandro
Gormiti 2. Nový život na Gormu
źDixon, Philips
Rytíři a hrady
źDyer, Alan
Hvězdy. Od vzniku k černé díře
źField, Jacob
Otestuj si svoje znalosti historie
źHarrison, Paul
Velcí dinosauři. 3D dobrodružství
źLami, Dozo van der
Jednou budu baletka...
źLukeš, Petr
O Frňolínech aneb sedm pohádek o devíti trpaslících
źMead, Richelle
Pokrevní pouta 1. Vampýrská akademie II.
źMurphy, Glenn
Vynálezy
źMyracle, Lauren
Deset, Jedenáct, Dvanáct
źŠtudlarová, Zdeňka
źTrnková, Klára
źTrnková, Klára
źWebb, Holly
źZink, Michelle

(Neobyčejný deník obyčejné holky)
Projdeme se pohádkou
Co vyprávěl vánoční zvonek
Počítáme s babičkou
Moje nezbedné štěně 1. Domov pro lumpíka
Kruh ohně

Kompletní seznam novinek najdete na: www.knihovna.lovosice.com

prodej je časově omezen a jen do vyprodání zásob

každý den nové zboží...

(odvoz zdarm

a)

Říjen 2012

inzerce.dnesek@email.cz

Máte problém s viděním na dálku
i na blízko?
Nevidíte na blízko a nechcete
stále hledat brýle?
Pořiďte si multifokální brýle a
uvidíte na všechny vzdálenosti.
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do
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• 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

tel.: 724 482 870

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
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Přijďte se poradit, změříme
Vám zrak a vše vysvětlíme.
Těšíme se na Vás.

Říjen 2012

AKVA • TERA • HOBBY
Zahájení kurzů
• V Lovosicích 27. 10. od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 26. 10. od 15.30 hodin
v sídle firmy (automobily i motocykly)

Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A25Kw,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školícím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

hlodavce, exoty
a ostatní

Zakázková výroba
akvárií a terárií
Akvaristika: ryby, obojživelníci,
rostliny a technika
Teraristika: hadi, pavouci,
ještěři A technika

ŘP sk. B
Mobil
736 613 300

8000 Kč

Jezírkové ryby a technika

(osobní automobil)

Václavské náměstí 176/1, Lovosice, 41002
Tel.: 604 345 184

www.autoskola-alihus.cz

Otevírací doba: Po - Pá • 8:30 - 17 h, So • 8:30 - 11 h

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček 15 – 17 týdnů • cena 159 – 170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v úterý 16. října 2012
Lovosice – parkoviště u Billy – v 14:30 hod
Případné bližší informace
na tel.: 728 605 840 728 165 166 415 740 719

Říjen 2012

inzerce.dnesek@email.cz

ZÁMĚRY PRODEJE
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami prodeje bytových a
nebytových jednotek v Lovosicích (celé znění k dispozici na MěÚ Lovosice,
Odbor majetkosprávní nebo na www.meulovo.cz) nabídkovým řízením za
nejvyšší nabídnutou kupní cenu. ZM usnesení 117/IV/2007.
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 174 (druhé nadzemní podlaží) v ulici
Terezínská, plocha včetně sklepa činí 79,86 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 617 190,- Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
10. 10. 2012 od 15:15 do 15:45 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
15. 10. 2012 od 10:00 do 10:30 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 887 (třetí nadzemní podlaží) v ulici
Mírová, plocha včetně sklepa činí 61,33 m2, minimální kupní cena je stanovena
na 266 964,- Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
10. 10. 2012 od 16:00 do 16:30 hod. na místě, ul. Mírová čp. 887
15. 10. 2012 od 10:45 do 11:15 hod. na místě, ul. Mírová čp. 887
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení prodávané jednotky, a to nejpozději do 22. 10. 2012. Formulář žádosti si může
žadatel stáhnout na webových stránkách úřadu a nebo si ho může vyzvednout
na majetkosprávním odboru. Zájemce bude písemně majetkosprávním
odborem vyzván k účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: www.meulovo.cz – úřední deska – na tel. 416 571 197 –
Nováková Renata – Městský úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2,
410 30 Lovosice, e-mail: renata.novakova@meulovo.cz.

tel.: 724 482 870
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