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Aktuality
V Lovosicích je
další dětské hřiště
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Rozhovor
Nový senátor Mezian
chce pomoci s D8

3|

Fotostrana
Akce pro Adama
vynesla 140 tisíc korun
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U Lovosičanů zvítězili komunisté
V krajských i senátních volbách
vyhráli v Lovosicích komunisté.
Ti slavili úspěch i na celém Litoměřicku potaţmo v Ústeckém
kraji.
Krajské volby
V Lovosicích dostala KSČM 632
hlasů, ČSSD 422, ODS 269. Přes
dvě stovky hlasů dostali ještě Severočeši.cz (237). Zajímavostí je, ţe
ve městě zvítězili komunisté ve
všech deseti volebních okrscích. V
Lovosicích přišlo k urnám 36,30
procenta občanů, odevzdáno zde
bylo 2 416 platných hlasů. Na
celém Lovosicku pak byla volební
účast těsně pod čtyřiceti procenty
(39,36). I v obcích většinou vítězili
komunisté. Největší poráţku utrpěli v Třebívlicích, kde vyhráli Severočeši.cz s 89 hlasy (komunisté
dostali 64), nevyhráli pak těsně
také v Lukavci (ČSSD 32, KSČM 30).
Ke krajským volbám přišlo na Litoměřicku 36,84 procent lidí, kteří
odevzdali 32 064 platných hlasů
(celý Ústecký kraj 33,94/213 000).
Senátní volby
V senátních

volbách

zvítězila

v Lovosicích v obou kolech kandidátka za KSČM Jana Sachetová
před Hassanem Mezianem (ČSSD).
V prvním kole poměrem 556/534
hlasů, v kole druhém pak 595/581.
Do druhého kola tak nepostoupil
dosavadní senátor Alexandr Vondra, který dostal 364 hlasů. V prvním
kole hlasovalo 35,40 procent občanů, v druhém kole jiţ pouze 16,68.
V deseti lovosických okrscích vyhrál pětkrát Hassan Mezian, čtyři-

krát Jana Sachetová a jednou se
zrodila remíza. V Třebenicích vyhrála v prvním kole Sachetová,
v druhém jiţ Mezian, v Libochovicích zvítězil Mezian ve všech
pěti okrscích. Na celém Litoměřicku pak dostala Sachetová v prvním
kole 9 422 hlasů, v druhém 9 447,
Mezian 8 595 a 10 467. Třetí a
nepostupující do druhého kola
Alexandr Vondra získal v prvním
kole 6 718 hlasů.
(tuc, foto: hv)

Daň z nemovitosti se zvedat nebude
Lovosičtí zastupitelé se na
svém posledním zasedání rozhodli nevyuţít moţnosti zvýšení
daně z nemovitostí.
Představitelé
města
schválili
Obecně
závaznou
vyhlášku
č. 4/2012 o stanovení koeficientů
pro její výpočet, kterou však byly
pouze zaktualizovány jiţ poměrně
staré vyhlášky z roku 1993 a 1994
tak, aby došlo k souladu vyhlášky
s platnou legislativou.
„Pro rok 2013 tedy výše daně
z nemovitostí pro všechny nemovi-
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tosti na území našeho města zůstává na stejné úrovni jako v roce
2012. Zastupitelé tak dali jasně
najevo, ţe nechtějí řešit finanční
problémy města na úkor svých
občanů, popř. firem na území
města,“ uvedla starostka Lovosic
Bc. Lenka Lízlová.
V roce 2008 nabyl účinnosti zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který dává zastupitelům
územně samosprávných celků
moţnost stanovit další navýšení
daně z nemovitostí místním koefi-

cientem ve výši 2, 3, 4 nebo 5.
Do rozpočtu města by tak přišlo
dvakrát aţ pětkrát více finančních
prostředků
za
výběr
daně
z nemovitostí.
„Příslušný úředník městského
úřadu tak kaţdým rokem připravuje podklad pro zastupitele, aby
jim dal ke zváţení, zda tuto moţnost navýšení daně z nemovitostí
vyuţijí, či nikoliv,“ vysvětlila Ing.
Dagmar Wágnerová, vedoucí ekonomického odboru na Městském
úřadě v Lovosicích.
(tuc)

Kultura
Happy Voices pokřtili
v Lovoši své první CD
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
větší intenzita spolupráce mezi Lovosicemi a partnerským
městem
Coswig
přináší ovoce. Společnými silami se nám podařilo získat
dotaci, díky níţ vzniknou na obou
stranách hranic centra setkávání. V
Coswigu opraví cennou vilu a my
zrekonstruujeme vnitřní prostory
staré radnice. Věřím, ţe tento
první velký společný projekt nebude posledním. Do Coswigu můţe
ostatně vyrazit kaţdý z vás. Uţ
podruhé jsme připravili zájezd do
partnerského města také pro
občany Lovosic.
Jinde barevný a slunečný podzim
nám znepříjemňují inverze. Poţádala jsem formou dopisu velké
továrny, zda by v tomto období
nemohly sníţit produkci emisních
látek a ulehčily tak našemu ovzduší. Stále platí, ţe aktuální výsledky
měření zveřejňujeme také na
našich internetových stránkách.
Městští stráţníci mají nový mobilní radar pro měření rychlosti ve
městě. Nechceme vydělávat na
pokutách. Cílem je zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Stále jsme
kvůli nedostavěné dálnici tranzitním městem a překračování povolené rychlosti bylo poměrně častým prohřeškem řidičů.
Přeji v následujícím období co
nejméně chřipek a příjemně strávený podzim.
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz
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Terén bývalé vápenky byl
vyrovnán zeminou
Prostory bývalé vápenky, kde
probíhala těţba vápence a výroba vlastního vápna, byly revitalizovány.
„Před několika dny zde byl vyrovnán terén zeminou od Ředitelství
silnic a dálnic Ústeckého kraje ze
stavby dálnice D8. Na jaře příštího
roku dojde k opětovnému urovnání plochy a osetí travním semenem,“ uvedl František Budský,

Na přání občanů bylo postaveno
další dětské hřiště

vedoucí lovosického odboru ţivotního prostředí. Vedení města jiţ
dříve rozhodlo, ţe má být tento
prostor připraven pro výstavbu
rodinných domků, coţ je v souladu
s územním plánem. „Je rozpracováno územní řízení, ale není v tuto
chvíli dokončené z důvodu překročení hlukových limitů,“ podotkl
Martin Dlouhý, vedoucí územněsprávního odboru.
(tuc, foto: hv)

U Lovosičanů zvítězili komunisté
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Počet hlasů
1 kolo/2 kolo

Hlasy v %
1 k./2 k.

Jméno

Strana

Jitka Sachetová

KSČM

556

595

24,38 50,59

MUDr. Hassan Mezian

ČSSD

534

581

23,42 49,40

RNDr. Alexandr Vondra

ODS

364

15,96

Jiří Šlégr

NS-LEV21

189

8,28

JUDr. Ivan Přikryl

S.cz

186

8,15

Mgr. Stanislav Berkovec

TOP+STAN

167

7,32

Dr. Ing. Richard Hartmann

Svobodní

116

5,08

Tomáš Jarolím

VV

72

3,15

MUDr. Vladimír Říha

KDUSZHRM

63

2,76

Ing. František Malý

SBB

33

1,44

Jiţ jedenácté dětské hřiště bylo
vybudováno v Lovosicích, konkrétně v ulici Mírová. Stalo se tak
na základě poţadavků občanů a
následném schválení uvolnění
finančních prostředků zastupiteli
města.
„Na novém hřišti je skluzavka
(multifunkční sestava), houpačka
hnízdečko, pruţinové houpadlo –
koník, vahadlová houpačka, tvarovaná otočná tyč s podestou a
jednoduchá hrazda,“ sdělil Ing.
Martin Dlouhý, vedoucí odboru
regionálního rozvoje a správy
města. Hřiště bylo pro veřejnost
otevřeno 18. října v den vytvrd-

nutí betonu u herních prvků.
Další lokalitou, kde by mohlo být
nové dětské hřiště, je ulice Ţiţkova. „Na rok 2013 je v návrhu
rozpočtu. Jestli však návrh projde,
v tuto chvíli není jasné,“ doplnil
Dlouhý.
V Lovosicích jsou další dětská
hřiště v těchto lokalitách: Lesopark Osmička, Holoubkov – ulice
Zvonařova, Wolkerova OPAVIA,
ulice 28. října, U Nadjezdu, Terezínská, Nádraţní a dále pak hřiště
s umělým povrchem u 1. ZŠ, u
Haly Chemik a skateboardové
hřiště u PENNY Marketu.
(tuc, foto: hv)

V Lovosicích jsou farmářské trhy
Na Václavském náměstí se od
23. října konají kaţdé úterý od
8 hodin do odpoledne farmářské
trhy.
„Můţete si zde zakoupit výtečné
uzeniny, pečivo, čerstvou zeleninu
a ovoce, rozmanité druhy sýrů,

mléčné výrobky a mnoho dalších.
Najdete zde i velký výběr kvalitního koření.
Pro potěšení nabízíme i řemeslné
výrobky, také módní a bytové
doplňky,“ uvedla pořadatelka trhů
Šárka Justrová.
(tuc, foto: hv)

Volby do zastupitelstev krajů
Název

Hlasy celkem

Hlasy v %

KSČM

632

26,15

ČSSD

422

17,46

ODS

269

11,13

Severočeši.cz

237

9,80

TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj

185

7,65

Hnutí PRO! kraj

100

4,13

NS-LEV21

100

4,13

Ostatní strany nezískaly více neţ 4 % hlasů.
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Rozhovor

Mezian: Lovosicím chci pomoci zejména s dostavbou dálnice
upřímně poděkoval.
Je nepsaným pravidlem, ţe voliči komunistů
chodí všichni ke všem volbám. Věřil jste před
druhým kolem, ţe Vám pomohou v duelu
s Jitkou Sachetovou všichni ostatní? I voliči
pravice?
Věřím tomu, ţe si naši občané nepřejí zpátky
dobu, kterou zde v letech 1948 – 1989 zaţili.
Znamenala sice větší sociální jistotu neţ dnes,
ale zároveň obnášela i velké omezení lidské
svobody. Lidskou svobodu povaţuji za to nejcennější, co máme. Avšak mnoho lidí dnes ţije
ve velké nejistotě, zda budou mít příští měsíc
z čeho zaplatit výdaje nutné pro přeţití. Ohroţují je také likvidační exekuce. To je nutné změnit. Jako senátor udělám vše pro to, aby lidé
mohli vést důstojný ţivot bez nutnosti omezení
demokracie a svobody.

Novým senátorem za Litoměřicko a Slánsko
se stal v říjnových volbách Hassan Mezian
(65; ČSSD) – rehabilitační lékař, člen zastupitelstva v Litoměřicích. Narodil se v syrském
Damašku, do Československa přijel koncem
60. let studovat medicínu a uţ zde zůstal.
Profesní kariéru začínal po promoci v roce
1975 v litoměřické nemocnici na interně, po
sloţení nadstavbové atestace z oboru léčebné rehabilitace tam působil jako primář.
Pracoval i v zahraničí – ve Finsku, Alţírsku,
Libyi a Sýrii.
Posledních patnáct let vede Mezian v Litoměřicích soukromé zdravotnické zařízení
zaměřené na rehabilitační péči, působí také v
okresním vedení České lékařské komory. Od
roku 2006 je zastupitelem města Litoměřice,
o dva roky později zasedl také v zastupitelstvu Ústeckého kraje, kde působil ve zdravotní a sociální komisi. Lovosický dnešek
poţádal nového senátora o rozhovor.
Kterého z kandidátů jste povaţoval za největšího soupeře v boji o senátorský post?
Kaţdý z kandidátů byl významným soupeřem.
Všichni mí protikandidáti věřili tomu, co dělají, a
investovali do kampaně mnoho energie. Rád
bych všem, kteří kampaň vedli slušně a čestně,

Co říkáte na zoufale nízkou volební účast,
zejména ve druhém kole?
Slabá volební účast mne velmi mrzí, ale chápu,
ţe jsou lidé politikou rozčarováni a reagují tak
pasivitou. Nízká volební účast však nahrává
moţnosti zvolení extrému, na obou stranách
politického spektra.
Jaké si stanovíte priority? S čím, jak se říká,
začnete?
Momentálně je mou největší prioritou zachování všech oddělení litoměřické a roudnické
nemocnice. Litoměřické nemocnici hrozí zánik
oddělení ORL a urologie, roudnická nemocnice
bojuje o celou svou existenci. Díky petici za
zachování roudnické nemocnice budu v Senátu
iniciovat veřejné slyšení k této problematice.
Dále budu prosazovat kvalitní zdravotnictví bez
standardů a nadstandardů, spravedlivý sociální
systém, podporu venkova a ochranu ţivotního
prostředí, coţ také významně souvisí se zdravím.
Jakou pomoc od Vás mohou čekat občané
Lovosic?
Občané Lovosic mohou ode mě očekávat to,
co ostatní lidé nejen v regionu. Senátní práce
spočívá především ve schvalování či pozměňování návrhů zákonů, které ovlivňují ţivot lidí. V
Senátu budu podporovat všechny zákony, které
budou krokem kupředu a nebudou pro lidi
likvidační. Co se konkrétně Lovosicka týče, budu
se politicky angaţovat v dostavbě dálnice D8.

Můţe být pro Lovosice výhodou, ţe jsou
v jeho čele sociální demokraté, za něţ jste
kandidoval?
Jsem sice členem ČSSD, ale nebudu senátorem
pouze mých voličů. Chci být senátorem všech.
Chci být průběţně v kontaktu se starosty všech
obcí na Litoměřicku, takţe budu komunikovat
i s vedením města Lovosice. Ze vzájemných
setkávání pak vyplynou konkrétní problémy
k řešení. Pokud to bude v mých silách, určitě
pomohu. Umím si představit spolupráci například při tvorbě návrhů zákonů a jejich schvalování. Být v kontaktu se samosprávou měst
a obcí by mělo být pro kaţdého senátora prioritou.
Senátorská práce určitě omezí Vaší lékařskou
činnost. Máte toto jiţ vyřešené?
V Lovosicích jiţ mnoho let provozuji rehabilitační zařízení a vše zůstane i nadále stejné.
Stejně jako ostatní lékaři si i já ponechám
ordinační hodiny, abych si udrţel kontakt se
svými pacienty. Dcera je manaţerkou, syn lékařem a oba se jiţ na chodu rehabilitace významně podílejí. Našich pacientů, lékařů a fyzioterapeutek (v případě Lovosic i fyzioterapeuta) se
mé zvolení senátorem nijak nedotkne.
Máte v plánu navštívit v nějakém časovém
horizontu obce na Lovosicku, představit své
plány a pohovořit s občany?
V nejbliţším období plánuji průběţně navštívit
všechny obce v našem regionu. K Lovosicku
mám velký osobní vztah a na setkávání
s občany a starosty se velmi těším.
Na závěr trochu odlehčenější dotaz. Jaký
je nový senátor Mezian v soukromí?
Poslouchá rád hudbu, má domácího mazlíčka, cestuje nebo je jeho největším koníčkem
rodina?
Mým největším koníčkem je má rodina. Máme
k sobě všichni velmi blízko a jsme si navzájem
inspirací a oporou. Všechny tři mé děti jsou
jiţ dospělé a mám také devatenáctiletého
vnuka. Domácích mazlíčků si uţívám u mých
dětí, obě dcery mají kočky a psy. Velmi
rád poslouchám klasickou hudbu, swing
a s manţelkou chodíme tančit společenské
tance. Rozhodně nás při tanečních odpoledních
a večerech budete potkávat stejně tak jako
dosud.
(tuc, foto: archiv H. Meziana)

Stopka dalším ostravským ropným kalům v našem kraji
Od února tohoto roku začalo
v cementárně Lafarge spoluspalování paliva z ropných kalů.
Tyto kaly tvoří zhruba 7 %
z celkového mnoţství odpadu,
který se v cementárně spaluje.
Celý proces je bedlivě sledován
hlavně orgány státní správy, ale i
veřejností. Zatím nebylo zaznamenáno nic, co by vybočilo z přísných
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daných „mantinelů“. Z neinformovanosti veřejnosti vznikly různé
protestní akce, které postupně
zeslábly.
V poslední době se vyrojily spekulace, ţe by se z Ostravska měly
přivést další desítky tisíc tun kalů
ke spálení a to nad rámec původní
smlouvy. Tyto spekulace byly generálním ředitelem Lafarge Ivanem

Marešem odmítnuty. Poţádali jsme
o bliţší vyjádření manaţerku externí komunikace Milenu Hucanovou.
„O další mnoţství paliva z ostravských kalů nemáme zájem a dokonce o jeho odběru nejednáme s
jakoukoli ze třetích stran. Jiţ několikrát jsme i přes média deklarovali,
ţe další mnoţství Geobalu nevezmeme a naše stanovisko se ne-

změnilo. Stále platí, ţe nám objem
tohoto alternativního paliva odebraný v loňském roce za daných
podmínek pro spoluspalování
vystačí na 5 – 6 let. Doposud jsme
vyuţili 8,5 tisíce tun. V letošním
roce u nás proběhly četné kontroly, které neshledaly ţádný rozpor s
integrovaným povolením,“ informuje Hucanová.
(jv)
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Město
Představujeme odbory MěÚ:

Stavební úřad, územní plánování
a památková péče
Adresa pracoviště:
Stavební úřad – Osvoboditelů 109/12, 410 30 Lovosice
Územní plánování a památková péče – Školní 2, 410 30 Lovosice
Kromě lovosického stavebního úřadu je ve správním obvodu ORP ještě
stavební úřad Libochovice.
Hlavní činnosti odboru:
Stavební úřad
 zajišťování státní správy dle zákona č.183/2006 Sb. a předpisů souvisejících, zejména:
 vedení územního řízení a vydávání rozhodnutí o umístění staveb nebo
zařízení o změně vyuţití území, o změně stavby a o změně vlivů stavby
na vyuţití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném
pásmu
 povoluje a vydává souhlasy – povolování staveb všeho druhu bez zřetele na stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakoţ i jejich
změny, povolování terénních úprav, pokud stavební zákon, prováděcí
předpisy k němu nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak
 povoluje uţívání staveb a přijímá oznámení o záměru uţívání dokončených staveb včetně řízení o změně uţívání stavby, řízení o odstranění
nebo nařízení o odstranění stavby
Památková péče:
 zajišťování komplexního výkonu státní správy v oblasti památkové péče
dle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve správním obvodu
obce Lovosice
Územní plánování:
 pořizuje územně plánovací dokumentace a jejich změny podle zákona
č. 183/2006 Sb.
 tvoří ve spolupráci s určeným zastupitelem obce návrh zadání, pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu, vyhodnocuje výsledky projednání ÚPD a zpracovává návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke
konceptu i návrhu územního plánu a přezkoumává soulad návrhu ÚP
s politikou územního rozvoje, ÚPD vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování a soulad se stavebním zákonem a prováděcích vyhlášek
 zajišťuje metodickou pomoc obcím ve svém správním území
 úřad územního plánování je dotčeným orgánem a uplatňuje svá stanoviska hájící zájmy v územním plánování
 vydává územně plánovací informace
Všechna oddělení odboru se vyjadřují podle potřeby k podkladům pro
jednání Zastupitelstva města a schůzím Rady města.
Většina podání u stavebního úřadu musí být napsaná na formulářích,
které přesně určuje stavební zákon (vymezuje i přílohy k ţádosti). Formuláře ţádosti obdrţíte na kaţdém stavebním úřadě. Chcete-li si však ušetřit
kroky, podívejte se na internet - např. internetové stránky Města Lovosice: www.meulovo.cz nebo Ministerstva místního rozvoje, kde jsou uvedeny i vyplněné vzory: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Vzory-a-formulare.
Odvolací orgán stavebního úřadu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 657 111

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

Týden:

Od – do:

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

45.

7.11. – 8.11.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

46.

14.11. – 15.11.

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

47.

21.11. – 22.11.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

48.

28.11. – 29.11.

Záměry prodeje majetku města
Město Lovosice nabízí k prodeji prázdnou bytovou jednotku za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 174 (druhé nadzemní podlaţí) v ulici
Terezínská, Lovosice. Plocha včetně sklepa činí 79,86 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 617 190,- Kč.
Prohlídka bytu je moţná ve dnech:
14. 11. 2012 od 16:00 do 16:30 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
19. 11. 2012 od 10:30 do 11:00 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor ţádost na odkoupení
prodávané jednotky, a to nejpozději do 23. 11. 2012. Zájemce bude písemně vyzván majetkosprávním odborem k účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: Renata Nováková, Městský úřad Lovosice, Odbor
majetkosprávní, tel. 416 571 197, email: renata.novakova@meulovo.cz.
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje domu čp. 418/2 v ul. Karla
Maličkého stojícího na pozemku parc. č. 197 v k. ú. Lovosice.
Minimální cena 4 500 000,- Kč.
Prodej nabídkovým řízením.
Záměr bude uveřejněn na úřední desce do
odvolání. Formulář ţádosti o prodej lze získat na internetových stránkách MěÚ Lovosice nebo na podatelně úřadu. Zájemce bude
písemně vyzván majetkosprávním odborem
k účasti na nabídkovém řízení. Prohlídka domu je moţná po předchozí
domluvě s majetkosprávním odborem.
DALŠÍ INFORMACE: Majetkosprávní odbor MěÚ Lovosice, kancelář č.
143, tel. 416 571 191, na e-mail: petra.buriankova@meulovo.cz
Pracovníci odboru, kontakty:
Ing. Petr Soldon, vedoucí odboru
tel.: 416 571 270, e-mail: petr.soldon@meulovo.cz
Luboš Kaplan, referent
tel.: 416 571 272, e-mail: lubos.kaplan@meulovo.cz
Lenka Miková, referent
tel.: 416 571 273, e-mail: lenka.mikova@meulovo.cz
Miroslava Veselá, referent
tel.: 416 571 275, e-mail: miroslava.vesela@meulovo.cz
Bc. Jiří Novotný, referent
tel.: 416 571 276, e-mail: jiri.novotny@meulovo.cz

Od 1. 1. 2013 bude platit novela stavebního zákona, která kromě některých zpřesnění a změn vyvolaných praxí mj. citelně zvyšuje správní poplatky. Např. stavební povolení stavby pro bydlení nebo rekreaci nás
bude stát místo dosavadních 300 Kč rovných 5 000 Kč. Jiné stavby
aţ 10 000,- Kč. Územní rozhodnutí pro „ostatní“ stavby je zpoplatněno
částkou 20 000,- Kč.

Ing. Vladimír Stahr, referent
tel.: 416571274, e-mail: vladimir.stahr@meulovo.cz

Stavby, které se dosud ohlašovaly v rámci tzv. územního souhlasu, podléhají poplatku 1000,- Kč.

Stanislav Zapletal, referent (územní plánování)
tel.: 416 571 278, e-mail: stanislav.zapletal@meulovo.cz
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Robert Paťcha, referent (státní památková péče)
tel.: 416 571 279, e-mail: robert.patcha@meulovo.cz
Martin Jaroš, referent (územní plánování)
tel.: 416 571 277, e-mail: martin.jaros@meulovo.cz
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích se uskutečnilo
ve čtvrtek 4. října 2012 páté
letošní slavnostní přivítání nových občánků Lovosic s jejich
rodiči a příbuznými.
Ze šestnácti pozvaných novorozenců bylo devět holčiček a sedm

kluků. Dvě pozvané holčičky a dva
kluci se nedostavili. Občánky mezi
nás přivítal pověřený zastupitel
Milan Šramota a matrikářka Hana
Beránková. Děti z MŠ Sady pionýrů potěšily nové občánky svým
vystoupením.
(Text: hv, foto: Trend
Lovosice Miloslav Fleischer)

Vyhodnocení literární soutěţe
V Městské knihovně proběhla prázdninová literární soutěţ pro děti.
Soutěţící si mohli vybrat ze tří témat a porota vybrala jako nejzdařilejší
tyto práce:
1. Moje ideální prázdniny (jaké by měly být dle tvých představ a jaké
nakonec byly…). V této kategorii se sešlo vůbec nejvíc prací.
1. Josef Ptáček, Praha, 11 let (jeho vtipná povídka se líbila ze všech
nejvíc)
2. Karolína Slavíková, Lovosice, 10 let
3. Eliška Cejpková, Lovosice, 12 let
2. Aţ mi bude 70… (zapřemýšlej, jak si představuješ svět v této době,
fantazii se meze nekladou)
1. Laura Mitáčková, Lovosice, 13 let
2. Lucie Švábová, Jenčice, 12 let
3. Eliška Krátká, Bohušovice nad Ohří, 13 let a téţ Vojta Kotán,
Lovosice, 15 let
3. Ta je dobrá… tu si přečti! (napiš o knize, která tě zaujala – doporuč ji
dalším čtenářům)
• zde byla odevzdána jen jedna práce a to opět Laurou Mitáčkovou

Zleva: Tereza Vosická, Robin Bambula, Emma Okuliárová a Anežka Čepičková

Výherci mohli být, díky štědrým sponzorským darům od vydavatelů a
kniţních velkoobchodů (Euromedia Group, k. s., Albatros media a.s, Nakladatelství Fragment s.r.o. a Pemic books a.s.), odměněni krásnými knihami. Ani ostatní soutěţící nepřišli zkrátka a drobný dárek za účast se
dostal na kaţdého.
Více informací o další literární soutěţi najdete v kulturním listu.
Všem soutěţícím přejeme další literární úspěchy.
Zdena Černá

Zleva: Tobiáš Smékal, Barbora Kovácsová, Karolína Hrabicová a Melisa Vaňková

Zleva: Matěj Mareš, Valerie Poláková, Stanislav Christov a Mikuláš Holý

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení závodu DELI Lovosice
za uspořádání setkání důchodců v Kulturním středisku Lovoš 17. října.
Bývalí zaměstnanci
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Jednotky

– Městská policie v akci – • • Zásahy Policie ČR • •
Nesli si lešení
Šestého října po deváté hodině
ranní přijali stráţníci oznámení o
pohybu muţů od ulice Dlouhá
podchodem do ulice Osvoboditelů,
nesoucích
části
lešení.
„Stráţníkům se podařilo muţe,
vzhledem k místní znalosti, zadrţet
v ulici Máchova. U muţů ve věku
45 let ze Slovenské republiky a 52
let z Litoměřic byly zajištěny části
z lešení ze stavby v ulici Vodní.
Přestupek proti majetku stráţníci
vyřešili udělením blokových pokut
a lešení bylo vráceno majiteli stavební firmy,“ přiblíţil událost Jaroslav Janovský.

Janovský, velitel MP.

Měli rušit noční klid,
tak je napadl
7. října ve 22:45 hodin přijali
stráţníci MP Lovosice ţádost od
Policie ČR o výjezd do ulice Mírová, kde mělo dojít k napadání
dívky. „Šetřením bylo zjištěno, ţe
dva mladí muţi ve věku 24
z Lovosic a 20 let z Číţkovic a mladá dívka ve věku 19 let z Lovosic
měli být fyzicky napadeni. Hlídce
se podařilo zjistit totoţnost útočícího muţe. Ten uvedl, ţe mladí lidé
rušili noční klid a na ţádosti o
uklidnění nereagovali. K napadení
osob se přiznal. Stráţníci po zadokumentování oznamují podezření
ze spáchání přestupků proti majetku a občanskému souţití k vyřízení
na příslušný správní orgán MěÚ
v Lovosicích,“ informoval Jaroslav

Odmítnutí dechové zkoušky
13. 10. ve 23:40 viděli stráţníci
Městské policie Lovosice v ulici
Teplická vozidlo Škoda, které vyjelo bez rozsvíceného osvětlení. Po
zastavení vozidla byl z řidiče cítit
alkohol. Na místo byla přivolána
hlídka Policie ČR a následovalo
předvedení na oddělení Policie ČR.
„Zde řidič ve věku 44 let z Vchynic
odmítl provedení dechové zkoušky
a lékařské vyšetření. Pro důvodné
podezření ze spáchání přestupku,
za který hrozí pokuta od 25 000 do
50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let, se po zadokumentování písemný materiál
k případu předává na místně a
věcně příslušné správní orgány
MěÚ Lovosice k provedení dalších
opatření,“ sdělil Jaroslav Janovský.

Na zákaz asi zapomněl
13. 10. v 17:55 hodin prováděli
stráţníci v ulici Terezínská kontrolu
motorového vozidla tov. zn. Škoda.
Řidič vozidla ve věku 27 let
z Kladna nepředloţil řidičský průkaz. „Lustrací bylo zjištěno, ţe má
uloţený zákaz řízení motorových
vozidel. Pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR, která si případ
převzala k dalšímu opatření,“ uvedl
Jaroslav Janovský.

Zásahy jednotky poţární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (2. 10. – 23. 10.)

2. 10. v 00:06 byl vyhlášen poplach
jednotkám HZS Ústeckého kraje PS
Lovosice a Litoměřice, dále jednotkám SDH obcí Klapý, Budyně
nad Ohří a Koštice z důvodu poţáru bytového domu v obci Libochovice. Po příjezdu jednotky SDHO
Klapý a PS Lovosice bylo průzkumem zjištěno, ţe se jednalo o poţár věcí na chodbě třípatrového
bytového domu, který zlikvidovali
občané pomocí nástěnného hydrantu před příjezdem jednotek
poţární ochrany.
10. 10. v 15:43 byla jednotka povolána k poţáru střechy do bývalého
objektu SETUZA v Lovosicích. Na
místě byla jiţ Policie ČR a městská
policie. Při průzkumu bylo zjištěno
uhašené poţářiště cca 4 m2, k poţáru došlo při řezání úhlovou brus-
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kou. Pracovníci provádějící řezání
uhasili poţár před příjezdem jednotky dvěma hasícími přístroji.
10. 10. v 16:09 byl během zásahu v
bývalé olejně v Lovosicích ohlášen
poţár v areálu sběrných surovin v
Prosmykách. Po příjezdu na místo
události byl zjištěn poţár ocelového kontejneru se zbytky hořlavých
kapalin (olejů) a usazenin z nich,
který byl způsoben svářecí soupravou při rozebírání ocelových konstrukcí. Vzhledem k velkému zakouření byl zásah prováděn v izolačních dýchacích přístrojích. Na
místě zasahovaly jednotky HZS z
poţární stanice Lovosice a Litoměřice.
12. 10. v 9:22 byla oznámena dopravní nehoda osobního automo-

Černá těţba
Krádeţí stromů u obce Dobkovičky se zabývají lovosičtí policisté.
Z lesního porostu poblíţ obce
neoprávněně vytěţil neznámý
pachatel vzrostlé stromy. Vykácel a
odvezl bez povolení 26 stromů
akátu a lípy v hodnotě 40 tisíc
korun. Policisté jiţ ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeţe a po pachateli pátrají.
Krádeţ přepravovaného zboţí
V noci na úterý 16. 10. došlo na
parkovišti čerpací stanice u obce
Siřejovice ke krádeţi přepravovaného zboţí. Neznámý pachatel
vnikl za pouţití násilí do nákladového prostoru nákladního vozidla
a odcizil elektroniku ve výši několika set tisíc korun. Policisté po
neznámém pachateli a odcizeném
zboţí intenzivně pátrají. Zároveň
ţádají o pomoc občany, kteří mohou k této trestné činnosti poskytnout jakékoliv svědectví, aby zavolali na linku 158.
Okradena na parkovišti
V úterý 25. 9. byla okradena 55letá ţena na parkovišti u nákupního
centra v Lovosicích. Při ukládání
nakoupeného zboţí do vozidla
vyuţil neznámý lapka nestřeţeného okamţiku a přivlastnil si ze
zavazadlového prostoru kabelku s
osobními věcmi v hodnotě 3 700
korun. Tento případ byl jiţ objasněn díky všímavosti a spolupráci
občanů. Lovosičtí policisté na základě zjištěných informací sdělili ve
zkráceném přípravném řízení 30letému muţi z Libochovicka podezření ze spáchání přečinu krádeţe.
Černý odběratel
Na přípojku plynu se vlastními
silami napojil majitel rodinného
domu v obci u Lovosic. Od dubna
2011 odebíral plyn, za který neplabilu Fabia na 47. km dálnice D8 ve
směru na Ústí nad Labem. Po příjezdu na místo události byl řidič jiţ
v péči ZZS, jednotka HZS PS Lovosice provedla průzkum s cílem
zamezit úniku ropných produktů a
protipoţární opatření.
19. 10. ve 20:50 byla povolána
jednotka PS Lovosice k vyproštění
osob po dopravní nehodě v Lovosicích. Na místě dopravní nehody
byly dva havarované automobily a
tři zraněné osoby, které jiţ ošetřovala ZZS. Jednotka provedla proti-

til. Částka za odebrané mnoţství
plynu se vyšplhala na 35 tisíc korun. Policisté na základě zjištěných
informací muţi sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření
ze spáchání přečinu krádeţe.
Řidiči zapomínají,
ţe auto není trezor
Ve středu 3. 10. se v odpoledních
hodinách vloupal neznámý pachatel do dvou osobních vozidel zaparkovaných u lesa poblíţ Lovosic.
Za pouţití násilí vnikl do vozidel a
odnesl si bohatou kořist. Kromě
příručních zavazadel, peněţenek,
mobilních telefonů, dokladů a
platebních karet mu zde poškození
zanechali i finanční hotovost. Celková škoda je vyčíslena na více jak
100 tisíc korun. Pro vysokou škodu
hrozí neznámému pachateli aţ
pětiletý trest odnětí svobody.
Tankoval do svého
Lovosičtí policisté sdělili 35letému muţi z okresu Litoměřice podezření pro trestný čin krádeţe.
Muţ tankoval pohonné hmoty pro
vlastní potřebu na svěřenou firemní kartu, kterou měl přidělenou k
firemnímu vozidlu. Svého zaměstnavatele tak poškodil o více jak 50
tisíc korun. Jelikoţ svým jednáním
způsobil škodu většího rozsahu,
můţe ho postihnout aţ pětiletý
trest odnětí svobody.
Zloděj
alkoholu
dopaden
Lovosičtí policisté sdělili podezření pro trestný čin krádeţe a porušování domovní svobody 19letému
mladíkovi z Lovosic. Mladý muţ
koncem srpna dvakrát vnikl na
soukromý pozemek za účelem
krádeţe. Jeho kořistí se v obou
případech stal alkohol, pro který si
neváhal dojít aţ do lednice. Škoda
je vyčíslena na více jak 6 tisíc korun. Mladík nekradl poprvé, proto
můţe ve vězení strávit aţ tři roky.
poţární opatření a kontrolu, zda
nedochází k úniku ropných kapalin.
Během provádění záchranných
prací byla uzavřena silnice v obou
směrech.
23. 10. v 15:43 byla vyţádána pomoc zdravotnickou záchrannou
sluţbou při transportu pacienta s
větší tělesnou váhou v obci Sulejovice. Na místo události vyjela jednotka PS Lovosice, která po příjezdu pomohla s vynesením pacienta
z domu, naloţením na pojízdná
nosítka a následně do vozu ZZS.
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Charitativní akce vynesla pro Adama 140 tisíc korun
Charitativní utkání na podporu
handicapovaného šestiletého Adama Jíry z Kololeče mezi populárním televizním fotbalovým týmem
Slavoj Houslice ze seriálu Okresní

přebor a lovosickými házenkáři
vyneslo na dobrou věc 140 tisíc
korun. Herce seriálu doplnili i bývalí fotbalisté Libor Sionko či Daniel Zítka. Na akci se přišlo podívat

1 700 diváků, coţ jen na vstupném
vyneslo 95 tisíc korun. Dalšími
financemi přispěla i obě muţstva.
Malý Adam i díky tomuto výtěţku
můţe od října absolvovat svůj

první léčebný pobyt v Lázních
Klimkovice. Adam kvůli komplikovanému porodu trpí nejtěţší formou dětské mozkové obrny.
(tuc, 3x foto: hv, archiv rodiny)

Státní svátek Maďarské republiky byl ve znamení folklorních tanců
Kulturní středisko Lovoš a Svaz Maďarů
ţijících v Českých zemích, organizační jednotka Lovosice, společně uspořádaly Večer
maďarských písní a tanců.
Slavnostní večer se konal na počest Dne Maďarské republiky a byl realizován s finanční
podporou Ministerstva kultury České republiky
a Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci
programu Kultúra národnostných
menšín 2012. V úvodu vystoupil
Alexander Juhász, ředitel kulturního střediska Ţeliezovce a seznámil
návštěvníky večera s historií souboru KINCSÖ. Loni neinvestiční
fond Čistý pramen a taneční skupina Kincső oslavovaly uţ 15. výročí
svého zaloţení. Soubor má dětskou přípravku Apro Kincső, mládeţnický soubor a soubor rodičů
Kincső. Na soutěţích obsazují
soubory přední místa, mládeţnický
soubor loni získal Zlaté pásmo.
V Lovosicích vystoupil mládeţnic-
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ký folklorní soubor Kincsö a lidová hudba Gereben s ukázkami tanců z maďarských oblastí
Slovenska, od Ţitného ostrova po Medzibodroţie. Temperamentní mládenci večer zahájili a
jejich vystoupení se střídala s dívčími tanečky
(Zlatá brána) a zpěvy i společným tančením.
Děvčata se několikrát převlékla, aby jejich oblečení odpovídalo oblasti, ze které jsou tance.

Slavnostní ráz večera byl dokreslen stolovým
uspořádáním, na stolech bylo k dispozici občerstvení – tokajské víno a chuťovky. Paní Pospíšilová, vedoucí pobočky, tradičně připravila
„pagáčky“. Nakonec tanečníci a tanečnice vběhli
mezi obecenstvo a vzali návštěvníky k tanci.
Bylo to roztomilé zakončení hezkého folklorního večera.
(hz, 2x foto: archiv Svazu Maďarů)
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Osobnosti

Známé i neznámé osobnosti Ústeckého kraje

Zdeněk David, velký umělec a český legionář
V KALENDÁRIU regionálních
výročí Ústeckého kraje v roce
2012 je v listopadu uveden
Zdeněk David, hudební pedagog, pěvec a klavírista, legionář
(* 10. 11. 1882 v Lovosicích
† 28. 6. 1945 v Praze – Bohnicích) – jubileum 130 let od narození.
Zdeněk
David
se
narodil
v Lovosicích. Brzy u něj učitelé
poznali velké hudební nadání, a
proto studoval v letech 1896 –
1903 klavír u Josefa Jiránka na
Praţské konzervatoři. Po absolutoriu se stal v roce 1903 profesorem
gymnázia
D.
D.
Obolenské
v ukrajinském Charkově, kde před

tím aţ do roku 1891 učil jeho pedagog. V Rusku navázal koncertní
spolupráci s Jaroslavem Kocianem
a Ševčíkovým kvartetem. Po návratu do Prahy (1906) se za podpory
Karla Kovařovice pokusil o dráhu
tenoristy v Národním divadle. Po
neúspěchu studoval zpěv v Miláně
(1910), poté pěvecké dráhy zanechal a věnoval se pouze klavírnímu
umění. Koncertoval s italským
violoncellistou Enricem Mainardim
v Itálii, Paříţi a Londýně. Poté se
opět vrátil do Charkova, kde učil
opět aţ do roku 1914 na místní
konzervatoři.
Za první světové války se přihlásil
v roce 1915 do České druţiny, ta

byla přetvořena 1. ledna 1916 na
Československý střelecký pluk a
ten byl 4. 4. 1916 přejmenován na
1. Čs. střelecký pluk. Po přetvoření
České druţiny na střelecký pluk byl
20. 1. 1916 zkušený hudebník Zdeněk David usedlý v Rusku postaven
do čela hudby (1916 – 18). Poté
provedl personální reorganizaci
hudby, ta byla doplněna ze zajatců
– hudebníků. Po válce opět rok
působil na charkovské konzervatoři, poté tři roky vyučoval klavír
v Uměleckém studiu při ředitelství
jiţních státních drah. Po návratu
do vlasti (1921) spoluúčinkoval
s Emou Destinnovou v Pardubicích
8. července 1922. Klavírní virtuóz

prof. David nejen umělkyni doprovázel, ale i samostatně zahrál
skladby E. Griega, F. Chopina i své
(Sousedskou a Polku Fis-dur). David vystupoval i s Janem Kubelíkem, Vášou Příhodou, Mattiou
Battistinim a jinými, vyučoval téţ
klavír a zpěv. Je autorem klavírních
skladeb a písní, vše v rukopise.
Do Lovosic se po odchodu do
Ruska uţ nevrátil.
(hz)
Pokud žije v Lovosicích nějaký
potomek z rodiny umělce Zdeňka
Davida, Lovosický dnešek by uvítal
jakoukoli písemnou vzpomínku
nebo fotografii. Vše v pořádku vrátíme.

Před 40 lety zemřel malíř a grafik Jaroslav Zrúst
Pedagog, malíř, grafik a ilustrátor Jaroslav Zrúst se narodil
11. 2. 1911 v Telecím u Poličky.
Je uveden v Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro
rok 2012.
Jaroslav Zrúst absolvoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v
Praze (1934) a soukromě se v letech 1925 – 1931 vzdělával u malíře Jaroslava Heima v Poličce. Později studoval i na právnické a filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Byl členem Jednoty učitelů – malířů
v Praze. V soutěţi Melantrichu na
ilustrační výzdobu 10 románů
dostal cenu a v roce 1929 ilustroval
14 dřevoryty román Ivana Olbrachta „Nikola Šuhaj, loupeţník“.
V roce 1939 vystavoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze,

1940 v Poličce (práce z Českomoravské vysočiny), 1942 v Litomyšli a
v roce 1946 v Litoměřicích a Ústí
nad Labem. Po druhé světové válce

Vzpomínka na faráře P. Václava
Černého (1928 – 1997)
10. listopadu 1997 odešel na
věčnost po krátké, ale těţké nemoci bývalý farář v Lovosicích
P. Václav Černý. Letos uplyne uţ
15 let od jeho úmrtí.
Téměř
dvacet
let
působil
v Lovosicích a za tu dobu udělal
mnoho dobrého. Trvalou vzpomínkou na něj zůstává rozsáhlá oprava
varhan a kostela. V červenci 1997
přešel na faru v Třebenicích, která
byla jiţ několik let neobsazena. Měl
také na starost kostely v Dlaţkovicích a Třebívlicích. 4. prosince 2012
by se doţil osmdesáti čtyř let. Přejme mu klid a mír, po kterém tolik
touţil.
(hz, foto: archiv)
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působil jako učitel v Prackovicích
nad Labem, kde 27. 11. 1972
zemřel. Byl spoluzakladatelem
severočeské pobočky Svazu výtvar-

níků. Zabýval se převáţně krajinomalbou a jeho práce bývaly na
společných výstavách regionálních
umělců vystavovány i v Lovosicích.
Několik jeho grafických listů (staré
Lovosice,
lovosický
zámek,
Házmburk, České středohoří aj.)
bylo otištěno v měsíčníku Lovosický dnešek v únoru aţ srpnu 1966.
V
knize
Lovosické
ulice
v proměnách času jsou obě předsádky zhotoveny podle jeho dřevorytů.
Jeho jméno nechybí ani v antologii Výtvarní umělci jihovýchodních
Čech, kterou v roce 1983 vydala
Východočeská galerie v Pardubicích, ve slovníku Malíři Vysočiny
z roku 1993 a ve Slovníku českých
a slovenských výtvarných umělců
(XXI. W – Ţ).
(hz, foto: archiv)

Jak jsme v „Ţiţkovce“ dýňovali…
26. října se v odpoledních hodinách u nově zatepleného panelového domu v Ţiţkově ulici v Lovosicích uskutečnilo velké halloweenské
tvoření.
Společenství vlastníků jednotek Ţiţkova 914 připravilo pro své děti výrobu dýňových strašidel a zdobení malých dýní. Bonusem pro děti bylo
střílení ze „špuntovky“ na cíl a večerní stezka odvahy, při které děti musely zvládnout strašidelnou cestu
podél rozsvícených dýní aţ ke
strašidelnému glejtu, kde potvrdily svým podpisem statečnost.
Celá akce se nesla v duchu rozzářených dětských očí, pohody a
radosti. Odměnou pro ně byla
dobře vykonaná práce, pár dobrůtek, ocenění za statečnost a pro
nás dospělé ze Ţiţkovky další
motivace pro následnou práci s
dětmi.
Mgr. Petra Hájková
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Rodinné centrum Mozaika o.s.
Nestátní nezisková organizace
Mozaika o.s. provozuje Rodinné
centrum Mozaika. Myšlenka a vize
organizace byla jasná a jednoduchá – vytvořit v Lovosicích a okolí
místo pro setkávání všech generací
a nabídnout jim moţnost aktivního
trávení volného času. V následujícím roce se představa zrealizovala
a to hned dvakrát: 9. 2. 2010 bylo
otevřeno mateřské centrum v Malých Ţernosekách (vše za vydatné
podpory místního pana starosty) a
v květnu téhoţ roku se (díky
nadšení a mnoha odpracovaným
dobrovolnickým hodinám členů
sdruţení a za podpory dárců a
vedení města) podařilo vybudovat
a otevřít Rodinné centrum Mozaika
v Lovosicích. Dalším místem, kde
začalo RC MOZAIKA působit, je
obec Třebenice.
Hlavní cíle sdruţení jsou:
 poskytování sociálních a jiných
sluţeb zejména dětem, mladým
lidem a rodinám s důrazem na
aktivní trávení volného času
 posilování rodinných hodnot,
úlohy rodičů a mateřské role
ţeny ve společnosti
 podpora zdravého vývoje dětí
 vytváření prostoru pro zapojení
veřejnosti do činnosti sdruţení
 podpora vzdělávání členů sdruţení, dobrovolníků a veřejnosti
 integrace handicapovaných do
běţného ţivota.
 a nově také realizace programů a
aktivit v oblasti ekologie a ochrany ţivotního prostředí.
Jednou z hlavních činností sdruţení je pořádání volnočasových a
vzdělávacích aktivit nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro širokou
veřejnost. Pro rodiny s dětmi je v
provozu dětská herna. Dále sdru-

ţení pořádá pravidelné výtvarné,
pohybově – taneční, jazykové či
sportovní a plavecké kurzy. Mezi
doplňující nabízené sluţby patří
hlídání dětí umoţňující rodičům
vyřídit si nutné záleţitosti např. na
úřadech, u lékaře apod. Sdruţení
dále zajišťuje jednorázové a jiţ
tradiční volnočasové akce, které
jsou veřejností hojně vyhledávány
a navštěvovány. Mezi tyto akce
patří např. Den hudby, Andělování,
Dýňování, Příměstské letní tábory
apod.
V letošním roce sdruţení realizuje
projekt podpořený Ministerstvem
práce a sociálních věcí, jehoţ obsahem jsou poradenské a vzdělávací
aktivity v oblasti podpory rodin.
V rámci tohoto projektu můţe
veřejnost vyuţít následující poradny: laktační, logopedickou, psychologickou, psychomotorického vývoje, rodinných financí, sociálně
právní a poradnu speciálně pedagogickou. Součástí projektu je také
nabídka
vzdělávacích
kurzů
„zdravého rodičovství“.
Další oblastí sdruţení je práce s

rodinami s dětmi, dětmi se specifickými potřebami a rodinami s
dětmi v náhradní péči. V rámci
Klubu dětí se specifickými potřebami jsou měsíčně organizována
setkání pod názvem Přátelská
setkání jiných světů, která jsou
určena pro zdravotně postiţené
děti, jejich rodiče a sourozence. V
rámci těchto setkání je pro rodiče
zajištěna odlehčovací aktivita ve
formě tvůrčí dílny pro postiţené
děti pod vedením speciálních pedagogů ze Speciální základní školy
a Praktické školy Lovosice. Rodiče
mohou v této době relaxovat a
podělit se o zkušenosti, starosti i
radosti. Rodiče mají také moţnost
individuálních konzultací s dalšími
odborníky, se speciálním pedagogem, terapeutem bazální stimulace
a dalšími. V letošním roce sdruţení
získalo peněţní dar z Nadačního
fondu Veolia, díky němuţ bude
vybavena speciální relaxační místnost, určená pro práci s dětmi a
dětí s postiţením.
Další oblastí, ve které sdruţení
působí, je ekologie a ochrana ţi-

votního prostředí. Hlavním cílem
těchto aktivit je probudit v dětech
lásku a úctu k přírodě, zejména
zábavnou formou her a programů,
při kterých děti přichází do přímého kontaktu s přírodou. Díky obdrţené dotaci (projekt „Sejdeme se
v sadu“) z Programu rozvoje venkova bylo moţno obnovit ovocný
sad v Malých Ţernosekách (za
veliké pomoci starosty Malých
Ţernosek pana Ing. P. Lišky) a vybudovat zde přírodní areál pro
pořádání ekologických programů
pro ţáky MŠ a ZŠ a širokou veřejnost.
V loňském roce sdruţení započalo spolupráci s organizací Juco
Sociale Arbeit z německého partnerského města Coswig. Z této
spolupráce vzešel i společný projekt s názvem „Rodiny na cestě –
bez hranic“, který byl podpořen z
programu Euroregion Labe. V
rámci tohoto projektu proběhl
úspěšný dětský česko – německý
letní tábor a poznávací víkendový
pobyt pro německé rodiny s dětmi.
Velký ohlas má pořádání jarních a
podzimních bazarů dětského oblečení a vybavení pro děti, tzv. Bleší
trh. Letos na podzim se konal jiţ v
pořadí osmý ročník a po jeho
skončení jsou spokojeni jak ti, kteří
pro ně jiţ nepotřebné vybavení
prodali, tak ti, kteří pořídili pro své
děti kvalitní vybavení za velmi
nízké ceny.
Činnost rodinného a mateřského
centra Mozaika je velmi široká a
neustále se vyvíjí. Stále se inspirujeme potřebami a přáním všech,
kteří sluţeb centra ke své spokojenosti vyuţívají. Vítáme i další náměty na rozvíjení činnosti a aktivit
centra. Další informace o organizaci a její činnosti naleznete na:
www.rcmozaika.cz.

Romské soubory opět tančily v sále Lovochemie
Dne 29. září se ve společenském sále společnosti
Lovochemie a.s. uskutečnil jiţ IV. ročník přehlídky
romských dětských tanečních a hudebních
souborů pod názvem
„Savore Jekhetane“, coţ
v
překladu
značí
„Společnou cestou“.
Přehlídky se zúčastnilo
přes 10 souborů z Ústecké-
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ho kraje. Díky pomoci a
podpoře firem a podnikatelů z Lovosic a Číţkovic
mohlo více neţ 100 dětí ve
věku od 4 do 18 let ukázat
svůj talent a dovednosti,
jeţ získávají a prohlubují
při své činnosti v různých
nízkoprahových zařízeních,
která působí u řady
neziskových
organizací.
Mezi taková zařízení patří i

pořádající Farní charita
Lovosice, v rámci které
působí
soubor
„Lačho
Amicus“ (Dobrý přítel).
Přehlídku
moderovala
vedoucí romské redakce
Českého rozhlasu Iveta
Demeterová a na závěr
vystoupila skupina Benga
Show pod vedením známého instrumentalisty Vojtěcha Lavičky.

Děti i jejich vedoucí vyuţili tuto moţnost k přátelskému setkání a výměně zkušeností ze své činnosti.
Jsem přesvědčen, ţe práce
s dětmi ze sociálně ohroţeného prostředí a z menšin
společnosti je základním
předpokladem pro jejich
snadnější začlenění do
společnosti. Roman Striženec
ředitel Farní Charity Lovosice
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Školáci
Atletický čtyřboj skončil úspěchem Ţáci mají druţební školu v Německu
5. 10. se v Bílině konalo krajské
finále v Atletickém čtyřboji (běh
60 m, běh 800 m, kriket/vrh
koulí, skok daleký/skok vysoký).
Základní školy soupeřily ve dvou
kategoriích – mladší a starší ţákyně/ţáci. Druţstvo starších ţákyň ZŠ
Sady pionýrů Lovosice se zúčastnilo v tomto sloţení – Lucie Rybářová, Barbora Knotková, Tereza Hellerová, Lenka Piegelbauerová a

Kristýna Malířová, která se ve třech
disciplínách umístila na stupních
vítězů.
Celkově naše děvčata podala
vynikající výkon a skončila na krásném druhém místě. I kdyţ do republikového finále postupovalo
pouze jedno druţstvo, děvčatům,
která reprezentovala naši školu,
blahopřejeme a patří jim náš
obdiv.
Mgr. Eliška Slachová

Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice se zaměřuje
na environmentální výchovu.
V tomto duchu se zapojila do
přeshraničního projektu „Řeka
Labe – naše společné dědictví“ a
navázala spolupráci se školou
stejného typu v Dippoldiswalde.
Aktivity s dětmi probíhají pod
vedením kompetentních lektorů ze
SEVERu Litoměřice a univerzity v
Dráţďanech. Ţáci se bez ohledu na
jazykovou bariéru věnují společně

aktivitám zaměřeným na zkoumání
kvality vody a výskytu fauny a flóry
v povodí řeky Labe.
Pedagogy z naší školy velmi mrzí,
ţe nemáme pro práci s mentálně
postiţenými ţáky takové podmínky
jako kolegové z Německa. Bohuţel
se stále potýkáme s finančními
problémy a nepochopením problematiky speciálního školství
týkající se specifik vzdělávání ţáků
s mentálním postiţením.
Mgr. Jana Malá

Prevence na ZŠ Antonína Baráka
Na gymnáziu rozjíţdějí výuku na iPadech
V rámci nových forem vzdělávání budou mít všichni ţáci Tercie nově k dispozici multimediální tablet, tištěné
učebnice třech pilotních předmětů tak půjdou zcela k ledu.
Jako jedna z pouhých dvou středních škol v Ústeckém kraji (vedle
kadaňského gymnázia) se Gymnázium v Lovosicích v minulých
dnech stalo finálně součástí pilotního projektu nakladatelství Fraus
s názvem FlexiBook 1:1. Podstata
projektu je ve změně pouţívání a
druhů učebnic, tedy zejména v
přechodu od jejich tištěné verze k
elektronické. Na třídu Tercie víceletého studia tak čeká po zbytek tohoto školního roku výuka
třech vzdělávacích předmětů výhradně e-learningovou formou,
tedy bez jakéhokoli vyuţívání klasických tištěných učebnic. Po uvedenou dobu tak budou všichni ţáci
dané třídy (i kantoři příslušné
předměty zde vyučující) vybaveni
osobními multimediálními tablety,
resp. iPady a veškeré vzdělávání
bude v hodinách realizováno pouze prostřednictvím tzv. i-učebnic.
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„Prvotním cílem projektu z pohledu naší školy je zejména zásadní
zatraktivnění a modernizace forem
vzdělávání,“ uvedla k tomu za
školu koordinátorka projektu Jana
Štyksová. Nové typy elektronických učebnic, jejichţ softwarové
verze budou v tabletech instalovány, totiţ zahrnují velmi rozsáhlou
škálu multimediálních sluţeb pro
vyučování, které chtějí a budou učitelé i studenti v hojné míře
vyuţívat. V neposlední řadě studentům budou k dispozici veškeré
další výhody těchto profesionálních vzdělávacích produktů, a to
bez nutnosti nosit ve školní tašce
několik kilogramů papíru zbytečně
navíc. Zcela potlačeno bude zároveň i klasické vyuţívání pracovních
či běţných školních sešitů. Pokud
se projekt ve své pilotní fázi
osvědčí (o čemţ je vedení gymnázia přesvědčeno), bude škola dále
cílit tento způsob výuky především
do svého čtyřletého studia.
A to jiţ můţe být také jedním z argumentů, proč jít po základní škole studovat gymnázium
právě do Lovosic.

Ţáci 6. a 7. tříd vystoupili
s
projektovým
vyučováním
nejen na naší škole u ţáků
I. stupně, ale informace na téma
„Boj proti kouření cigaret“ podali i předškolákům v MŠ Sady
pionýrů Lovosice.
Celý program proběhl v rámci
projektu „Zdravý ţivotní styl“, který
na naší škole od října probíhá. Ţáci
velmi hezky informovali posluchače o škodlivosti kouření, na kuřáckém přístroji (PET lahev a cigareta)

ukázali, jaké škodliviny se dostávají
kuřákům do plic. Na závěr besedy
rozdávali všem ţákům dárečky ve
formě kniţní záloţky se symbolem
„zákaz kouření“.
Pevně věříme, ţe si všichni vzali
z preventivního programu ponaučení a kouření cigaret se vyvarují.
Poděkování patří nejen ţákům 6. a
7. tříd, kteří si pečlivě program
připravili, ale i MŠ Sady pionýrů,
kde si mohli projektové vyučování
vyzkoušet.

Listopad 2012

Kultura

Happy Voices pokřtili první CD
První koncert Základní umělecké školy Lovosice v letošním
školním roce se uskutečnil
ve čtvrtek 18. října v sále Kulturního střediska Lovoš. Na slavnostním večeru bylo pokřtěno
historicky první CD školního
sboru Happy Voices.
Převáţně dívčí sbor, ve kterém je
jen jeden chlapec, vede mladý
učitel ZUŠ Jakub Koch. Sedmnáctičlenný sbor se představil několika
písněmi z dílny Elvise Presleyho
a Eltona Johna, nechyběla mezi
nimi ani slavná Imagine Johna
Lennona. Sbormistr zpěv doprovázel na klávesy. Cédéčko měla pokřtít starostka města Lenka Lízlová,
ale nevrátila se včas z pracovní
zahraniční cesty. Poslala sboru,
sbormistrovi i ZUŠce alespoň zdravici. Na financování CD se podílela
řada sponzorů z řad rodičů, zbylé
náklady uhradilo Město Lovosice.
Při křtu starostku zdárně zastoupil
ředitel ZUŠ MgA. Jiří Lhotský. Křtilo
se šampaňským a poté ředitel
trochu vyzpovídal mladého sbormistra. Jakub Koch je sice učitelem
lovosické ZUŠ, ale sám ještě studuje sólový zpěv na Mezinárodní
konzervatoři v Praze. Sbor vznikl
na ZUŠ Lovosice 1. února 2011

a písně jsou vybírány z okruhu
gospelu a populární hudby.
Sbormistr sám písně upravuje pro
potřeby sboru. Po pokřtění si členové sboru připili dětským šampaňským (není jim ještě osmnáct)
a poděkovali panu učiteli za péči, s
jakou se jim věnuje. Ředitel Lhotský ještě doplnil, ţe sborů je
v základních uměleckých školách
málo a ţe tedy pro ně nebyla zatím vypsána ţádná soutěţ. Cédéčko sboru je uţ páté v pořadí, které
ZUŠ natočila.
Koncert v druhé části pokračoval
vystoupením sólistů – představili
se mladí hudebníci (a hudebnice)
na klavír, flétny, trubky či saxofon a
zpěváci od nejmenších po ty nejstarší. Na všech byla vidět radost
z hudby, mnozí projevovali výrazný
talent. Slavnostní večer zakončilo
vystoupení oblíbené skupiny Enkláva. Návštěvníci (bylo jich hodně,
mnozí byli i na balkoně) byli se
stráveným podvečerem spokojeni,
coţ vyjadřovali hojným potleskem.
Činnost ZUŠ je chvályhodná,
na škole studuje v současnosti
cca 520 dětí. Většina z nich je zachráněna před nevhodnou činností, neboť platí: „Kdo hraje nebo
zpívá, nezlobí!“ (hz, foto: archiv ZUŠ)

Vyšívání, háčkování, pletení, to všechno
bylo na výstavě k vidění
Letos se výstavka prací šikovných lovosických ţen konala
v secesním „Mírovém“ kostele
Církve československé husitské
v ulici Karla Maličkého ve dnech
10. – 13. října; uskutečnila se jiţ
popáté.
Výrobky byly rozmanité, mě
okouzlili hlavně motýli – byli jako
ţiví. Všechny výtvory měly ale svůj
půvab; roztomilé polštářky paní
Mikuškové, kouzelné ubrusy paní
Aleny, zvonečky paní Venuše...
Svetříčky, pocit tepla vzbuzující
pořádné lyţařské ponoţky a nádherné dečky – jak to ty šikovné
dámy dělají? A výrobky praktické,
třeba háčkované síťovky nebo
chňapky. Některé práce bylo moţno obdivovat jako umělecká díla –
víte, co je to technika Richelieu?
„Základem techniky Richelieu je
svislý krouţkovací steh ukládaný

stejnoměrně do výšky i do šířky.
Smyčky při vyšívání Richelieu musíme stejnoměrně utahovat. Čím
jsou stehy hustší a niţší, tím je
výšivka hezčí,“ pravila odbornice.
Technika je to velice nesnadná, ale
výsledek je skvělý.
Vánoční ozdoby a andílky vystavovaly ţeny z Jenčic a některé bylo
moţno i zakoupit. Na výstavu
přišlo ke stovce návštěvníků.
„Připravuji uţ adventní koncerty,
letos budou čtyři,“ uvedla paní
farářka.
(hz, foto: hv)

Do příštího čísla připravujeme rozhovor s paní farářkou
Mikuškovou o kostele CČH
v ulici Karla Maličkého –
kostelu byl po dlouhých peripetiích konečně udělen status Kulturní památky.

Výlety jako dárek pro seniory

Filmový festival zimních sportů v Čajovně
Po jarním filmovém festivalu
Expediční kamera do Lovosic
přichází „bratr“ této akce
Filmový festival zimních sportů.
Festival se opět uskuteční na
mnoha místech v celé České republice. Lokálním spolupořadatelem v Lovosicích je Čajovna –
vinotéka v uličce vedle infocentra.
„Připraveno je zhruba tříhodinové
pásmo několika filmů zaměřených
na zimní sporty. Jde o špičkové
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dokumenty. Mezi filmy bude samozřejmě přestávka. Návštěvníci
se mají opravdu nač těšit. Kvůli
velkému zájmu o Expediční kameru a omezenému prostoru jsme se
rozhodli Festival zimních sportů
uspořádat ve dvou dnech, a to v
pátek 23. a v sobotu 24. listopadu.
Začátek je v 18 hodin. Program
bude po oba dny shodný,“ přiblíţil
provozovatel Čajovny – vinotéky
Michal Závada.
(tuc)

Středověká krčma měla zavřeno
Město Lovosice v říjnu připravilo
pro své aktivní seniory dva pěkné
výlety. První směřoval 9. října na
zámek Dětenice a do Jičína. Nejprve jsme navštívili pivovar. Vyslechli jsme příběh o pivu lásky a
pak nás kastelánka provedla rekonstruovaným pivovarem, z jehoţ
historické části vzniklo muzeum
piva. Prohlédli jsme si dobové
interiéry sladovny a dalších pivovarnických prostor a ochutnali pivo
podle původní receptury z tradičních surovin. Chuť se příliš nezměnila! Pak jsme navštívili dětenický
barokní zámek. Majitelé se střídali,
jedním byl i Albrecht z Valdštejna.
V roce 1998 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2000
byl znovu zpřístupněn veřejnosti.

V zámku je umístěna ojedinělá
sbírka zbraní Maltézských rytířů
včetně unikátních lodních děl z
památné bitvy o ostrov Rhodos a
velká sbírka loveckých trofejí. Výlet
jsme zakončili v pohádkovém
městě – Jičíně.
Hopsa hejsa do Brandejsa
Druhá vyjíţďka mířila do souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Hlavním cílem byla prohlídka
zámku v Brandýse nad Labem,
který je od roku 1995 v majetku
města. Zámek býval hlavním letním sídlem císařů habsburských,
například Rudolfa II. nebo Karla I.
Oba zájezdy byly pro důchodce
zdarma a byly pěkným dárkem od
Města Lovosice k jejich mezinárodnímu roku.
(hz)
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Lovosice jedou na vlně evropského úspěchu
Lépe sezonu lovosičtí házenkáři
začít snad ani nemohli. Ještě neţ
otevřeli nový extraligový rok, uţ
odehráli zápas Poháru EHF.
Lovosice letos jako jediný zástupce Česka úřadovaly na evropské scéně. Ostudu rozhodně
neudělaly, spíš naopak. Severočeská parta trenéra Srby ukázala,
ţe se v Lovosicích házená opravdu hrát umí.
Hráči do evropského poháru
nastoupili poprvé před domácím
publikem proti chorvatskému celku
HC Zamet Rijeka. Lovosice na úvod
senzačně zvítězily a do odvetného
zápasu v Rijece si vezly čtyřbrankový náskok. Ten se ukázal být rozhodující pro postup do druhého
kola. Ačkoli Severočeši na soupeřově palubovce celou dobu vedli,
nakonec o jediný gól prohráli. K
postupu to ale stačilo.
Druhé kolo mělo být opravdové
terno, coţ potvrdil také úvodní
zápas, za nímţ Lovosičtí museli

cestovat aţ do Makedonie. Soupeřem byl věhlasný tým Vardar Skopje, sestavený z makedonských,
chorvatských a srbských reprezentantů. O jeho zkušenosti hovořil
fakt, ţe byl rovnou nasazen do
druhého kola a měl za sebou uţ i
účinkování v Lize mistrů. Lovosice
venku padly se sedmnáctibranko-

Zeman stříbrný v Chocni
Město Choceň hostilo 310
závodníků z 55 klubů všech věkových kategorií ve sportovním
karate. Soutěţící v kata i kumite
z celých Čech, Slovenska, Chorvatska, a dokonce i Indie zápolili
nejen o poháry a medaile, ale i
o postupové body na MČR
v kategoriích dorostu juniorů
a dospělých.
V
nejnabitějších
kategoriích
mladšího ţactva niţších technických stupňů se prosadili zejména
čeští závodníci, kteří tvořili masivní
základ sportovního pole.
Velmi dobrého
medailového
úspěchu dosáhla i
výprava závodníků
SKR Sport Union
vedená
koučem
Jiřím Týlem. Z kata
si odvezla dvě a
z kumite pět medailí. Nejúspěšnějším
lovosickým
závodníkem
byl
senior Patrik Zeman, který vybojoval v hmotnostní
kategorii do 84 kg
stříbrnou medaili.
Posbíral tak další
body pro start na

MČR 2013. Do startovního pole se
postavili také ţáci, pro které to byl
křest v mezinárodní soutěţi. L. M.
Husáková, J. Fečo, M. Mlenský či
O. Hrdlička konfrontovali svou
tréninkovou přípravu na vysoké
úrovni.
Tito závodníci na medaile nedosáhli, ale jejich vystoupení splnilo
mé očekávání. Musím všechny
zúčastněné pochválit za jejich
výkon, ve kterém odevzdali vše, co
jsme si na tréninku předsevzali.
Josef Rajchert, trenér

vým rozdílem a šance na postup
do další kola uţ byly sotva teoretické. I přesto chtěli lovosičtí hráči
ukázat svým fanouškům pěknou
házenou a dokázat, ţe vysoká
prohra byla nevypovídající o jejich
herních dovednostech. Doma na
makedonského obra vletěli takovým stylem, ţe se protivník nestačil
divit, kdyţ prohrával o osm branek.

Nakonec český tým získal cenné
jednobrankové vítězství a s pohárem se rozloučil se ctí.
Současně s pohárem se Lovosice
musely prát s extraligovými zápasy.
V úvodních šesti utkáních klopýtly
jen jednou s Hranicemi, remizovaly
s Jičínem a Duklou a vyhrály se
Zubřím, Karvinou a Přerovem.
„Loni jsme hned na podzim párkrát
zaváhali a táhlo se to s námi celou
sezonu. Naopak podobný úvod
jsme měli předloni a bylo z toho
stříbro. Teď za sebou navíc máme
výborné účinkování v evropském
poháru, takţe se nesmíme flákat a
musíme jet dál na stejné vlně,“
burcuje tým střelec Jiří Motl.
(Text a foto: pp)

Pohár EHF
2. kolo
Lovo. vs. HC Vardar Skopje 25:24 (13:6)
HC Vardar Skopje vs. Lovo. 36:19 (17:10)

1. kolo
HC Zamet vs. Lovosice 33:32 (15:19)
Lovosice vs. HC Zamet 27:23 (16:12)

Plavci PKLo poměřili síly s olympioniky
Začátkem října se uskutečnil
9. ročník plaveckých závodů
Podzimní cena města Litoměřice.
Za
účasti
tří
olympioniků
(mistryně Evropy Petry Chocové,
české
rekordmanky
Simony
Baumrtové a českého rekordmana
Jana Micky) se v hojné konkurenci
neztratil ani lovosický plavec Přemysl Preiss, který na konci náročného soutěţního dne vybojoval
v disciplíně 100 m volný způsob
třetí místo. Plavec prokázal velmi
dobrou připravenost, kdyţ se
v hlavním závodě 200 m volný

způsob osobním rekordem probojoval aţ do samotného finále. Zde
se Přemkovi povedlo ještě posunout hranici osobního maxima a
ozdobit jej slušným celkovým čtvrtým místem.
Dobrou formu a plaveckou všestrannost lovosický reprezentant
prokázal také v disciplínách 100 a
200 m prsa, kde svoji výkonnost
podtrhl rovněţ osobními rekordy.
V nadcházejícím období čeká
Přemka a ostatní lovosické plavce
okresní a následně krajské kolo,
které bude kvalifikací na zimní
MČR.
Za PKLo Jiří Willner
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Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
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KS Lovoš • ZUŠ • DDM Elko • RC Mozaika • Sportovní zařízení • Pronájem sportovišť • Městská knihovna

Kulturní středisko Lovoš
Úterý 6. listopadu
MĚSÍC SENIORŮ V LOVOSICÍCH
Akce je pořádána při příležitosti Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
Sál KS Lovoš, vstupné 50 Kč, senioři zdarma.
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Filmový pozdrav od orchestru Glenna Millera.
Od 16 hodin.
Host večera – Květa Fialová
Beseda s herečkou Květou Fialovou, od 18 hodin.
Pokračování SWINGOVÉ KAVÁRNY
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci
předních světových a českých orchestrů a
zpěváků.
Od 19 hodin.
Čtvrtek 8. listopadu – Divadelní spolek Karel
Čapek Děčín, divadelní představení TRUMF
Veršovaná fraška (Ivan A. Krylov). Do pokoje
ruského carství vtrhne německý agresor Trumf se
svou armádou. Car Vakula mu výměnou za
pokojný průběh okupace nabídne ruku své dcery
Sentimenty. Ta ale miluje bázlivého Šantalu...
Inscenace získala ocenění za herecké výkony a
scénografii na národní přehlídce v Praze.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 50 Kč.
Pátek 9. listopadu – ZADÁNO PRO DOBROU
NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Sobota 10. listopadu – PRODLOUŽENÁ LEKCE
TANEČNÍHO KURZU
Sál KS Lovoš, od 20 hodin, vstupné 100 Kč.

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

Pondělí 12. listopadu – Slávka Chrpová,
šéfredaktorka časopisu Cykloturistika
KAPVERDY – OSTROVY ZELENÉHO MYSU
Dámská jízda po vyprahlé provincii – ostrově Saõ
Vicente s civilizovaným městem Mindelem ostře
kontrastuje se zaříznutými banánovými údolími a
borovicovými lesy na hřebenech hor návětrného
ostrova Santo Antãa. Vulkanický ostrov Fogo zase
připravil náročná stoupání až pod vrchol sopky ve
výšce 1800 m. Největší, nejlidnatější a také
nejafričtější provincie, ostrov Santiago, potěšila
bílými plážemi a palmovými háji, ale také
připravila mnoho nástrah. Přijďte se seznámit s
„mladičkým národem symbolizujícím africkou
vitalitu v sousedství unavené a stárnoucí Evropy“
a nahlédnout do jeho zvyků, tanců, hudby a
způsobu života. Poutavé vyprávění vás nakazí
touhou poznat kouzlo této „ostrovní Sahary“ na
vlastní pěst.
Klubovna KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Středa 14. listopadu – 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 Baroňová nebo Dáša Kouřilová,
Robert: Martin Kavan nebo Ondřej Kavan
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.

Akce ZUŠ Lovosice

Neděle 18. listopadu – VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Setkání s melodiemi autorů klasické i moderní
hudby
Účinkující:
Trubky: Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml.
Zpěv: Michaela Warneke, Jakub Koch
Flétny: Ludmila Tesaříková, Karel Tesařík a Jiří
Protiva
Tympány: Martin Dolejší
Varhany: Petra Kacianová.
Kostel sv. Václava, od 18 hodin, vstupné 50 Kč.
Úterý 20. listopadu – 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
16 hodin, vstup volný.
Pátek 23. listopadu – LOVOŠ PLNÝ SWINGU
20. výročí založení Swingové kavárny
K poslechu hraje skupina THE VETERANS JAZZ
BAND
Sál KS Lovoš , od 18 hodin , vstupné 50 Kč.
Neděle 25. listopadu – ZLATOVLÁSKA
Sváťovo loutkové dividlo
Pohádka pro děti.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 27. listopadu – čtvrtek 29. listopadu
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Betlémy, výroba vánočních ozdob, vizovického
pečiva, adventních dekorací, zdobení perníčků.
Sál KS Lovoš, v úterý od 13 do 17 hodin, ve středu a
ve čtvrtek od 9 do 17 hodin, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 6. prosince – ADVENTNÍ KONCERT V LOVOSICÍCH – Církev československá husitská
Na programu jsou adventní písně, koledy a vánoční árie z různých období.
Zpívá Dana Krausová. Husitský kostel, od 18 hodin.

Středa 7. 11. – Koncert komorní hudby
v sále Bratrské jednoty Babtistů, od 17 hodin.

Akce DDM Elko
Úterý 6. 11. – Drakiáda, od 14:30, Lesopark Osmička

RC Mozaika o.s.
Pondělí 19. 11. – Pedig Vánoce
Cvičíme pro radost – pohybové hry pro děti od 2 do 7 let
Tělocvična na Základní škole Všehrdova.
Každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin, vstupné 20,- Kč.

Sobota 3. listopadu od 20:00 hod.
Demencia Mortalis • goth/doom Roudnice
Interitus • gothic metal Plzeň
Dark Angels • gothic metal Č. Budějovice
Carpatia Castle • gothic rock Most
Vstup: 100 Kč
Sobota 17. listopadu od 20:00 hod.
Totální Nasazení • punk/rock Slaný
Dilemma in Cinema • punk experimental Slaný
Deratizéři • folk/punk Slaný
Vstup: 150 Kč

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání
Listopad
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 10. 11. od 10:15 h Neratovice
Muži B tým – II. třída
Neděle 4. 11. od 14:00 h Černiv
Starší dorost – Krajský přebor
Sobota 3. 11. od 11:30 h Litoměřice
Sobota 17. 11. od 11:30 h Junior Děčín
Mladší dorost – Krajský přebor
Sobota 3. 11. od 13:45 h Litoměřice
Sobota 17. 11. od 13:45 h Junior Děčín

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Listopad

SPORTOVIŠTĚ PRO
VEŘEJNOST
Ceník služeb tělovýchovných zařízení.
V případě zájmu o pronájem se obracejte na
paní Danu Berkovou tel. : 416 532 491, mobil:
602 484 819, E-mail: d.berkova@atlas.cz

Tipgames extraliga mužů
• Sobota 17. 11. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – KH Kopřivnice

Sportovní hala Chemik:
Pro sportovní činnost – 1 hodina
Jiné akce
– 1 hodina
Nájemné pro školy – 1 hodina
Šatna
– 1 hodina

800,- Kč
900,- Kč
450,- Kč
100,- Kč

Sportovní hala U přívozu:
Pro sportovní činnost – 1 hodina
Jiné akce
– 1 hodina
Nájemné pro školy – 1 hodina
Šatna
– 1 hodina

700,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
100,- Kč

Krytý plavecký bazén:
Pronájem
– 1 hodina

800,- Kč

• Neděle 25. 11. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – KH Kopřivnice

Plavání pro veřejnost:
Dospělí
– 1 hodina
Děti, důchodci, studenti – 1 hod.

50,- Kč
25,- Kč

Turnaj minižáků 4+1
• Sobota 17. 11. od 9:00 hodin

Víceúčelové venkovní hřiště:
– 1 hodina

100,- Kč

Turnaj starších žáků
• Sobota 24. 11. od 9:00 hodin

Zimní stadion:
– 1 hodina 2 000,- Kč
Dopolední 6.00 – 14.00 a po 22 hodině ve
všední dny
1 000,- Kč

2. liga muži
• Neděle 11. 11. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Sparta Kutná Hora
• Neděle 25. 11. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – SK Praha 4
1. liga staršího dorostu
• Neděle 11. 11. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Karviná
• Neděle 25. 11. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – KH Kopřivnice
1. liga mladšího dorostu
• Neděle 11. 11. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Karviná

Program domácích zápasů:
Sobota 3. 11. – žákyně
od 10:00 hod. – Teplice
od 12:00 hod. – Teplice

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

Pro dospělé:
•

Adler - Olsen, Jussi
• Cabot, Meg
• Cain, Tom
• Cartland, Barbara
• Clarke, Cat
• Cook, Robin
• Ebert, Sabine
• Erskine, Barbara
• Fojtová, Věra
• Heib, Marina
• Herriot, James
• Jackson, Lisa
•

Jordan, Nicole
King, Stephen
• Körnerová, Hana
• Kovářová, Daniela
• Kubátová, Táňa
• Niedl, František
• Patterson, Richard
• Preston, Douglas J.
• Rozkovec, Patrik
• Sarenbrant, Sofie
• Steel, Danielle
• Tremayne, Peter
• Viewegh, Michal
• Vondruška, Vlastimil
•

•
•

Williams, Tennessee
Koláček, Luboš Y.

Vyhlašujeme novou literární soutěž, tentokrát pro děti i dospělé, na téma:
Zabijáci
Příliš velké sousto
Atentátník
Síla lásky
Trýzeň
Stážista
Kletba porodní báby 4.
Stíny na ostrově
Ryzlink ostrý jako nůž
Hrobař
Yorkshirské povídky
Čarodějka, Chladná krev, Smrtelný hřích,
Zrozena k smrti
Střevíček pro Popelku
Dlouhý pochod
Dokud se budeš smát
Sbohem, cizinko
Rebel
Past
V nemilosti
Chladnokrevná msta
Téměř dokonalý zločin
36. týden
Narozeniny
Tanec s démony
Mráz přichází z Hradu
Přemyslovská epopej II. Jednooký král
Václav I.
Tramvaj do stanice touha
Tajemné stezky. Českosaské Švýcarsko

Kým nebo čím chci být v příštím životě
Své práce odevzdávejte nejlépe v tištěné podobě do 7. prosince 2012
v Městské knihovně v Lovosicích, nebo je můžete zaslat na e-mail knihovny:
knihovna@lovosice.com. Nejzajímavější dílka budou zveřejněna v Lovosickém
dnešku a autoři získají opět pěkné knižní ceny.

•

Mačingová, Antónia

•

Trnková, Klára
Brdička, Jan
• Burstein, Daniel
• Eben, Marek
• Gray, John
• Chenaux, Philippe
•

Zhubněte jednou pro vždy + Schůdková metoda
hubnutí
Tajemství cizokrajných bylin
Radoslav Brzobohatý
Tajemství dívky s dračím tetováním
Na plovárně s Markem Ebenem
Ohnivá Venuše, studený Mars
Katolická církev a komunismus v Evropě

Pro děti a mládež:
•

Cabot, Meg
Cabot, Meg
• Cast, P. C.
• Čtvrtek, Václav
• Hauptmann, Gaby
• Huet-Gomez, Ch.
• Kagawa, Julie
• Kate, Lauren
• Taylor, Laini
• Pospíšilová, Zuzana
•

Mezi láskou a smrtí 1.
Na útěku 3.
Škola noci 9. Předurčená
Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka
Alexa, cvičitelka koní 3. Nečekaná výzva
Příběhy o koních
Železný král 1
Andělé 4. Vykoupení
Dcera kostí a dýmu
Už to zvládnu

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

V naší optice Vám přeměříme zrak a
poradíme s výběrem brýlových obrub.
Vyberete si z více než 800 modelů již od

Brýle Vám zhotovíme
do druhého dne,
upravíme je
a Vaše staré opravíme.
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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

z

Pokud máte zájem
o kontaktní čočky
je možné si je
na měsíc vyzkoušet

VĚTŠINU BRÝLÍ
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Blíží se Vánoce, pokud si nevíte rady
s dárkem pro Vaše blízké,
kupte jim poukázku na odběr zboží
v naší optice.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 1. 12.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 30. 11.
od 15.30 hodin v sídle firmy

(odvoz zdarm

a)

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.

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz
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inzerce.dnesek@email.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Restaurace U Kašpara Vás zve na:

SVATOMARTINSKÉ HODY
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Od 11. do 18. 11. 2012
od neděle do neděle
Svatomartinské menu

Rezervujte si svůj stůl

na tel.:
nebo
plné husích, kachních a dalších staročeských specialit www.ukaspara.cz

Listopad 2012

inzerce.dnesek@email.cz

Digitální televize
Balíček MINI

119 Kč/měs.
Balíček BASIC

229 Kč/měs.

www.ltnet.cz • info@ltnet.cz

Balíček MAX

Kancelář: Osvoboditelů 1191 Kontakt: 606 767 259
Lovosice (nad GE Money Bank)
414 120 004

799 Kč/měs.

Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 16:00

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Budova Hrozen,
u Václavského nám.

Nově otevřené prostory
Tematické víkendové akce
Rezervujte si místo pro oslavy,
vánoční večírky a firemní akce
Tel.: 607 672 242, Facebook: Pod Palubou

Litoměřická Kotlina 383
412 01 Litoměřice

info@nabytek-horejsek.cz
www.nabytek-horejsek.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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