Informační měsíčník města Lovosice • náklad 3 800 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 2 • číslo 12 • 7. prosince 2012

Aktuality
Město má k Volvu
další připomínky
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Rozhovor
Lenka Lízlová je dva
roky starostkou
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Děti
Do Nejlepšího chemika
se zapojilo 800 ţáků
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Na Holoubkově vyrostou rodinné domky
Aţ 180 nových bytŧ mělo
pŧvodně vzniknout v lokalitě
Holoubkov. Projekt, který měl
být realizován na pozemcích
města, počítal s výstavbou vícepodlaţních bytových domŧ. Od
tohoto záměru ale investor,
Raeder & Falge Development,
na začátku roku odstoupil. Teď
se do hry opět vrací. Ne však s
byty, ale s komplexem 33 rodinných domŧ.
Zastupitelé se k novému záměru
investora postavili kladně. Rodinné
domky tak mají na městském
pozemku o celkové výměře 36 341
m2 šanci. „Situace v Lovosicích
totiţ ukazuje, ţe se kaţdým rokem
sniţuje počet obyvatel. Mladí lidé
se stěhují do menších lokalit, kde
hledají stavební parcely. Lovosice
jim doteď nic nabídnout nemohly.
Stavební pozemky městu chybí,“

uvedla Lenka Lízlová, starostka
města. V tisku se objevila
informace, ţe je projekt údajně
kontroverzní a chybí k němu informace. Podle vedení města je to ale
nesmysl. „Postupujeme standardně. Aktuální informace jsme nejprve předloţili zastupitelům, veřejnost se je dozvěděla vzápětí. Nechceme opačný postup – tedy, ţe

se
fakta
zastupitelé
dozvědí
ještě před
jednáním z
regionálního
tisku – a navíc
ještě neuceleně
a třeba i zkresleně,“
vysvětlila
lovosická starostka
Lenka Lízlová.
Další investiční akce, které R&F
Development plánuje (výstavbu
školicího centra nebo investici
do areálu bývalého pivovaru),
jsou čistě soukromou aktivitou.
Pokračování na straně 2 >>>

Historické radnici pomohou evropské peníze
„Je to obrovský úspěch. O rekonstrukci radnice se mluví uţ
několik let, ale bohuţel stále
nebylo jasné, z jakých prostředkŧ ji hradit,“ sdělila lovosická
starostka Lenka Lízlová.
Přijetí dotace uţ schválilo i zastupitelstvo města. Prostředky na
opravu staré radnice budou
poskytnuty v rámci projektu
„Centrum pro cestovní ruch a partnerství“. Ten je financován z Programu Cíle 3/ Ziel 3, který je určen

Motl je novým zastupitelem
Jiří Motl, lovosický házenkář a
reprezentant České republiky, se
stal v listopadu novým zastupitelem města. Ve funkci nahradil
Radka Geletiče, jenţ na svůj post
rezignoval.
(tuc)
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na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem
Sasko.
Rekonstrukci lze rozdělit na dvě
části. V rámci investic budou provedeny stavební práce. Jejich součástí budou i nová technologická
zařízení, elektroinstalace, vzduchotechnika, vytápění a další.
„Další částí jsou investice do vybavení zrekonstruovaných prostor.
Nové centrum bude plně vybaveno pro pořádání společných akcí
mezi městem Lovosice a partnerským městem Coswig a to za účelem zvýšení cestovního ruchu,“
doplňuje Věra Nechybová, která
má na Městském úřadě v Lovosi-

cích na starosti zpracování dotací.
Secesní radnice byla v Lovosicích
postavena v roce 1907, jako radnice městského úřadu ale vyuţívána
není. Po rekonstrukci v 90. letech v
objektu působí zdravotní ordinace.
Historický sál ale chátrá jiţ řadu let.
„Díky dotaci bude v dohledné
době zprovozněn široké veřejnosti.
Počítáme samozřejmě i s bezbariérovým přístupem pro handicapované občany nebo seniory,“ upřesnila Lenka Lízlová.
Přípravné práce budou zahájeny
uţ na začátku příštího roku a celá
rekonstrukce potrvá rok. Celkové
náklady projektu jsou 15 milionů
korun.
(tuc)

Zajímavosti
Mírový kostel patří
mezi kulturní památky
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Slovo šéfredaktora
Váţení Lovosičané,
stejně jako v minulém předvánočním
čísle vyuţiji na
tomto místě moţnosti napsat Vám
několik slov.
Máme za sebou další rok, který
musíme nazvat uspěchaným. Současná doba taková prostě je. Lidé
jsou většinou nervózní, neboť se
snaţí v nelehkých časech maximálním způsobem zabezpečit sebe a
svou rodinu.
Mnohdy je to pořádná „šichta“,
protoţe pracovních míst stále není
tolik, kolik by bylo potřeba, a lidé
tak musejí „brát“ prakticky cokoliv i
navzdory svému vzdělání. Ze zaměstnání, které pak není zábavou,
přicházejí domů s nepříliš dobrou
náladou. Ovšem vnitřní pocit, ţe
pro svou rodinu dělají maximum,
by měl být „světlem“ pro lepší
zítřky. Doufejme, ţe rok 2013 bude
pohodovější a pro všechny z nás
úspěšnější.
Do následujícího
adventního
období a vánočních svátků přeji
všem odbourání stresu a maximální pohodu v rodinném kruhu.
Radim Tuček, šéfredaktor

TÝM LOVOSICKÉHO
DNEŠKA PŘEJE VŠEM
SVÝM ČTENÁŘŦM
VESELÉ VÁNOCE A
ŠŤASTNÝ ROK 2013!

www.meulovo.cz

Aktuality

Lovosice zdraţovat nebudou,
ceny zŧstávají stejné
Ceny, které mohlo město zvýšit, zŧstávají pro příští rok stejné. Nezvýší se daň z nemovitosti, poplatky za odpady ani ceny
nájmŧ v městských bytech.
„Je to náš jasný vzkaz lidem v
Lovosicích. Nechceme na ně touto
cestou přenášet další finanční
zátěţ,“ sdělila starostka města
Lenka Lízlová.
Pokud by město vyuţilo moţnosti
zvýšit daň z nemovitosti, znamenalo by to aţ o 8 milionů korun více
do městské pokladny. To se ale
nestane. Lovosičtí zastupitelé se uţ
na konci října napříč politickým
spektrem shodli na tom, ţe koeficient pro výpočet daně zůstane pro
rok 2013 stejný jako letos. Finanční

prostředky bude vedení města
hledat jinde.
Stejná situace je také u poplatku
za odpad. Lidé dosud platí 492
korun za rok, přičemţ tato cena
zůstává stejná i v příštím roce.
„Peníze v městském rozpočtu
potřebujeme. V případě daně z
nemovitosti nám zákon umoţňuje
získat dokonce dvojnásobek současné částky. Rezervy v tomto
směru máme i u cen za pronájem
městských bytů, kde je stanovena
sazba 28,22 korun za metr čtvereční. Teď na tyto zásahy ale není
vhodná doba. Zachování současných hodnot je proto správné,“
dodala místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
(tuc)

Na Holoubkově vyrostou rodinné domky
>>> Pokračování ze strany 1
„Jde čistě o plány soukromého
investora, který je zároveň i vlastníkem nemovitostí. Město v těchto
případech nemůţe do aktivit zasahovat. Radním byly informace o
záměrech
developerské
firmy
předloţeny a ti je pouze vzali na

vědomí," dodala starostka města.
V současné době probíhá výstavba čtyř zasíťovaných parcel také
v ulici Kmochova, která by měla
být hotova do 15. prosince.
(tuc)
Výstavbě na Holoubkově se budeme věnovat i v lednovém Lovosickém dnešku!

Výstavba parcel v Kmochově ulici

(foto: hv)

Kácení stromŧ v parku je v pořádku
Ke kácení několika vzrostlých
stromŧ v centru Lovosic jsou
váţné dŧvody. Potvrdily je dva
na sobě nezávislé odborné posudky.
„V první řadě je nutné říct, ţe
problémy se stromy by musely být
řešeny bez ohledu na to, zda v
parku něco plánujeme nebo ne,"
vysvětlila postoj města starostka
Lenka Lízlová. Povolení ke kácení
stromů totiţ bylo vydáno v rámci
I. etapy rekonstrukce centrálního
prostoru města. Samotná revitalizace ale není důvodem ke kácení,
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proti kterému se ozvali odpůrci
sepisující ve městě petici. Posudky
na stav dřevin byly zadány ještě
před rekonstrukcí parku a právě
podle stanoviska odborníků se
město rozhodlo.
„Výsledky dvou nezávislých dendrologických posudků potvrdily, ţe
15 stromů je ve špatném stavu.
Jsou napadeny hnilobou, jsou
vychýlené, v řadě případů jsou
nestabilní kořeny. Hrozí tu nebezpečí, ţe se při vichřici stromy vyvrátí, nebo se ulomí větev a na
někoho spadne,“ dodal za odbor

Vánoční výzdoba je podobná té loňské

Stejný rozsah vánoční výzdoby
jako v minulém roce mají Lovosice i letos. Došlo pouze k výměně
ozdob. Větší ozdoby byly nainstalovány v ulici Osvoboditelů.
Vánočně laděné jsou dále ulice
8. května, Terezínská a Ţiţkova.

Nazdobeny jsou také tři stromy
ve městě – jeden u vlakové zastávky Lovosice – město, lípa na
Václavském náměstí a do parku
byl přivezen vánoční smrk, který
daroval městu zdejší občan.
(Text a foto: tuc)

K Volvu mají radní další připomínky
V úterý 20. listopadu se v
KS Lovoš sešli na veřejném projednání všichni, kteří mají co
dočinění se záměrem vybudovat
Regionální a obchodní centrum
Volvo Truck Czech v Lovosicích.
„Projednávali se moţné vlivy na
ţivotní prostředí a veřejné zdraví,
ne schválení záměru,“ uvedl František Budský, vedoucí lovosického
odboru ţivotního prostředí. Ještě
před tímto jednáním proběhlo
mimořádné zasedání zastupitelů,
kteří se vyjádřili k výsledkům
posudku EIA.
Ti poţadují splnění dalších deseti
bodů, nutných k moţnému zahájení výstavby centra. „Trváme na
splnění všech těchto bodů, případně poţadujeme vysvětlení, proč
některé nebudou akceptovány,“
sdělil Budský.
Na zasedání vystoupila například
vedoucí Krajského hygienického
ústavu územního pracoviště Litoměřice Ing. Hana Kovaříková.
Ta za tuto instituci vyjádřila nad
záměrem znepokojení a jeho

schválení nedoporučila. Nejdelší
projev k občanům měl zpracovatel
posudku Ing. Václav Obluk. Ten
několikrát
přítomným
sdělil,
ţe záměr Volva bude mít na ţivotní
prostředí či hlučnost ve městě
pra kt ic ky
nu lov ý
úč in e k.
„Znečišťovatele prostředí v Lovosicích je opravdu potřeba hledat
jinde neţ v tomto záměru, věřte
mi. Dělal jsem jiţ velké mnoţství
posudků a mohu konstatovat,
ţe deset nebo dvacet kamionů
denně nijak znatelně ţivotní
podmínky nezhorší,“ ubezpečoval
občany Obluk. Veřejnost však jeho
projev neobměkčil. „A kdo nám
zaručí, ţe tento počet poté zůstane, nikdo to uţ nebude hlídat.
Občané Nového Klapý s tímto
záměrem zásadně nesouhlasí,“
sdělila v následné diskuzi například
obyvatelka tamní čtvrti Aloisie
Urbanová.
Další postup bude znám po vyjádření krajského úřadu v Ústí nad
Labem, které lze očekávat do
30 dnů.
(tuc)

ţivotního prostředí František Budský. V lokalitě se přitom uţ teď
pohybuje mnoho lidí a město počítá, ţe po revitalizaci parku se jejich
mnoţství ještě zvýší.
„Petice, která je nyní ve městě
organizována, není zaloţena na
pravdivých údajích. Musíme chránit
přírodu, ale především zdraví a
ţivoty lidí. Za vykácené stromy

bude samozřejmě vysazena odpovídající náhrada, která bude vyhovovat jak esteticky, tak především s
ohledem na bezpečnost," doplnila
starostka.
Odbor ţivotního prostředí města
Lovosice vydal povolení ke kácení
letos 12. října. V první etapě povolil
pokácení 9 kusů dřevin, ve druhé
pak dalších 8.
(tuc)
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Rozhovor

Lízlová: Do Lovosic chci přilákat nové občany
Starostka Lovosic Lenka Lízlová má za sebou
druhý rok ve funkci čelní představitelky města. Stejně jako vloni vám přinášíme předvánoční rozhovor o jejích zdarech i nezdarech v
této zodpovědné pozici.
Jaký byl Váš druhý rok ve funkci starostky?
Musím říci, ţe i v druhém roce na radnici jsem
se stále měla co učit. Pro to, aby byl člověk
dobrý starosta, by musel být původní profesí
stavař, ekonom, technik a někdy moţná i psycholog. Ale i tak je asi nejdůleţitější být optimista a za ţádných okolností se nevzdávat a být
ochotný naslouchat.
Co povaţujete ze svého pohledu za největší
úspěch? Co se opravdu povedlo?
Jsem moc ráda, ţe se nám podařilo vyměnit
okna na dvou základních školách a opravit
objekt v Přívozní ulici pro potřeby ZUŠ. Také
jsme opravili objekt lékařského domu a
zpřístupnili ho tělesně postiţeným a starším
občanům. Těší mě také dotace na opravu části
staré radnice. Týdeník Ekonom nás ocenil jako
nejlepší město pro byznys v Ústeckém kraji a
jsme pátí celorepublikově. Té ceny si moc váţím.
Co Vás naopak mrzí, ţe se nepovedlo?
V letošním roce měla být započata revitalizace
centrálního prostoru města, coţ já vnímám jako
velmi důleţitý krok v rámci rozvoje Lovosic.
Z jistých objektivních důvodů, jako je odvolání
pana Studničky, povolení posunu Rudoarmějce
z ministerstva a kraje, jsme s realizací doposud
nezačali. Věřím, ţe na jaře se vysoutěţí druhá
etapa a příští Vánoce jiţ budeme slavit advent
na novém „Zeleném náměstí“. Mrzí mě také
další úbytek obyvatel. Vnímám velmi silně, ţe
mladým lidem nestačí vybudovat parcely a dát
práci, ale chtějí také kulturu, sport a ţivé město,
které se všestranně rozvíjí.
Jaké si stanovíte priority pro rok 2013?
Priority pro mě zůstávají stále stejné a to je
spokojenost našich občanů. Ne vţdy se to
ovšem daří a po pravdě ne kaţdému se člověk
zavděčí. Mým cílem je přilákat nové občany. Po
mnoha letech vytvořit nové parcely, moţnosti
pro ţivot. Vytvořit náměstí, které je hodné rozvíjejícího se města a v podstatě i brány do Českého středohoří. Opravit Pfannschmidtovu vilu,

dokončit projekt na starou radnici. Ale kromě
toho samozřejmě nezapomenout na chodníky a
potřeby jednotlivých částí města.
Starostkou jste dva roky. Byl ten druhý
v porovnání s prvním lepší? Sţila jste se se
svou funkcí více?
To je záludná otázka… Myslím, ţe kdybych
tvrdila, ţe nedělám chyby a ţe mi občas není
těsno ze vší té odpovědnosti, tak bych lhala. Ale
moţná je to tak dobře a člověk je díky tomu
otevřenější cizím názorům.
Jednou z nejzásadnějších akcí v příštím roce
by měla být výstavba na Holoubkově. Pŧvodní záměr vybudovat byty nahradí rodinné domy. Změna přišla díky poptávce mladých rodin po stavebních parcelách. Je to
jedna z cest, jak zastavit pokles obyvatel ve
městě? Kde mohou Lovosice ještě stavět?
K dané problematice jsem se vyjadřovala jiţ
výše a opravdu si myslím, ţe nárůstu počtu
obyvatel dosáhneme pouze tím, ţe lidem na-

bídneme nejen bydlení – byty, parcely, ale také
práci, kulturu, dostatek vyţití a vizi rozvíjejícího
se města. Původně jsme sice chtěli ve spolupráci se soukromým investorem postavit na Holoubkově bytové domy, ale v rámci výstavby
Orbisu a domu nad Penny marketem nám to
přišlo zbytečné. Vše je o poptávce a nabídce a
s moţností výstavby rodinných domů je to
v Lovosicích dlouhodobě hodně špatné. Další
lokality máme v Novém Klapý, ale je zde ještě
hodně problémů k řešení. Holoubkov se tak
jevil jako nejvhodnější a časově nejpřijatelnější.
Jak proţívá Lenka Lízlová Vánoce?
Vánoce se snaţím proţívat jako většina lidí v
klidu s rodinou.
A slovo závěrem?
Přeji hodně pohody a hlavně klidu o letošních
Vánocích všem občanům Lovosic. Všichni si
zaslouţíme někdy odpočinek a malinko toho
rozmazlování. Šťastné a veselé!!!
(tuc, foto: archiv MěÚ Lovosice)

Lovosičtí úředníci jsou nejlepší v kraji a čtvrtí v Česku
Kupní síla spotřebitelŧ, vzdálenost k dálnici, ceny stavebních
pozemkŧ nebo spokojenost podnikatelŧ s přístupem radnice.
To jsou dŧvody, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším městem Ústeckého kraje staly Lovosice.
Ve srovnávacím výzkumu Město
pro byznys, který jiţ pátým rokem
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hodnotí 205 obcí s rozšířenou
působností a 22 městských částí
hlavního města České republiky,
skončil v kraji druhý Ţatec a třetí
Teplice.
Vítězné Lovosice si v obou hodnocených oblastech – v oblasti
podnikatelského
prostředí
i
v přístupu veřejné správy – vedly
velmi dobře. Ve druhé jmenované

kategorii dokonce získaly krajské
prvenství. „Náš podnikatelský potenciál je spjat s výborným napojením na dopravní uzel. Ten vyuţívají
velké firmy, kterým jsme nabídli
novou průmyslovou zónu. Malým
podnikatelům zase například pomáháme podporou v rámci místních zakázek,“ řekla na slavnostním
vyhlášení Jana Hejdová, vedoucí

odboru vnitřních věcí lovosické
radnice.
V celostátním měřítku skončily
Lovosice páté (vyhrála Přelouč),
v první oblasti obsadily dvanácté
místo, v druhé čtvrté. „Takový
úspěch nás velmi potěšil, budeme
se snaţit na něj navázat i v dalších
letech,“ uvedl lovosický tajemník
Jan Landa.
(tuc)
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Město

Dotace pomohla sportovištím Bezpečnostní rada jednala
Díky dotaci bylo provedeno
několik oprav. „Rekonstrukcí
prošla například hala Chemik.
Na objektu byla opravena střecha, hromosvodná ochrana,
doplněny některé klempířské
prvky a provedeny ochranné
nátěry kovových konstrukcí.
Součástí investice byla také nová
krytina na komplexu budov krytého bazénu a „staré“ házené. Na
těchto objektech byla poloţena
nová krytina jako na hale Chemik,
osazeny nové střešní odvodňovací
vpusti, hromosvody a ochranné
nátěry kovových konstrukcí,“ sdělil
Jan Rössler, stavební technik MěÚ
Lovosice.
V rámci věcného programu stavby byla pro oddíl kickboxu poloţena nová podlaha o celkové výměře
175 m² a pro oddíl atletiky dodána
mobilní časomíra včetně kamero-

vého systému.
„Díky vynaloţenému úsilí bývalého poradce Ministerstva školství,
mládeţe a tělovýchovy ČR Ing.
Miloše Malého se nám od tohoto
ministerstva podařilo získat dotaci
ve výši 4,6 milionu korun, která
stoprocentně pokryla financování
stavby. To znamená, ţe v tomto
případě Město Lovosice nemuselo
ze svého rozpočtu vynaloţit ani
korunu, coţ nebývá obvyklé.
Jsme rádi, ţe jsme lovosickému
sportu takto mohli pomoci a doufáme, ţe ne naposledy,“ uvedla
radní Jana Vernerová.
V termínu 10. 9. – 21. 10. 2012 a
dle smlouvy o dílo provedla výše
uvedenou stavbu firma Raeder &
Falge s.r.o. Lovosice. Objednatelem
díla byl ASK Lovosice zastoupený Ing. Petrem Soldonem.

Dne 26. listopadu se za řízení
starostky města Lenky Lízlové
uskutečnilo plánované jednání
Bezpečnostní rady ORP Lovosice.
Bezpečnostní rada projednala a
posoudila předloţený nový Krizový
plán ORP Lovosice a doporučila ho
starostce města ke schválení. Bezpečnostní rada ORP Lovosice vzala
na vědomí předloţenou zprávu o
přehledu moţných zdrojů rizik a
analýzy ohroţení na území správního obvodu ORP Lovosice se
zaměřením na moţnost vyhlášení
krizového stavu. Dále bezpečnost-

ní rada projednala návrh finančního zabezpečení na řešení krizových situací a odstraňování jejich
následků na rok 2013.
Zástupce Policie ČR ÚO Litoměřice seznámil bezpečnostní radu
s plánovanými změnami po reorganizaci některých obvodních
oddělení a vyhodnotil spolupráci
s Městskou policií Lovosice. Zástupce HZS ÚK ÚO Litoměřice
seznámil bezpečnostní radu s
probíhajícím řízením k výstavbě
nové Poţární stanice v Lovosicích.
Jaroslav Křivan, obrana státu a krizové
řízení, Městský úřad Lovosice

(tuc, foto: archiv MěÚ)

 40 let v DDM ELKO 

První část opravy podchodu
u Besedy skončila
V minulých dnech byla ukončena oprava podchodu u Besedy.
Došlo zde k zatékání do vlastního tělesa podchodu dilatační
spárou zpŧsobenou především
stářím stavby, pouţitým materiálem a neúměrnou zátěţí z nákladní dopravy.
Vlastní těleso nebylo v době
rekonstrukce podchodu dotčeno
stavebními úpravami. V první fázi

opravy byly zatěsněny dilatační
spáry hydroizolací. Bohuţel bude
následovat i druhá fáze opravy
(izolace kolem dilatační spáry odkrytím zvrchu). Zároveň bude poţádáno o povolení výkopových
prací na komunikaci I. třídy. Vlastní
práce pro zaizolování budou provedeny následně.
Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru
regionálního rozvoje a správy města

Farmářské trhy pokračují na Václavském náměstí
Farmářské trhy, které si lidé
oblíbili v řadě českých měst,
budou pokračovat i v Lovosicích.
Po vyjasnění a upřesnění technických podmínek se vrátily na
Václavské náměstí.
„Určitě o trhy stojíme. Je o ně
z řad veřejnosti velký zájem,“ sdělila Vladimíra Nováková, místostarostka města. Na to, jak nakonec
budou farmářské trhy v Lovosicích
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vypadat v budoucnu, bude mít
velký vliv i plánovaná revitalizace
lovosického parku v centru města.
Důstojný prostor by totiţ mohl
vzniknout pod zastřešeným atriem.
Letos mohou lidé farmářské trhy
navštívit ještě dvakrát – 11. a 18.
prosince, tedy tradičně v úterý. 8. a
9. prosince je pak vystřídají vánoční trhy s adventním sortimentem a
přehlídkou lidových řemesel. (tuc)

V
letošním
roce
oslavil
Dŧm dětí a mládeţe ELKO
v Lovosicích 40 let svého trvání.
Uţ na Den dětí 9. června bylo
toto výročí připomenuto – proběhla soutěţ o 40 překrásných
balonkŧ.
Dnešní Dům dětí a mládeţe
(tehdy Městský dům pionýrů a
mládeţe, dále MDPM) vznikl v
bývalém domě obchodníka s obilím
Gläsnera
adaptací Domu pionýrů a
mládeţe
a
Klubu mladých
během září a
října
roku
1972; byl to
tehdy jeden z
bodů volebního programu.
Dne 10. listopadu 1972 byl
MDPM
slavnostně otevřen. Během roku 1990
byl název MDPM změněn na Dům
dětí a mládeţe.
Dům dětí a mládeţe ELKO Lovosice sídlí v rohu na Václavském náměstí a je ve tvaru písmena L,
odtud ELKO. Od 1. 9. 2000, po
odchodu předešlé ředitelky Jany
Bartošové na zaslouţený odpočinek, byla ředitelkou DDM jmeno-

vána Venuše Krčmářová. Paní Bartošová se některých akcí zúčastňuje s vnuky dodnes a přišla i na Den
otevřených dveří podívat se, co je
zase nového. Ve školním roce
2011/2012 působilo v DDM celkem 31 zájmových útvarů, které
vedlo 20 vedoucích. Letos přibyly
další dva – krouţek moderních
tanců a krouţek Show Dance. Mimo zájmové útvary bylo uskutečněno ještě dalších 153 příleţitostných
akcí,
kterých se zúčastnilo 5 418
účastníků.
„Den otevřených dveří jsme
připravili v ELKU
jako připomínku
otevření Domu
dětí a mládeţe
před 40 lety,“
uvádí ředitelka
Krčmářová. Za těch 40 let se zúčastnily některé z akcí DDM ELKO
asi všechny lovosické děti a mnohé
z blízkého i vzdáleného okolí. Ročně navštěvuje některý ze zájmových útvarů přes 600 dětí. Akcí je
hodně, v prosinci děti čeká oblíbený pochod se soutěţemi Lovosická
vánočka a Mikulášská nadílka.
(hz)
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Téma
Lovosický region a kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší v Lovosicích je
ze strany veřejnosti tzv. pod
lupou. Ale trochu historie. Více
jak 100 let existují na Lovosicku
firmy Deli, Lafarge, Lovochemie,
Glanzstoff. K tomu je nutno
doplnit jiţ nefungující Aniveg
(bývalá olejna).
Tyto firmy měly v minulosti velký
vliv na kvalitu ovzduší v regionu.
K tomu provoz parních lokomotiv,
lodní dopravy, lokální topení na
uhlí a rozvíjející se silniční dopravu.
Je tak zřejmé, ţe ve druhé polovině
minulého století v rámci průmyslového rozvoje byla zatěţována
kvalita ovzduší více neţ bylo zdrávo. Pamětníci jistě vzpomenou, ţe
symbol kouřících komínů byl vydáván propagandisticky jako součást
období reálného socialismu a jeho
ekonomické „síly“.
Léta devadesátá ale přinesla zásadní změnu. Po společenských
změnách, tlakem veřejnosti a
legislativou byly nejstarší firmy
Lovosicka nuceny investovat stovky milionů do zařízení sniţující
zátěţ ovzduší. V cementárně
v Číţkovicích po příchodu francouzského vlastníka došlo k totální
rekonstrukci technologie, kde
ekologie hrála prim. Obdobně
Lovochemie, kde byly zrušeny
zastaralé výrobny a nahrazeny
modernějšími šetrnými k ţivotnímu
prostředí. Dále firma Glanzstoff,
která se do Lovosic vrátila po více
jak padesáti letech. Jejím prvním
počinem bylo vybudování zařízení
Sulfox na likvidaci emisí na bázi
síry. Deli z povahy výroby nezatěţovala ovzduší významně, ale přece jen jistá opatření přijala také. A
olejna? Firma zbankrotovala a
řešení není na obzoru.
Jiţ začátkem sedmdesátých let

začaly mizet ze ţeleznice parní
lokomotivy. Naftové remorkéry
vytlačily parníky. V osmdesátých
letech obyvatelé rodinných domků
začali tuhá paliva opouštět a přecházet zejména na plyn. Nájezdem
selektivní redukce v někdejších
SCHZ v polovině 70. let zmizel
trvalý červenohnědý dým, který lze
dnes spatřit při technologické
anomálii.
To jsou vše plusy a z historického
pohledu je nelze nevidět. Ale je tu i
druhá strana mince. Tou je zvyšující se hustota dopravy a nedokončená D8. A problém je i další,
ovlivnitelný lidmi. Lovosice jsou
velkým lákadlem pro potencionální
investory, a to vzhledem ke své
strategické poloze. Řada firem sem
přišla a další o to usilují. Odolat
tomu je někdy obtíţné. Ţe se tím
zvyšuje zátěţ pro ovzduší (byť
neviditelně) je mimo diskusi. Na
druhou stranu leţí na stole sociálně – ekonomický argument, ţe čím
více firem, tím niţší nezaměstnanost. S tímto názorem se neztotoţňuji. Proč je nezaměstnanost
v Lovosicích zhruba o 3 % vyšší
neţ v Litoměřicích, kde takovéto
firmy nejsou? Proč si vlastníci firem
dováţejí zaměstnance z okolních
regionů a méně jsou vyuţíváni
občané místní? Není to téma pro
sociology?
Bude pokračovat příliv dalších
firem do lovosického regionu a tím
zhoršování ovzduší? Zda si toto
občané přejí, by mohli odpovědět
v místním referendu, které by se
mohlo uskutečnit v rámci jakýchkoliv voleb z důvodu minimalizace
nákladů. A odpověď na tuto otázku by byla naprosto jednoduchá.
Výsledek referenda by byl pro
město závazný.
Jiří Veleman

Největší problém kvality ovzduší
se jmenuje polétavý prach
Polétavý prach vzniká tak, ţe se
na atmosférický aerosol (který je
po celé zeměkouli) nabalují karcinogenní látky a těţké kovy, a
to z dopravy (největší díl), lokálních topenišť, prŧmyslové činnosti, ale i třeba ze sopečných
erupcí atd. Nejhorší situace bývá
v zimních měsících při tzv.
inverzi.
Z naměřených hodnot polétavého prachu v roce 2011, které provádí Zdravotní ústav Ústí n. L., pro
Lovosicko vyplývá toto: denní limit
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je 50 mikrogramů/m3, tento denní
limit byl překročen v 72 dnech.
Nejhoršími měsíci v průměru byly
únor, listopad a leden 2011. Nejlepšími byly červenec a červen.
Vůbec nejhorším dnem byl 7. leden 2011, kdy hodnota poletavého
prachu v denním průměru byla
143,7 mikrogramů/m3, tedy téměř
3x přes limit.
Ostatní monitorované látky: SO2,
sirovodík, sirouhlík, oxidy dusíku,
čpavek limity splňují a často i s
rezervou.
(jv, pramen OŢP MěÚ)

Představujeme odbory MěÚ:

Odbor ţivotního prostředí
Dílčí kompetence jsou vyjmenovány v příslušných jednotlivých ustanoveních konkrétních sloţkových zákonů, kterými jsou zákon na ochranu ovzduší, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o odpadech, zákon o vodách,
zákon o zemědělském půdním fondu, zákon o lesích, zákon o myslivosti,
zákon o rybářství, zákon o rostlinolékařské péči, zákon na ochranu zvířat
proti týrání a zákon o vlivu stavby na ţivotní prostředí a veřejné zdraví. Tyto
agendy plníme nejen pro město Lovosice, ale ve stejném měřítku i pro
spádovou oblast, která zahrnuje 32 obcí, resp. 68 katastrálních území.
Vydáváme podkladové vyjádření pro všechny stavby a další činnosti, které
povoluje stavební úřad.
Stavebně povolujeme výstavby vodních děl (ČOV, septiků, lapolů, kanalizací, vodovodů, studen atd.), dále pak vydáváme souhlasy s nakládáním
s vodami a s jejich vyuţíváním, řešíme přestupky, vymezujeme oblasti přirozené akumulace vod, zajišťujeme přítomnost při haváriích, při kterých můţe
být ohroţen stav vod, zajišťujeme činnost při povodních, vyjadřujeme se ke
všem činnostem, které by mohly mít vliv na kvalitu podzemních i povrchových vod.
Vydáváme stanoviska k povolení malých zdrojů znečišťování ovzduší.
Zpracováváme hlášení o zdrojích znečištění pro další agendu, rozhodujeme
o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší.
Přebíráme hlášení o přepravě nebezpečných odpadů, provádíme kontroly
drobných ţivnostníků ohledně jejich nakládání s odpady, vydáváme souhlasy k vyuţívání nebezpečných odpadů, zpracováváme agendu hlášení o
nakládání s odpady, řešíme přestupky, zpracováváme evidenci odpadů a
nakládání s nimi, kontrolujeme dodrţování předpisů na úseku odpadového
hospodářství.
Vydáváme závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, vyjadřujeme se k plánování územních systémů ekologické stability,
vydáváme stanoviska k zásahům do krajinného rázu, vydáváme rozhodnutí
o povolení kácení dřevin, řešíme přestupky.
Vydáváme stanoviska ke stavbám v ochranných pásmech lesních pozemků, vydáváme rozhodnutí o vyjmutí pozemků z lesního půdního fondu,
vyjadřujeme se k lesním hospodářským plánům a osnovám, spolupracujeme s odbornými lesními hospodáři, vyjadřujeme se k dělení lesních pozemků, vydáváme rozhodnutí o povolení některých činnostech v lesích, o omezení nebo vyloučení vstupu na lesní pozemky, konání a organizování hromadných akcích v lesích, vyjádření se k těţbě porostů, ukládání pokut atd.
Vyjímáme pozemky ze zemědělského půdního fondu, udělujeme souhlasy
k vedení nadzemních i podzemních tras, komunikací a cest, vyjadřujeme se
ke změně kultury zemědělské půdy, vymezujeme podmínky pro vyuţití
kulturních vrstev půdy.
Vydáváme a odebíráme rybářské lístky, projednáváme správní delikty a
přestupky na úseku rybářství.
Spolupracujeme s Českomoravským mysliveckým svazem a jednotlivými
mysliveckými sdruţeními, rozhodujeme o tvorbě a vyuţití honiteb, postavení a právních poměrech v honebních společenstvech, uţívání honebních
pozemků a zlepšování podmínek zvěře, regulaci stavů zvěře, provádění
lovu zvěře, kontrolu ulovené zvěře, ukládáme sankce za nedodrţování zákona o myslivosti.
Výkon činnosti zajišťují:
Ing. František Budský, tel. 416 571 130, frantisek.budsky@meulovo.cz
Vedoucí odboru, výkon agendy ochrany přírody a krajiny, zákona o lesích,
zákona o rostlinolékařské správě
Ing. Jan Scháno, tel. 416 571 136, jan.schano@meulovo.cz
Zástupce vedoucího, výkon agendy myslivosti, rybářství a zákona o lesích
Ing. Naděţda Štětinová, tel. 416 571 231, nadezda.stetinova@meulovo.cz
Agenda ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, týrání
zvířat, kácení dřevin
Bc. Václava Velichová, tel. 416 571 132, vaclava.velichova@meulovo.cz
Agenda vodního hospodářství, povodně, čistotářské havárie
Ing. Iva Šumová, tel. 416 571 134, iva.sumova@meulovo.cz
Vodní hospodářství, administrativa
Ing. Karel Riedl, tel. 416 571 135, karel.riedl@meulovo.cz
Odpadové hospodářství
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Servis
Poplatková povinnost občanŧ města Lovosice
za komunální odpad v roce 2012
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 (dále jen „OZV“) s platností od
1. 1. 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
PŘIPOMÍNÁME VŠEM OBČANŦM
V minulosti bylo zvykem, ţe poplatek za odpad byl zahrnut do nájmů
osob bydlících v obci a pravidelně hromadně odváděn na účet města
Lovosic. Od 1. 1. 2012 došlo k velice zásadní změně ve způsobu úhrady
poplatku za odpad. Stručně řečeno, stanovenou částku místního poplatku
za odpad ve výši 492,00 Kč/rok 2012, je povinna platit kaţdá fyzická
osoba sama za sebe (dále jen „poplatník“).
Poplatníkem je:
 fyzická osoba (dále jen „FO“), která má ve městě Lovosice trvalý pobyt
(dále jen „TP“), bez ohledu na to, kde skutečně bydlí a to i v případě TP
(úřední adresy) na Městském úřadě v Lovosicích
 cizinci přihlášení ve městě Lovosice k TP
 majitelé staveb určených nebo slouţících k individuální rekreaci, ve
kterých není přihlášena k TP ţádná FO
Z výše uvedené OZV (Čl. 3) dále vyplývá pro poplatníky ohlašovací povinnost, kterou jsou povinni splnit ohlášením veškerých změn
v údajích, které souvisí s poplatníkem a výší poplatku.
To se týká např.:
 ohlášení změny doručovací adresy pokud se neshoduje s místem TP
 ohlášení vzniku nároku na osvobození
 změna příjmení, adresy či stavu
Splatnost úhrady poplatku byla dne 30. 9. 2012. NA ZÁKLADĚ TĚCHTO NOVÝCH ZMĚN V LETOŠNÍM ROCE PRODLUŢUJEME PRO OBČANY TENTO TERMÍN DO 28. 12. 2012.
Vyzýváme proto občany,
kteří do dnešního dne neuhradili poplatek, ať uţ z jakýchkoliv důvodů
jako např. (neobdrţení sloţenky či neznalost potřebných údajů k platbě),
aby se dostavili do kanceláře č. 233 Městského úřadu v Lovosicích a
zkontrolovali si své daňové účty, kde Vám rádi vše potřebné sdělíme.
Dle Čl. 7 závěrečného ustanovení výše uvedené OZV uvádíme, ţe kdyţ
nebude poplatek zaplacen poplatníkem včas (poslední termín k úhradě
28. 12. 2012) nebo ve správné výši, můţe správce poplatku Městský úřad
Lovosice vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem navýšení poplatku aţ na trojnásobek.

Volba prezidenta republiky
Termín volby prezidenta byl stanoven na pátek a sobotu 11. a 12.
ledna 2013.
V případě, ţe postoupí do druhého volebního kola více kandidátů, coţ je
velice pravděpodobné, bude se druhé kolo volby prezidenta konat 25. a
26. ledna 2013. První i druhé kolo proběhne v pátek od 14 do 22 hodin a
v sobotu od 8 do 14 hodin.
Volební okrsky v Lovosicích:
1. Mateřská škola, Resslova 974/1
2. Mateřská škola, Resslova 974/1
3. Střední průmyslová škola, Krátká 175/1
4. Nová budova DPS, 28. října 1200/5
5. Školní druţina 4. ZŠ, 28. října 686/1
6. Budova Městského úřadu, Školní 4
7. Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
8. Speciální základní škola, Mírová 225/2
9. Ubytovna města, Nádraţní 805
10. Kulturní středisko LOVOŠ
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Rozmístění kontejnerŧ na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu odpoledne a odváţeny ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

50.

12.12. – 13.12.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

51.

19.12. – 20.12.

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

52.

21.12. – 27.12.

Otvírací doba MěÚ Lovosice v době vánočních svátkŧ
Úřední dny:
 Čtvrtek
 Pátek
 Pondělí

27. 12. 2012
28. 12. 2012
31. 12. 2012

od 8.00 – 15.00 hodin
od 8.00 – 14.00 hodin
úřad uzavřen

• • Změna jízdního řádu MHD • •
Od 9. 12. 2012 je schválen nový jízdní řád pro MHD Lovosice. V něm je
změna ve spoji č. 24 (odjezd z autobusového nádraţí Lovosice v čase
22:08 hod.). V termínu od 27. do 31. 12. 2012 tento spoj jezdit nebude.

V Novém Klapý byla otevřena nová večerka
Ve středu 21. listopadu byl po dvou letech znovu otevřen stánek Potraviny – Večerka „U Turka“. Nestojí uţ ve městě u podchodu, ale v Novém
Klapý v ulici Sv. Čecha před areálem autolakovny. Myslím si, ţe je to velký
přínos pro obyvatele Nového Klapý, poslední podobný obchod tu skončil
asi před deseti lety a lidé museli kvůli kaţdé drobnosti do kuchyně nasednout do auta a jet do města. Věřím, ţe se prodejna osvědčí, a bude
přínosem jak pro místní, tak pro zaměstnance přilehlých provozoven,
nebo projíţdějících řidičů, či cyklistů.
Ing. Stanislav Rauch

Autobusem do Drážďan bez přestupů
Společnost H.F.Tour s.r.o. vyjede kaţdou předvánoční sobotu
v prosinci na lince Praha – Lovosice – Dresden.
Nyní na lince připravila podstatně
zajímavější ceny, jednoduchá jízdenka do Dráţďan bude stát
120 Kč pro dospělého, 96 Kč pro
studenta a 72 Kč pro dítě, zpáteční
pak 200 Kč pro dospělého a
120 Kč pro dítě.
Autobus nabízí ideální spojení
pro
jednodenní
cestu za vánočními
nákupy, a to z centra
do centra. Zastaví
v 9:17 na zastávce
Lovosice, ÚNZ, do
Dráţďan
dojede
v 10:55 na hlavní
nádraţí v ulici Bayrische Straße, kde se
přímo
nacházejí
obchody
s potravinami a elektronikou. Stačí
pak projít vestibulem nádraţí a
ocitnete se na hlavním nákupním
bulváru Prager Straße, kde na
návštěvníky čeká celá řada obchodů s oblečením, některé i
s orientačními plánky v češtině a

na jeho konci i Altmarkt Galerie,
coţ je obchodní dům s deseti procenty zákazníků z České republiky.
Pro
milovníky
architektury:
pokud půjdete ještě dále směrem
od nádraţí, jiţ se ocitnete
v historickém centru města, kde na
vás čeká Zwinger, Frauenkirche
atd.
Zpět autobus odjíţdí opět
z hlavního nádraţí v 18:00, do
Lovosic dorazí v 19:43. Nejen, ţe
tedy není potřeba
přestupovat, jako je
tomu v případě ţelezničního
spojení,
ale i celková jízdní
doba strávená na
cestě je kratší.
Jízdenku lze zakoupit u řidiče ve voze
nebo online na adrese: www.e-jizdenka.cz nebo po
vyhledání spojení na: www.idos.cz
a kliknutí na „KUP!“. K ceně jízdného je pak při online nákupu připočtena místenka za 15 Kč, jejíţ
koupi lze vzhledem ke kapacitě
45 míst jen doporučit.
Denny
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Akce
V DPS senioři zahájili advent

V Lovoši besedovala Květa Fialová
Při příleţitosti Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity pozvalo Kulturní
středisko Lovoš na návrh odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Lovosice do Lovosic herečku
Květu
Fialovou,
jednu
z patronek akce.
Prodlouţené odpoledne začalo
netradiční Swingovou kavárnou
v reţii Jana Hrona s promítáním
hudebních filmů, první pozdrav byl
od orchestru Glenna Millera. Dalším filmem byla přehlídka velkých

Advent zahájili rozsvícením
vánočního stromku v Domě s
pečovatelskou sluţbou v Lovosicích v pátek 30. listopadu. Akce
se za město zúčastnila starostka
Bc. Lenka Lízlová, místostarostka
Vladimíra Nováková a zastupitel
a člen RM Milan Šramota.

Koledy zahrály děti ze ZUŠ Lovosice pod vedením Mgr. Lhotského. Účastníci akce si mohli
zakoupit za symbolické ceny
originální výrobky z rukodělné
dílny DPS, ochutnat domácí cukroví a dát si sklenku svařeného
vína.
(tuc, foto: hv)

„Den zdraví“ navštěvuje stále více lidí
První letošní „Den zdraví“
uspořádal v Lovosicích Svaz
postiţených civilizačními chorobami (SPCCH) spolu s KS Lovoš
v červnu, zájem lidí byl velký.
„Podobná akce se bude pořádat
pravidelně, pravděpodobně 2x do
roka,“ slíbila tehdy předsedkyně
lovosické pobočky SPCCH Libuše
Ţamberská.
Druhý „Den zdraví“ se uskutečnil
v Lovoši 22. listopadu. Návštěvníci
si vyslechli přednášky známých
odborníků
Pavla
Zemance
(Reflexní terapie), léčitelky Marcely
Chadţijské z Děčína (přednáška
Paraziti v nás?) a MUDr. Michala
Hálka (Prevence urologickým problémům). Zájemcům byl změřen
tlak, cholesterol a hladina cukru
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v krvi (MUDr. Matějíčková). To je
velmi důleţité. Pečlivá kontrola
hladin cukru v krvi sniţuje riziko
vzniku komplikací včetně postiţení
očí při diabetu. Poškození očí je
rovněţ způsobeno vysokým krevním tlakem, a proto je nutné vysoký krevní tlak léčit. Návštěvníci se
dozvěděli i další rady, jak si zlepšit
své fyzické i duševní zdraví. Vstup
byl pro občany zdarma.
„Na akci přišlo kolem 120 lidí,
zájem o měření převýšil naše moţnosti,“ uvedla Libuše Ţamberská.
„Pásků na měření cukru jsme měli
jen 50, a tak se na mnoho občanů
nedostalo,“ dodala. SPCCH hodlá
zdravotní dny pořádat i v dalších
letech, lidé mají o své zdraví stále
větší zájem.
(hz, foto: hv)

swingových big bandů se skvělými
hudebníky a půvabnými zpěvačkami ve skvělých róbách.
V 18 hodin přišla s lovosickými
důchodci besedovat herečka Květa
Fialová, která svou hereckou kariéru započala v roce 1946 v divadle v
Českém Těšíně. V roce 1958 se

přesunula do Prahy – na pozvání
Jana Wericha začala hrát v divadle
ABC, kde působila aţ do začátku
90. let, později tu vystupovala i
jako host. Její pravděpodobně
nejznámější filmovou rolí je nezapomenutelná arizonská pěnice
Tornádo Lou ve filmové komedii
Limonádový Joe aneb Koňská
opera z roku 1964. V současné
době můţeme Květu Fialovou
vidět ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v představeních
Harold a Maud (za tuto roli získala
cenu Thálie) a Oskar a Růţová
paní. O angaţmá si tu prý (podle
vlastních slov) drze řekla, ale asi to
bylo trochu jinak.
Třiaosmdesátiletá Květa Fialová
pořád srší optimismem a na rozdíl
od jiných ţen v pokročilém věku si
stáří uţívá. „Stáří je osvobozující,
jsou to nejlepší léta mého ţivota,“
uvedla oblíbená herečka. „To se
nedá srovnat s mládím, kdy se
pořád hlídáte, abyste něco neřekla
špatně,“ pochválila svůj věk; popravdě řečeno, skutečně slova
příliš neváţila. Přiznala se, ţe nesnáší kolektivní hry, politiku a sex.
Se vším ostatním je více méně
srozuměna, na svět hledí jen pozitivně. Vyprávěla o svém šťastném
manţelství s reţisérem Hášou, o
dceři Zuzance, která oslaví zanedlouho padesátiny, vnučce Dominice i o své přítelkyni Nadě Konvalinkové, se kterou točila pořad
Prostřeno. Lovosickým seniorům
doporučila optimismus a těšit se
na všechno, co dělají. (hz, foto: hv)

Koncert při svíčkách v kostele sv. Václava
V kostele svatého Václava v Lovosicích byl 18. listopadu pro milovníky chrámové hudby připraven další oblíbený Koncert při svíčkách.
Byl uspořádán ve spolupráci místních hudebních nadšenců a pracovníků
Kulturního střediska Lovoš. Koncerty začaly v roce 2005 z podnětu varhaníka, sbormistra a neúnavného propagátora chrámové hudby Jiřího Stýbla z Třebenic. Účinkující i posluchače a zakladatele koncertů pana Stýbla
přivítal v úvodu lovosický farář Roman Depa. Z kalíšků byl letos sestaven
nejen letopočet MMXII, ale i siluety svíček.
(hz, foto: hv)
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Děti

Do Nejlepšího chemika se zapojilo 800 ţákŧ
Na střední školy se zaměřením
na chemii se kaţdý rok hlásí
méně a méně uchazečŧ. Chemie
není na školách příliš populární a
ani rodiče nemají zájem, aby
jejich děti pracovaly v chemických provozech. Proto byla
uţ dva roky pořádána v litoměřickém okrese soutěţ Nejlepší
chemik.
Jen v Lovosicích je několik chemických továren a v Ústeckém kraji
mnoho dalších. Podniky potřebují
chemicky vzdělané zaměstnance –
středoškoláky. Z tohoto důvodu
byla letos vědomostní a dovednostní soutěţ Nejlepší chemik
poprvé vyhlášena jako postupové
klání od školních kol po celorepublikové finále, a to z iniciativy Ústeckého kraje, lovosických společností
Lovochemie a PREOL, ústecké
Spolchemie a litvínovského podniku Unipetrol. Dalšími partnery jsou
samotné střední školy vyučující
chemické obory – Střední odborná

škola technická a zahradnická
Lovosice, Gymnázium a Střední
odborná škola dr. Václav Šmejkala
Ústí n. L. a Střední škola EDUCHEM
Meziboří.
Do elektronického testu, prvního
kola soutěţe, se zapojilo v kraji
kolem 800 ţáků základních škol.
Z kaţdého okresu postoupilo do
druhého kola 10 nejlepších řešite-

MŠ Terezínská po opravách…
V roce 2002 zaţila naše
Mateřská škola povodně, které
zasáhly ničivou silou velkou
část Lovosic. V naší školce došlo
k poničení suterénu, kde máme
kuchyň, technické zázemí, ale
i sklady a úloţiště loţního
prádla.
Po prvotním šoku jsme se vzpamatovali a dali se do nákladné
vnitřní rekonstrukce, která trvala
přibliţně dva roky. Od té doby
uplynulo jiţ deset let. Během tohoto období jsme za pomoci města
Lovosice a dotace EU provedli
nákladnou rekonstrukci, při níţ
došlo k zateplení budovy, výměně

oken, radiátorů a školka dostala
novou fasádu.
Zbýval zrekonstruovat plot, který
jsme často opravovali. O jeho rekonstrukci jsme ţádali jiţ před
rokem 2000, ale vţdy neúspěšně.
Teprve letos o prázdninách se nám
za pomoci vedení Městského úřadu a zastupitelstva Lovosic podařilo rekonstrukci úspěšně realizovat.
Všem patří velký dík.
Naším dalším přáním je nadále
pokračovat v rekonstrukci zahrady.
Přáli bychom našim dětem, aby jim
zahrada mateřské školy nabídla
různorodé moţnosti k dětským
hrám.
Jaroslava Červinková

 Fajn děti v Lovosicích 
Je za námi druhý měsíc tréninkŧ v pohybové prŧpravičce a
trenérky svorně říkají: „Máme
fajn děti!“ Sdruţení DMC Revolution o.s. funguje pod vedením
trenérky Lenky Janečkové jiţ
čtvrtým rokem v Litoměřicích.
Letos svoji činnost na přání rodičŧ rozšířilo do Lovosic.
„Plánovaný stav max. 20 dětí se
nám podařilo naplnit. Nyní zvaţujeme rozšířit výuku ve 2. pololetí o
jednu hodinu v tělocvičně. Plány
máme veliké, ale k tomu je zapotřebí „dobrý materiál“. Ten se v
Lovosicích sešel,“ řekla spokojeně
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lů. Ti absolvovali nejprve testy s
20 otázkami. 10 nejlepších nastoupilo k laboratornímu cvičení.
V našem regionu proběhlo 2. kolo
(test a laboratorní část) v SOŠ
technická a zahradnická Lovosice,
zúčastnilo se ho 13 ţáků. Test
úspěšně dokončilo 10 ţáků.
K laboratornímu cvičení pořadatelé
vybrali stanovení bodu tání připra-

vených vzorků. „Hodnotili jsme
dosaţený výsledek, zručnost soutěţících a dodrţování pracovního
postupu včetně bezpečnosti práce,“ uvedla ředitelka lovosické
školy
Jaromíra
Venclíčková.
„Všichni účastníci druhého kola
budou v prosinci pozváni na slavnostní vyhodnocení soutěţe, které
se bude konat na Krajském úřadu
Ústeckého kraje. Pro tři nejlepší
jsou připraveny věcné odměny,“
dodala.
Pět nejlepších postoupí do celostátního finále, které proběhne
v březnu. V Lovosicích měl nejlepší
test Linh Bui Tran Viet ze ZŠ Lovosice. Nejlepšími účastníky se stali
Hana Grossmannová a Michaela
Choltová ze ZŠ Ţatec a Vladimír
Turek za ZŠ Kryry. Praktická část
probíhala také na Gymnáziu a
Střední odborné škole dr. Václava
Šmejkala v Ústí nad Labem a
Střední škole EDUCHEM, a.s.,
Meziboří.
(hz, foto: archiv)

Dotaci přijali, německé děti mohou přijet
Lovosičtí zastupitelé schválili
Smlouvu o financování projektu
„Spolupráce a partnerství bez
hranic“ v rámci Fondu malých
projektŧ. Daný projekt navazuje
na úspěšné projekty z let 2010 –
2012 „Sportem a spoluprací k
přátelství I a II“ a „Poznávání
ústeckého regionu očima dětí“.
Hlavní aktivitou je realizace výměnného pobytu pro ţáky ve věku
11 – 13 let, jenţ se uskuteční v
květnu 2013 ve městě Lovosice,
kdy jej navštíví ţáci a učitelé z
německé školy. „Hlavním cílem je
vytvořit trvalé přeshraniční partnerství vzájemnou formou spolupráce na tematicky zaměřených
projektech, vytvářet a posilovat
kontakty mezi ţáky a pedagogy

obou škol, přinést zkušenosti,
záţitky a nová přátelství,“ uvedla
Věra Nechybová, dotační referentka MěÚ Lovosice.
Program bude zaměřen na sportovní akce, poznávání okolí, významných památek v regionu a
místních zvyků. Ţáci se dozvědí
zajímavosti a informace o obou
příhraničních regionech, poznají
krajinu i ţivot. Daný projekt bude
oproti projektům z let 2010 aţ
2012 ovšem dále zaměřen na
správný ţivotní styl, duševní hygienu a jídelníček.
Během realizace projektu dojde k
rozvoji komunikačních, osobnostních, občanských a u pedagogických pracovníků dále pracovních
kompetencí.
(tuc)
Lenka Janečková.
Děti jsou nadšené a očividně
spokojené. Rodiče se mohou těšit
na jarní vystoupení a my jim děkujeme za podporu. Bez nich by si
děti cestu k nám samy nenašly.
Věříme, ţe je jejich ratolesti překvapí. Uţ teď víme, ţe naše motto
„Chceme se protancovat ţivotem!“
jim není cizí.
Více na: www.dmc-revolution.cz
20. 12. Vystoupení na vánočních
trzích v Litoměřicích
21. 12. Vánoční večírek DMC
25. 1. Vystoupení ples Pohoda v LTM
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Školáci
GYMLOVO 4U – nová záţitková hra
Zcela novou zájmovou aktivitu
pro všechny děti ze sedmých aţ
devátých tříd základních škol na
Litoměřicku připravilo lovosické
gymnázium. Originální a moderní týmová soutěţ s názvem
GYMLOVO 4U sice navazuje na
dříve
oblíbeného
Koumáka,
nicméně nové klání pro školáky
tentokrát není zaloţeno jen na
vědomostech.
Soutěţní novinka GYMLOVO 4U
tak není přístupná jen premiantům, soutěţit můţe opravdu kaţdý
školák. „Důleţitější neţ samotný
intelekt a vědomosti jsou v nové
soutěţi podstatné spíše schopnost
a umění hry, spolupráce, improvizace, rychlost, přesnost, bojovnost
a týmový duch,“ uvedla k tomu za
pořadatelské gymnázium vedoucí
projektu Pavla Linková. Podle jejích
dalších slov tak stačí dát za školu
jakýkoli počet druţstev, přičemţ
tým musí být vţdy tříčlenný. Není

ovšem jiţ ţádný limit co se věku a
pohlaví týče. Týmy tak mohou být
smíšené a zároveň napříč sedmou
aţ devátou třídou. Kvalifikační kolo
soutěţe GYMLOVO 4U je na programu na počátku prosince – od
4. 12. bude moţné vyplnit velmi
jednoduchý on-line test na
webu
lovosického
gymnázia:
www.gymlovo.cz, finále přímo na
gymnáziu poté přijde na řadu v
úvodu února.
Škola zve k účasti kaţdého –
školáci se vůbec nemusejí bát
hravou a úsměvnou formou poměřit svůj um a šikovnost v různých
disciplínách a situacích s konkurencí z ostatních základních škol.
Pořadatelé rozeslali do základních
škol na Litoměřicku jiţ oficiální
plakáty soutěţe i bliţší propozice. Gymnázium předpokládá solidní zájem ze strany škol a věří, ţe
nová soutěţ bude mít mezi dětmi
náleţitou odezvu.
Gymnázium

OBRAZEM: Bývalý senátor Bárta
besedoval se ţáky ZŠ A. Baráka

2x foto: hv
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Projekty na ZŠ A. Baráka
Na
naší
škole
probíhaly
v měsíci listopadu projekty
„Zdravý ţivotní styl“ a „Zlaté
české ručičky aneb podpora
rukodělné činnosti u dětí“.
Cílem prvního projektu je podpora zdravého ţivotního stylu.
V projektovém vyučování si ţáci
vyzkoušeli spolupráci s předškoláky, vytvořili si kuchařku zdravých jídel, zasoutěţili si v házené a
basketbalu.
Další velice pěkná akce v rámci
projektu se nazývala – „Prostřeno“,
zde ţáci prokázali kuchařské dovednosti. Ve druhém projektu bylo
cílem ukázat, jak šikovné ţáky

máme, jaké nápady společně se
svými rodiči umějí vykouzlit! Úkol
zněl vytvořit společenskou hru na
dřevěnou desku o rozměrech
50x50 cm. Bude velice těţké v této
soutěţi vyhodnotit vítěze.
Všechny hry byly tak úţasně propracované, ţe nás taková pečlivost,
snaha a nápady všech soutěţících
moc překvapily a potěšily. Všem
ţákům i rodičům patří veliké poděkování.
Zároveň si moc váţíme toho, ţe
v dnešní uspěchané době si rodiče
našli čas na společné školní aktivity
se svými dětmi. Byl to jeden z cílů
rukodělné soutěţe.
ZŠ A. Baráka

• Novinky z 1. ZŠ Lovosice •
1. ZŠ plná zvířátek
Dne 6. 11. 2012 se na naší
škole uskutečnil ,,Den zvířat‘‘.
Celou akci připravovali dva ţáci:
Barbora Benešová a Petr Urban.
Vše začalo velikým plánováním,
kde má akce proběhnout, koho
pozvat atd.
Sešli jsme se uţ v 7:30, abychom
stihli připravit sál. V 8 hodin se
začali scházet vystavovatelé se
svými přenádhernými zvířátky.
Letos se ze zvířat opakovali nejvíce
králíci a křečci. Nejzajímavější byla
agama vousatá a fretka. V 9 hodin
se začal naplňovat sál voliči z prvního stupně. Okolo 10. hodiny se

vynořily mateřské školky: Terezínská, Resslova, Sady pionýrů. Dokonce se přišly podívat děti i ze
speciální školy.
Kdyţ všichni odhlasovali, sečetli
se hlasy a uţ jsme věděli, kdo
vyhrál. Na prvním místě se umístila
Terezka Kurková se svojí fretkou ,,Fredy‘‘ a získala 206 hlasů.
Druhé místo obsadila Natálka
Karičková s 203 hlasy, její zvířátka
byli osmáci jménem „Ela a Bela‘‘.
A na krásném třetím místě se
umístil Jaromír Vojtek se svojí
agamou ,,Agátou‘‘ se 143 body.
Velice gratulujme a všem účastníkům děkujeme!
Petr Urban 8. A

Šachové zlato!
Úţasného úspěchu se podařilo
docílit našim šachistŧm na přeboru školních druţstev litoměřického regionu v šachu.
Po velmi hezkých a zodpovědně
odehraných partiích získali pohár
za první místo v
kategorii starší
ţáci (II. stupeň Základních škol),
čím si také vybojovali postup do
krajského kola (7. – 18. 1. 2013).
Dokázali porazit všechna muţstva
včetně loňského vítěze Základní
školy TGM Štětí, i vloni druhého
druţstva z Gymnázia
Josefa
Jungmanna
Litoměřice. Za zmínku stojí i fakt, ţe tři
členové týmu by
mohli ještě hrát v
niţší kategorii.
Poděkování
patří
těmto
„šachovým
borcům“:
Eliška Mrišová – 6. A,
Lukáš Kopáček – 4. B,
Andrej Lizoň – 5. B a
Matěj Tomášek –
2. A.

K poděkování všem zúčastněným
za jejich skvěle předvedenou hru
se připojuje téţ „šťastný“ :-) trenér
Miloš Mrišo.
Celkové pořadí starší ţáci
(ZŠ II. stupeň):
1. místo 1. ZŠ Lovosice
2. místo ZŠ TGM Štětí
3. místo Gymn. J. Jungmanna
Litoměřice
4. místo ZŠ Ladova "A" Litoměřice
5. místo ZŠ Ladova "B" Litoměřice
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Zajímavosti

Mírový kostel patří od října mezi kulturní památky
Církev československá husitská uspěla teprve po několika letech ve svém úsilí, aby byl
„Mírový kostel“ v Lovosicích prohlášen za
kulturní památku. Tuto radostnou zprávu
oznámila paní Libuše Mikušková, farářka
CČH v Lovosicích. Při té příleţitosti jsme jí
poloţili několik otázek ohledně historie kostela a jednání o kulturní památce.
Mohla byste našim čtenářŧm přiblíţit stručně historii výstavby kostela? Kdy se kostel
předal Vaší církvi?
Evangelicko – luteránský „Mírový kostel“
v Lovosicích byl postaven v secesním stylu
podle projektu kanceláře architektů Lossowa
a Kühneho z Dráţďan. Je to rohová budova
na nároţí ulic Krátká a Karla Maličkého (tehdy
Teplická a Jahnova ulice). Kopání základů započalo v pondělí 3. dubna 1905 a slavnostní poloţení základního kamene bylo určeno na
30. dubna téhoţ roku. Dokončení stavebních
prací bylo naplánováno na termín 15. září 1905
a vysvěcení i předání kostela k uţívání na 31.
října u příleţitosti reformačního svátku. V roce
1946 přešel evangelický Mírový kostel, jako
konfiskát německé církve, do majetku Církve
československé husitské. Kostel však nebyl nedopatřením zapsán do katastru nemovitostí, k
tomu došlo teprve na základě soudního rozhodnutí aţ v lednu 2008.
Tehdy se také začalo s opravami značně
zdevastovaného kostela. Co se zatím podaři-

rozpočet na ni není dosud zpracován, a tak
zatím nelze říct, kolik to bude stát. S dalšími
pracemi se počítá i pro příští léta, a to v závislosti na získaných prostředcích.
Jak probíhalo jednání o uznání kostela za
kulturní památku?
Výnosem Ministerstva kultury České republiky
byl kostel letos v říjnu uznán za kulturní památku. Ţádost o toto uznání jsme podali jiţ v roce
2010, v květnu jsme byli vyrozuměni o jejím
schválení, ale ještě dalších pět měsíců trvalo,
neţli nám v říjnu ministerstvo své rozhodnutí
zaslalo v písemné podobě. I tak Pánbůh zaplať.
Závěrem bych ráda všechny čtenáře pozvala
na adventní koncerty, které kaţdý adventní
týden v kostele pořádáme. Jejich program, data
a čas konání naleznete na vylepených plakátech.
(hz, foto: hv)

lo opravit?
Koncem roku 2008 se po vyjasnění právního i
technického stavu mohlo konečně začít s opravou kostela, na prvním místě jeho věţe. Po
letech chybějící údrţby byl kostel ve velmi špatném stavu, silně do něho zatékalo a generální
opravu naléhavě potřeboval. V letošním roce
jsme dokončili výměnu krytiny na střeše celé
kostelní lodě. Ještě nás čeká oprava fasády, ale

Pozn.: Církev československá husitská je národní
církev – k jejímu ustavení došlo 8. ledna 1920
pod názvem Církev československá (CČS), a to z
iniciativy katolických kněţí a laiků, stoupenců
reforem, které tehdy nebylo moţno uplatnit v
katolické církvi (čeština a slovenština v bohosluţbách, účast laiků na vedení církve, dobrovolný
celibát, rehabilitace Jana Husa a Jeronýma Praţského aj.). Za Protektorátu byla CČS přejmenována na Církev českomoravskou, po osvobození
se vrátila ke svému původnímu názvu. VI. sněm
církve v roce 1971 rozhodl rozšířit jméno církve
na Církev československá husitská.

Vyšla biografie Mŧj strýček maršál
Lovosické autorce Anně Staré vychází další
zajímavá publikace. Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem vydala biografii
maršála Karla Janouška Mŧj strýček maršál.
Anně Staré poskytl při práci na knize pomoc
vojenský historik Zdeněk Vališ.
Autorka sepsala knihu v letech 2011 – 12
podle vzpomínek Dagmar Švábové, neteře
generála. Kdyţ jí bylo deset let, její strýc se jako
hrdina 2. světové války vrátil domů do Čech.
Generál Janoušek byl velitelem československých letců
v RAF ve Velké Británii. Jeho
manţelka Anna se v letních
měsících roku 1942 ukrývala
u rodičů malé Dáši, tehdy
Novotné, v Radošíně u obce
Mšené – lázně před gestapem. Bohuţel jednou byla
při cestě do Prahy zadrţena
na nádraţí gestapem a
zahynula v koncentračním
táboře Osvětim.
Manţelství Janouškových
zůstalo bezdětné, a snad
proto si generál malou
Dášu oblíbil. Paní Švábová
Novotná vlastní dodnes
část korespondence a foto-
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grafií svého strýce. Jeho osud byl stejně krutý
jako u většiny zahraničních vojáků, zvláště pak
československých letců v RAF. Nebudeme prozrazovat jeho osudy podrobně, ale lze uvést, ţe
v letech 1948 – 1960 byl ve vězení. Publikace
přibliţuje jeho soukromý ţivot, o kterém toho
není příliš známo, očima děvčátka. O ţivotě
generála Janouška vyšly i odborné publikace
PhDr. Zdeňka Vališe a Jiřího Rajlicha. Ty se ale
týkají většinou jeho vojenské kariéry. Zájemci
obdrţí sympatickou kníţečku buď na Vánočních trzích
v Lovosicích ve dnech 8. a 9.
prosince, nebo si knihu
mohou objednat přímo u
autorky na emailové adrese:
annastara@seznam.cz.
Za přispění děkuje autorka
sponzorům Městu Lovosice
a Nadačnímu fondu Kalich
Alexandra Vondry.
Paní Anně Staré vyšly
v tomto roce i další omalovánky s texty, a to Jak slípky
letěly do Zubrnic a Jak král
v bitvě u Lovosic málem
o ţivot přišel. I ty budou
k dostání na Vánočních
trzích.
(hz)

Příští číslo Lovosického
dneška vyjde v pátek
4. ledna 2013

Prosinec 2012

Kultura
Vánoční výstava v Lovoši byla letos
s kulturním programem
Letos se tradiční Vánoční výstava v Lovoši uskutečnila uţ koncem listopadu. V adventním čase
ji pravidelně pořádá KS Lovoš ve
spolupráci s občanským sdruţením Šance.
Tentokrát ale měla netradiční
zahájení, které přilákalo sedm
desítek návštěvníků. Nejprve zazpíval několik anglických písní sbor
a sólisté Happy Voices pod vedením sbormistra Jakuba Kocha ze
ZUŠ Lovosice. Poté se představil
dramatický krouţek Šance Lovosice pod vedením Heleny Buškové a
Jany Novákové, kterým pomáhá
Iva Brouková. Mladí herci se poprvé představili veřejnosti dvěma
pohádkami – Červená Karkulka a
Dva tovaryši a sklidili velký úspěch.
Na výstavě byly k vidění betlémy
z nejrůznějších materiálů: skleněné,

dřevěné, papírové, keramické,
háčkované nebo vyrobené ze šustí.
Ukázku vánočních figurek i zvyků
zde tradičně měl i Svaz Maďarů
ţijících v českých zemích, pobočka
Lovosice.
Příchozí se mohli inspirovat mnoha různými druhy adventních dekorací, které před jejich očima
zhotovují šikovné ruce členek o. s.
Šance.
Překrásné
vánoční
ozdoby
z korálků vytvářela jedna z nových
členek a měla dobrý odbyt. Andílci,
hvězdičky, stromečky, kaţdý výrobek originál a jeden hezčí neţ
druhý. „Zdobíme také vizovické
pečivo či oblíbené voňavé vánoční
perníčky,“ řekla Boţena Plicková,
předsedkyně o. s. Šance. V Lovoši
voněly Vánoce…

V pátek 23. listopadu se konal
v Lovoši koncert litoměřické
skupiny THE VETERANS JAZZ
BAND. Kapelník, trombonista a
zpěvák Květoň je zakládajícím
členem kapely, která poprvé
vystoupila uţ v roce 1966. Soubor se během své existence
ţánrově přesunul od moderního
dixielandu anglické školy přes
shuffle ke swingu a pŧvodní
hráči se rozprchli málem po
celém světě.
V současné době hraje skupina
ve sloţení Karel Matějka (trumpeta
– Ústí n./L.), Milan Bitner (klarinet,

síni u hudební skříně a později ve
velkém sále KS Lovoš. Před 15 lety
začaly Swingové kavárny pro širší
veřejnost. V současnosti se na
Swingových kavárnách schází něco
mezi 15 aţ 30 posluchači, někdy
jsou promítány i filmy se swingovými legendami. Jednou někoho
napadlo: coţ pořádat ţivé koncerty? Tehdejší ředitel Kulturního
střediska Šanda byl pro, a tak
vznikla v Lovosicích hezká tradice:
čas od času se pozve větší swingový orchestr. O Lovosicích se dnes
všeobecně ví, ţe swing zde má
zelenou a ţe na koncerty vţdy

saxofon, flétna – Louny), Jirka Kadlus (klávesy – Praha), Mirek Landa
j. h. (baskytara – 20 let v Německu,
Liberec), Václav Krček (bicí, LTM).
Lovosičtí swingaři tímto koncertem
oslavili 20 let trvání svého Jazzového klubu. Úvodem nestor Hron
přivítal přítomné, uvedl koncertující Veterány a stručně nastínil historii klubu v Lovosicích.
V Kulturním středisku Lovoš se
jednou sešli swingoví nadšenci Jan
Hron, Mirek Šanda a Jiří Slabihoud,
slovo dalo slovo a vznikl původně
Jazzový klub o asi 8 členech. Kromě Otců – zakladatelů ještě pánové Josef Turek, Norbert Sallaba a
pár dalších. Scházeli se v zasedací

přijde dost posluchačů.
V I. části zazněly oblíbené skladby
Pennies from Heaven (píseň zpíval
Bing Crosby a v Lovosicích před
časem Karel Hála), Crazy Rhytm a
mnohé další. Druhá půle koncertu
proběhla ve stylu Swingové kavárny. Slyšeli jsme song What a Wonderful World, který proslavil Satschmo, ale i Hello, Dolly. Pánové
hráli excelentně, improvizovali a
předvedli se v té nejlepší formě.
Posluchači byli nadmíru spokojeni.
Nakonec je ještě Jan Hron pozval
na další swingovou kavárnu a poděkoval hráčům za bezchybný
výkon. Na dalším koncertu nashledanou!
(hz, foto: hv)

(hz, foto: hv)

Představení Trumf v Lovoši
8. listopadu byla v KS Lovoš uvedena divadelní veršovaná fraška z
carského Ruska „Trumf“ od Andreje Ivanoviče Krylova v provedení
divadelního spolku Karla Čapka

Oslava jubilea Jazzového klubu

Děčín. S touto inscenací se soubor
zúčastnil národní přehlídky v Praze, kde získal ocenění za inscenaci,
za herecké výkony a scénografii.
(hz, foto: hv)

GAMBRINUS KLUB LOVOSICE
Sobota 15. prosince od 20:00 hodin
SKAŢENÁ SKARLET - ska/reggae LTM
CON CARNE - rock Jirkov
NOBLE CROPS - rock/crossover Lovosice
KOMBAJN - punk/rock Roudnice n/L
KURVA OD VEDLE - punk/grunge LTM/Praha

Prosinec 2012
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Sport

Na besedu funclubu AC Sparta Praha dorazil i Jiří Jarošík
Ve čtvrtek 1. 11. se uskutečnila
beseda členŧ lovosické pobočky
fanclubu AC Sparta Praha. Zúčastnilo se jí zhruba 50 lidí, tedy
asi polovina členŧ z celkového
počtu pobočky. Lovosická pobočka je jednou z největších a
nejaktivnějších v celé republice a
vede jí Svatopluk Kunert.
Besedy se zúčastnili: Jaroslav
Obdrţal – předseda fanclubu, Tomáš Křivda – manaţer komunikace
s veřejností a fanoušky a Jiří Jarošík
– hráč základní sestavy a bývalý
reprezentant.
Nejvíce dotazů samozřejmě směřovalo na Jiřího Jarošíka. Týkaly se
nepovedené minulé sezony, spolupráce s trenéry, způsobu hry týmu,
atmosféry a kvality stadionů po
Evropě, kvality protihráčů, nejzajímavějších utkání v kariéře. Zhruba
po hodině a půl následovala autogramiáda a fotografování, poté
hráč odjel do Ústí n. L., odkud
pochází.
Vybíráme nejzajímavější odpovědi Jiřího Jarošíka:
* jeho trenérem byl mj. i J. Mourinho (tehdy Chelsea), dnes ve

světě nejznámější osobnost na
trenérském poli a tím se, kromě
P. Čecha, nemůţe pochlubit ţádný
český fotbalista
* několikrát hrál proti největším
světovým hvězdám jako je L. Messi
nebo C. Ronaldo a nejvíce si povaţuje výhru v dresu Zaragozy (3:2)
na slovutném Estadiu Bernabeu
proti Realu Madrid v předminulé
sezoně
* nejúchvatnější atmosféru zaţil při
glasgowském derby Celtic – Ran-

Letošní počasí Lovosické vánočce přálo
21. ročník Lovosické vánočky proběhl v sobotu 1. prosince za pravého zimního počasí – mráz, sníh a hlavně slunce. Dlouhých 21 let
jsme čekali na takové počasí.
Tak jako vţdy pochod připravil turistický oddíl mládeţe Vejři z Lovosic.
Na letošní rok jsme připravili téma „Zima a zimní sporty“. 202 příchozích
dětí si mohlo zkoulovat známého sportovce, vyzkoušet biatlon, okusit, jak
těţké je řídit „jamajský“ bob, zahrát si metanou, postavit sněhuláky, nastřílet góly hokejovému brankáři, ověřit znalosti v testu a nakonec srovnat
lyţe v lyţárně. Samozřejmě nechybělo ani tradiční setkání se zlým správcem, o jehoţ měšec měli zájem všichni účastníci. Na Lovoši, kde byl cíl,
předvedla kaţdá skupina svého sněhuláka, coţ byl úkol, který rozluštila
v Kipu. Po oklepání dostal kaţdý vánočku a čaj.
A jak to dopadlo? Měšec si odvezl oddíl z Ústí nad Labem 3.+4.VOM
C. Právo nakrájet obří vánočku získali Grošáci ze Štětí.
Jan Schejbal

gers, proti němuţ je derby praţských S prý jen slabým odvarem
* nejvíce ho mrzí po návratu do
ČR, ţe fanouškovská atmosféra je
tristní a ve většině případů má
dopad na motivaci hráčů i herní
kvalitu
Tomáš Křivda hovořil o vztahu
klubu k bývalým hráčům, organizaci klubu a pravomocích jednotlivých členů vedení, přestupech,
komunikaci s fanoušky atd.

Zajímavou informací např. bylo
jak finančně a organizačně byl
zajišťován výjezd do Izraele na
utkání Evropské ligy: Dopravu
zajišťovala 2 letadla společnosti
Travel Service, se kterou má klub
smlouvu. Dále celkem 6 autobusů
na místě, hotelové ubytování v
Haifě (místo utkání) a Tel Avivu.
Výjezdu se zúčastnili kromě týmu a
funkcionářů klubu také sponzoři a
novináři. Náklady na tento výjezd
jsou v řádu milionů korun, část
nákladů je však hrazena sponzory
klubu.
Další zajímavou odpovědí bylo i
toto: Čistý výtěţek ze vstupného
(po odečtení nákladů) na utkání s
Liverpoolem loni v únoru přesáhl
10 milionů korun a jednalo se o
nejvyšší příjem v historii klubu za
jedno utkání. Trţba ze vstupného
byla pouţita pro další modernizaci
stadionu v podobě instalace dalších teplometů pro vyhřívání tribun
či výměny trávníku.
Beseda, která účastníky zaujala, se
prodlouţila do pozdních večerních
hodin a jistě v budoucnu najde
zopakování byť asi s jinými aktéry.
(jv, foto: FCS)

Dva tituly pro Lovosické kickboxery
Skvěle si vedli borci lovosického Schejbalgymu na Mistrovství
ČR v kickboxu, kde nastupovali
v plnokontaktní disciplíně.
Mistryní republiky se stala teprve
patnáctiletá Barbora Marešová,
titul získal i Stanislav Godla
(35 let), jemuţ k triumfu stačila
semifinálová výhra. Finálový soupeř totiţ k zápasu pro zranění

nenastoupil. Godla tak obhájil
titul mistra ČR a završil veleúspěšný rok. Letos vyhrál mistra ČR v
lowkicku, mistra ČR ve fullcontactu a vybojoval titul mistra světa
WKF ve fullcontactu.
Lovosický úspěch podtrhl bronzem pětadvacetiletý Václav Libiš,
který se po klasickém boxu rozhodl vyzkoušet i kickbox.
(tuc)

Bývalí i současní atleti se sešli v Lovoši
3. listopadu se v Kulturním
středisku
Lovoš
uskutečnilo
setkání bývalých i současných
lovosických atletŧ.
V krátkém projevu bývalého maratónce Karola Cvička byly vzpomenuty začátky vzniku lovosického
atletického oddílu, které se datují
od roku 1951. Zdůraznil také jméno zakladatele oddílu a obětavého
funkcionáře pana Dřevěného. Bývalý ředitel Lovoše Miroslav Šanda
v součinnosti s Jaroslavem Smělým
poté odměnili nejlepší atlety diplomy a krásnými pamětními medailemi. Velmi překvapila účast bývalého tyčkaře Zdeňka Rouse, který i
přesto, ţe je v současnosti upou-

tán na invalidní vozík, hýřil radostnou náladou a humorem jako
v letech, kdy byl pro Lovosice bodujícím atletem. Totéţ lze konstatovat i v případě nejstaršího atleta
Freda Štubnera, kterému je jiţ
82 let!
Já si osobně velmi váţím, ţe jsem
byl na toto slavnostní setkání
pozván, za coţ chci poděkovat
Jaroslavovi Smělému. Zároveň
děkuji
celému
organizačnímu
výboru pod vedením Miroslava
Šandy za jejich čas a obětavost,
kterou této akci věnovali, za krásnou přátelskou atmosféru, kterou pro nás v součinnosti ţivé
hudby vytvořili.
Přemysl Zeman

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

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

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
Prosinec 2012
KS Lovoš • SPCCH • Házená • ZUŠ • Adventní koncerty • Bohoslužby • Vánoční akce škol • Knihovna

Kulturní středisko Lovoš
Sobota 8. a neděle 9. prosince
VÁNOČNÍ TRHY
Navození vánoční atmosféry pohádkou, hudbou,
dobovými a řemeslnými stánky.
Vystoupí: ZUŠ Lovosice, Dechový orchestr
KS Lovoš, trubači, dramatický kroužek, Podřipský
žesťový kvintet. Součástí trhů bude lampionový
průvod. Václavské náměstí, od 11 hodin.
Neděle 9. prosince
KAŠPÁREK A HONZA V PEKLE
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového
dividla.
Sál „Lovoš“, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.

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

Sobota 15. prosince – VĚNEČEK
Závěrečný ples tanečního kurzu. Společenský
večer absolventů tanečního kurzu. Ukázky tanců a
soutěže, večerem provází Karel Zima s
partnerkou. K tanci i poslechu hraje skupina
RELAX Martina Dolejšího.
Sál „Lovoš“, od 19 hodin, vstupné 100 Kč.
Pondělí 17. prosince – Geografická přednáška
YELLOWSTONSKÝ NÁRODNÍ PARK
Ing. Ivo Petřík, cestovatel a publicista
Na území NP o rozloze 9 000 km2 jsou nejen
malebné kaňony, dravé řeky, pohoří, jezera, vodopády, ale i gejzíry. Nejznámější Old Faithful tryská
přibližně po hodině do výšky až 56 m. Park vás
nadchne množstvím turistických a rekreačních
možností, včetně pěší turistiky, kempování, projížďkami na loďkách, rybařením a okružními
prohlídkami.

Dlážděnými cestami se turisté dostanou do
hlavních geotermálních oblastí, k vysokohorským
jezerům a 110 vodopádům. V parku potkáte
medvědy, vlky i volně žijící stáda bizonů
amerických a jelenů wapiti. Bohužel, každoročně
zdejší lesy postihují požáry, při velkém požáru v
roce 1988 shořela téměř třetina celého parku. Díky
pobytu přednášejícího na farmách můžete
nahlédnout i do soukromí amerických rodin.
Klubovna KS Lovoš, od 18 hodin, vstup 20 Kč.
Úterý 18. prosince – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál „Lovoš“, vchod průjezdem z ulice 8. května, od
14 hodin, vstup volný.
Pátek 21. prosince – VÁNOČNÍ KONCERT
Sál „Lovoš“, od 18 hodin, vstup 100 Kč.

Pondělí 31. prosince – SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ, Slavnostní zakončení roku 2012, Václavské náměstí, od 17 hodin.

Akce SPCCH
Bližší informace a přihlášky:
DDM ELKO – pondělí a úterý dopoledne
tel.: 603 230 513, 416 531 179, 416 532 505
Pátek 7. 12. – Kurz šperk z korálků, DDM Elko, od 9 hodin, cena 50 Kč.
Čtvrtek 13. 12. – Veřejné zasedání, Rozpočet města na rok 2013, KS Lovoš, od 16 hodin.
Čtvrtek 13. 12. – Zájezd Drážďany
Odjezd z LTM v 8 hodin, z Lovosic: 8:15 nádraží, 8:20 centrum, cena 180 Kč.
Pondělí 17. 12. – Srdečně Vás zveme na Výroční schůzi s vánočním posezením
KS Lovoš, od 9 hodin.
Pátek 21. 12. – Vánoční koncert, KS Lovoš, od 18 hodin, cena 50 Kč.
Čtvrtek 27. 12. – Vánoční turnaj v bowlingu Lovosice
Od 13 hodin, Bowling u Johna, vklad 15 Kč, přihlášky p. Zdenka Samuelová.
Pátek 28. 12. – Vánoční turnaj bowling v LTM
Od 14 hodin, Bowling LUNA, vklad 15 Kč, přihlášky p. Eva Nevečeřalová.
PŘIPRAVUJEME na rok 2013
10. 1. – 20. 1. 2013 – Mšené Lázně
Cena 6.400 Kč. Přihlášky s platbou přijímá p. Žamberská.

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích
utkání v házené
Prosinec
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 15. 12. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Gumárny Zubří
2. liga muži
• Neděle 9. 12. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Jablonec nad Nisou
1. liga staršího dorostu
• Neděle 9. 12. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zubří
1. liga mladšího dorostu
• Neděle 9. 12. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zubří
28. 3. 2013 – Den Zdraví
Víkend Doksy 10. – 12. 5. 2013
Luhačovice
27. 4. – 4. 5. 2013
Luhačovice
22. – 29. 6. a 28. 9. – 5. 10.

cena 1.200 Kč
cena 5.700 Kč
cena 3.300 Kč

22. 2. a 19. 4. 2013 – Taneční zábava s překvapením

4. – 14. 4. 2013 – Karlovy Vary, Hotel Kriváň
Ubytování 2 lůžkové pokoje, plná penze, program, ´
FT poukaz poslat předem.
Cena 6.300 Kč, přihlášky se zálohou přijímá p. Žamberská
(603 230 513).

15. 3. 2013 – Jarní Bál s tombolou

17. – 26. 5. 2013 – Caorle, Itálie

24. 1. 2013 – Kurz pleteme z pediku, DDM Elko, od 9 hodin, cena 50 Kč, p. Zemanová.

cena 6.400 Kč

Prezentujte svoji akci v Kulturním přehledu! Informace přijímáme na e-mail: kulturalovosice@gmail.com

Vánoce, Vánoce přicházejí
Přehled vánočních akcí pro všechny občany Lovosic – připravily je pro Vás
převážně lovosické školy. Všechny koncerty jsou zdarma.
MŠ Sady pionýrů
18. 12. (út) od 10:30 • Zpívání koled na Václavském náměstí
„Těšíme se na Ježíška“
ZŠ Sady pionýrů
13. 12. (čt) • Vánoční jarmark
10:00 – 10:25 – Vánoční zpívání Koťat
10:25 – 12:00 – VÁNOČNÍ VÝSTAVA ve vestibulu školy
Od 14:30 zahájen prodej výrobků pro veřejnost, vánoční
zpívání sboru Koťat a učitelů – koledy a vánoční písně
15:25 – 17:00 – prodej výrobků – třídy v přízemí a stánky
před hlavním vchodem školy
20. 12. (čt) • Vánoční zpívání – Sbor Koťata v kostele sv. Václava,
od 17 hodin, výtěžek akce bude použit na adopci na dálku pro
Indku Neha Banu.

ZŠ Antonína Baráka
19. 12. (st) • Vánoční odpoledne od 15:30 v tělocvičně školy – akce je
určena nejen pro rodiče a předškoláčky, ale i pro ostatní
občany Lovosic, zahajovat bude pěvecký sbor „Letušky”
19. 12. (st) • Vánoční prodejní výstava ve vestibulu školy od 15 hodin
pro rodiče a ostatní občany Lovosic
ZŠ Všehrdova
10. 12. – 19. 12. • Výstava s vánoční tematikou v prostorách školy
(i pro veřejnost od 8 do 15 hodin)
17. 12. (po) • Divadelní soubor Čtyřlístek vystoupí s vánočním
příběhem „O kouzelném skřítkovi” v tělocvičně školy,
od 16 hodin, pro rodiče a rodinné příslušníky
18. 12. (út) • Koncert pěveckého sboru Školáček na Vánočním jarmarku
Gymnázia v Lovosicích od 16:30
19. 12. (st) • Koncert pěveckého sboru Školáček v kostele sv. Václava
od 17 hodin
Vánoce na Gymnáziu
Vánoční koncert a jarmark budou na lovosickém gymnáziu v úterý 18. 12.
Jarmark od 15 hodin před budovou školy, koncert pěveckých sborů
IN FLAGRANTI a LAETA NOTA ve vestibulu školy od 16:30.
SOŠ technická a zahradnická
Pořádá ve dnech 11. – 12. 12. pod patronací zřizovatele KÚ Ústeckého kraje
13. ročník Vánoční prodejní výstavy v hotelu Salva Guarda v
Litoměřicích.
Na této výstavě jsou prezentovány výrobky žáků především zahradnických oborů
zaměřených na vazačství a aranžérství, ale i truhlářských a kuchařských.
(hz)

Vánoční koncerty ZUŠ Lovosice
Čtvrtek 6. 12. – Koncert populární hudby na vánoční téma
KS Lovoš, od 17 hodin
Středa 12. 12. – Koncert komorní hudby na vánoční téma
Sál Bratrské jednoty baptistů, od 17 hodin
Středa 19. 12. – Společné účinkování Enklávy Lovosice se ZUŠ
Litoměřice, KD Litoměřice, od 9 hodin
Středa 19. 12. – Vánoční koncert žáků ZUŠ Lovosice z Třebenic, Třebívlic
a Velemína, Sál Radnice v Třebenicích, od 16 hodin
Vstup volný

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

Pondělí 17. 12. od 12 – 18 hodin
Zveme děti na předvánoční zábavné odpoledne v knihovně. Ozdobíme
si stromeček, přečteme si zajímavosti o tom, jak slaví Vánoce v jiných
zemích, vyrobíme si nějaký dáreček na poslední chvíli a chybět nebude
ani občerstvení.
Seznam knižních novinek najdete na: www.knihovna.lovosice.com

Bohoslužby a další aktivity církví v prosinci 2012
Bratrská jednota baptistů – modlitebna Sboru, Dlouhá 84
16. 12. (ne) od 16:00 • Adventní benefiční koncert dívčího pěveckého
sboru Carpe Viam
23. 12. (ne) od 9:30 • 4. adventní neděle – kazatel Jan Pospíšil
24. 12. od 15:00 • Štědrý den, Dětská Vánoční slavnost
25. 12. (út) od 09:30 • Boží hod vánoční – kazatel Jan Pospíšil
28. 12. (pá) od 18:00 • Klavírní koncert Noemi Koblischkové
31. 12. (so) od 18:00 • Silvestrovské shromáždění

Českobratrská církev evangelická – Modlitebna Sokolská 89,
Třebenice a „Mírový“ kostel v ulici Karla Maličkého, Lovosice
9. 12. (ne) • Adventní koncert v Muzeu českého granátu v Třebenicích,
Duchovní a folklorní písně z Konga a Angoly v provedení
skupiny NSANGO MALAMU aneb „Dobrá zpráva“.
Začátek už v 16:30 a to prodejem výrobků FAIR TRADE.
Začátek samotného koncertu v 17:30.
16. 12. (ne) • od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice – 3. adventní
(káže f. Mgr. Zdeněk Bárta)
23. 12. (ne) • od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice – 4. adventní
(káže f. Mgr. Marian Šusták)
24. 12. od 10:00 • Třebenice – Akční vánoční thriller VLK 007
s překvapivě dobrým koncem. (Dětské vánoční
divadlo – úvodní slovo f. Mgr. Pavel Klinecký)
25. 12. (út) • od 8:30 Třebenice a od 10:15 Lovosice – 1. svátek vánoční
(káže Jakub Malý student ETF UK)
30. 12. (ne) • od 9:30 pouze Třebenice – Společné bohoslužby se
Sborem Petra Chelčického, (káže f. Mgr. Pavel Výchopeň)

Církev římskokatolická – kostel sv. Václava a kostely na Lovosicku
(Farář Roman Karol Depa)
Vánoční bohoslužby 24. 12.
Kostel Nejsvětější Trojice v Sulejovicích – od 16:00 hod.
Kostel sv. Martina ve Velemíně – 20:00 hod.
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Medvědicích – od 22:00 hod.
Kostel sv. Václava v Lovosicích – Půlnoční s „Rybovkou” – 00:00 hod.
25. 12. od 9 hod. • Slavnost narození páně – kostel sv. Václava v Lovo.
26. 12. od 9 hod. • Svátek sv. Štěpána – kostel sv. Václava v Lovosicích
Adventní kulturní akce – koncerty:
8. 12. od 15 hod. • Děti z MŠ v Milešově – sbor „Kytička” spolu se
sborem Gymnázia Lovosice v kapli Domova důchodců v Milešově
9. 12. od 17 hod. • Sbor Bell canto – kostel sv. Václava
19. 12. od 17 hod. • Děti ze ZŠ Všehrdova – kostel sv. Václava
20. 12. od 17 hod. • 1. ZŠ Koťata – kostel sv. Václava

Sbor Petra Chelčického v Lovosicích – kazatel sboru
Pavel Výchopeň
23. 12. (ne) od 10:00 hod. • Dětská slavnost
25. 12. (st) od 10:00 hod. • Slavnostní bohoslužby na Boží hod
vánoční v modlitebně ČCE v Třebenicích
Další aktivity probíhají v Lovosicích ve Školní ul. č. 6
(biblická hodina ve čtvrtek od 18:30 hod., seznamování se s dědictvím
reformace v pátek od 18:00 hod., schůzka mládeže od 19:00 hod. a
dorostu v sobotu od 16:30 hodin.

Církev československá husitská – „Mírový“ kostel
v ul. Karla Maličkého
Vánoční bohoslužby Církve československé husitské se uskuteční v
tomto kostele 25. prosince 2012 od 14:30 hodin – farářka Libuše
Mikušková.
Adventní koncerty:
Sobota 1. 12. od 17 hodin – Koncert country skupiny Karavana a
bluegrassové kapely Read Leaf. Vánoční country písničky z celého světa.
Středa 6. 12. od 18 hodin – Koncert operní zpěvačky Dany Krausové.
Koledy z celého světa a pastorely českých skladatelů.
Sobota 15. 12. od 17 hodin – Koncert pěveckých souborů lovosického
gymnázia In flagranti a Laeta Nota pod vedením Mgr. Pavly Linkové a
Mgr. Jarmily Brejchové. Koledy a spirituály.
Sobota 22. 12. od 17 hodin – Koncert sboru ZUŠ Happy Voices, sboru
(hz)
In flagranti a country skupiny Karavana.

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

(odvoz zdarm

Advokátní kancelář JUDr. Ivo Beránek, JUDr. Ilona Beránková
oznamuje změnu sídla kanceláře. Advokátní kancelář se nově
nachází na adrese Osvoboditelů 1228/30, Lovosice v prvním
patře rezidence Orbis.

a)

Advokátní kancelář poskytuje právní služby z oblasti občanského,
obchodního, insolvenčního, rodinného, pracovního, správního a
trestního práva spočívající v zastupování v řízeních před soudy
a jinými orgány, v poskytování právního poradenství, v sepisování
smluv a jiných listin a v dalších formách právní pomoci.

Otevírací doba:
Po

9.00 - 13.00 hod.

Út

13.00 - 17.00 hod.

St

13.00 - 17.00 hod.

Čt

13.00 - 17.00 hod.

Schůzky jsou možné po předchozím objednání na tel. 728 255 584.
www.ak-beranek.cz, berankova@ak-beranek.cz

Prosinec 2012

inzerce.dnesek@email.cz

Neděláme dny otevřených dveří,
ani obrovské slevové akce.

Můžete přijít vždy,
když máme otevřeno,
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aždý den

a pořídit si brýle podle
možností své peněženky.

rovádíme k

•p

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

Pokud chcete dobře vidět
o Vánocích, neváhejte.

E
APLIKUJEM
čky
• kontaktní čo

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

V prosinci k nákupu nad ,-Kč
dostanete dárek 2000

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

Firma Optik Prudký Vám děkuje za přízeň
a těší se na spolupráci v příštím roce.

Přejeme Vám stálé zdraví a pohodu.

KOUPELNY REVAJ

3
1
0
2
f

P

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním
partnerům za projevenou důvěru a přejeme
jim stálé zdraví a mnoho úspěchů v roce 2013.
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KOUPELEN
REK. BYTOVÉHO JÁDRA A KOUPELEN
OBKLADOVÉ KAMENY A PÁSKY
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

3D GRAFICKÉ NÁVRHY
PRODEJ A MONTÁŽ PVC, VINYLU, PLOV. PODLAH

www.revaj.cz Lidická 12, Litoměřice tel. 416 737 025
Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Prosinec 2012

Gymnázium, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, o. p. s.
Jarošova 23
412 01 Litoměřice
www.stredni.eu
info@stredni.eu
tel. 416 731 920, 416 735 546

ŽIJEME S NÁBYTKEM
obývací nábytek
ložnicový nábytek
dětské pokoje
předsíňové stěny
pracovny
kuchyňské studio
podlahové centrum
centrum barev
bytové doplňky
kuchyňské doplňky

DŮM NÁBYTKU HOREJSEK
Litoměřická kotlina
(proti Autosalonu G. Horejsek)
otevírací doba: po–ne 9.00 –19.00 hod.
www.nabytek-horejsek.cz
e-mail: info@nabytek-horejsek.cz

OTEVŘENÍ
PRODEJNY
1. 12. 2012
Kvalitní sortiment
za příznivé ceny
s odpovídajícím servisem.
Navíc prvních 200 zákazníků
obdrží dárek.

Obory vzdělávání:
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
■ Kosmetické služby
■ Gymnázium 4leté, 6leté a 8leté
■ Nábytkářská a dřevařská výroba
■ Ekonomika a podnikání

S VÝUČNÍM LISTEM:
■ Aranžér
■ Kadeřník
■ Truhlář
■ Kuchař – číšník
(pohřebnictví, finanční a daňový poradce) ■ Krejčí
■ Grafický design
■ Umělecký truhlář
■ Oděvnictví
a řezbář
■ Scénická a výstavní tvorba
MOŽNOST NÁSTAVBOVÉHO STUDIA PRO VYUČENÉ
(Podnikání, Propagace, Oděvnictví,
Nábytkářská a dřevařská výroba, Vlasová kosmetika)
Vlastní ŠJ a DM.
Středisko pro volný čas (nabídka zájmových útvarů).

Den otevřených dveří - 11. prosince 2012
V Sovově ulici 2 budou od 9:00 do 16:30 prezentace námi nabízených oborů vzdělávání.

Prosinec 2012

inzerce.dnesek@email.cz

TABÁK
Specializovaná prodejna tabáku
Přes 100 druhů zapalovačů
Ozdobné popelníky
Skříňový humidor
Přes 20 druhů dýmek
Vodní dýmky
a veškeré kuřácké příslušenství

U SHERLOCKA
Vánoční otevírací doba:

9. 12. neděle • 8 - 14 hod.
16. 12. neděle • 8 - 14 hod.
23. 12. neděle • 8 - 14 hod.
24. 12. Štědrý den • 8 - 14 hod
25. 12. I. svátek vánoční • zavřeno
26. 12. II. svátek vánoční • 8 - 14 hod.
30. 12. neděle • 8 - 14 hod.
31. 12. Silvestr • 5 - 15 hod.
1. 1. 2013 • zavřeno
2. 1. 2113 • 5 - 18 hod.

Dle Vašeho přání
Vám rádi
sestavíme a zabalíme
dárkový balíček
TEREZÍNSKÁ 143/19, LOVOSICE, TEL.: 732 414 440

Řádková inzerce

Pronajmu garáž u bývalých jatek. Telefon: 605 845 663
Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, ulice Sady pionýrů 876.
Cena 500.000 Kč. Telefon: 731 068 745, RK nevolat.
Prodám invalidní elektrický vozík značky Sterling Elite 3.
Cena 15.000 Kč. Při rychlém jednání sleva.
Kontakt: pí. Zaoralová 607 635 006

Inzerujte v Lovosickém dnešku!
Vaše reklamní sdělení se dostane
do každé lovosické domácnosti.
Ceník inzerce:

Celá strana

- 7 000 Kč/měsíčně

1/2 strany

- 3 500 Kč/měsíčně

1/4 strany

- 1 750 Kč/měsíčně

1/8 strany

-

875 Kč/měsíčně
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku činí
3 800 výtisků a je distribuován zdarma
do každé lovosické domácnosti.

ZÁMĚR PRODEJE MAJETKU MĚSTA LOVOSICE
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 je 4 500 000,- Kč.
Prodej nabídkovým řízením.
Záměr bude uveřejněn na úřední desce do odvolání.
Formulář žádosti 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 možná po předchozí domluvě s majetkosprávním odborem.
DALŠÍ INFORMACE: Majetkosprávní odbor MěÚ Lovosice, kancelář č. 143,
tel. 416 571 191 nebo na e-mailu: petra.buriankova@meulovo.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Prosinec 2012

