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Aktuality
Opravy škol by
měly pokračovat
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Lovosice přijaly dar od
Lovochemie
Třetí
mimořádné
zasedání
Zastupitelstva města Lovosice se
konalo ve čtvrtek 27. prosince.
Místem setkání nebylo tentokrát
Kulturní středisko Lovoš, ale
zasedací místnost městského
úřadu.
Hlavním bodem programu bylo
schválení darovací smlouvy s Lovochemií a.s. Ta nabídla Lovosicím dar
ve výši 1,5 milionu korun. Finance
mají být pouţity na zastřešení takzvaného místa setkávání, které
plánuje město vybudovat v parku
při jeho revitalizaci. Z 16 přítomných zastupitelů bylo 15 pro přijetí
daru. „Zároveň jsme se dohodli, ţe
ve vestibulu úřadu budou navrhované úpravy k nahlédnutí včetně
dendrologických posudků,” uvedla
starostka města Bc. Lenka Lízlová.
Revitalizace parku by mohla
začít v únoru, kdy by měl být jiţ
schválený rozpočet. „V něm počítáme s celou částkou. Pokud se
nám však podaří získat dotaci, připravíme rozpočtovou změnu a
peníze z rozpočtu nevyuţijeme,”
sdělila místostarostka Vladimíra
Nováková.
(tuc, dos)

Rozhovor
Co letos chystá Kulturní
středisko Lovoš?
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Fotostrany
Vánoční akce na
lovosických školách
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Ohňostroji aplaudovalo
několik tisíc lidí

Rozpočet pro Lovosice
bude aţ v lednu
Město Lovosice bude mít svůj
rozpočet na rok 2013 připravený
aţ v lednu. A důvod?
„Ke konci roku bylo mnoho nejasností, například ohledně výše DPH
na rok 2013. Nechtěli jsme proto
rozpočet pro město stavět na nestabilních základech, bylo by to
nezodpovědné,“ říká k situaci místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková.
Rozpočet pro letošní rok proto
budou lovosičtí zastupitelé schvalovat aţ na svém lednovém zasedání,
které se uskuteční 31. 1.
(tuc)
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Slavnostní zakončení roku
2012 s ohňostrojem se vydařilo.
Do centra města dorazilo v poslední den roku odpoledne několik tisíc lidí.
Ohňostroj představoval velké
lákadlo i pro občany neţijící v
Lovosicích. Jen ze sousedních
Litoměřic, kde tuto pyrotechnickou atrakci lidem nenabídli, přijely
desítky aut, které po skončení

Sport
Fotbalisté chtějí hrát
střed tabulky
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
drţíte v rukou první
číslo
Lovosického
dneška v roce 2013.
Rok, který máme za
sebou, nebyl jednoduchý. Všudypřítomná krize a
neustálé zdraţování přibliţuje řadu
lidí hranici chudoby. Zhoršující se
ekonomická situace pak má i další
druhotné následky. Sociální napětí
a špatné mezilidské vztahy. Přeji si,
aby rok následující byl z tohoto
hlediska rokem úspěšnějším, neţ
byl rok předchozí. Aby se lidem,
nejen v našem městě, lépe ţilo a
aby se k sobě lidé chovali slušněji,
s úctou a pokorou.
Chtěla bych také vyuţít tohoto
prostoru k tomu, abych poděkovala všem svým spolupracovníkům na
městském úřadě. Vím, ţe stále je
co zlepšovat, ale domnívám se,
ţe minulý rok ukázal, ţe lze vybudovat fungující úřad s menším
počtem úředníků, neţ tomu bylo v
minulých letech. Ocenění, které
město získalo od týdeníku Ekonom, je toho důkazem. Věřím, ţe v
tomto trendu budeme pokračovat,
a práce úředníků se především ve
vztahu k občanům města bude
zlepšovat.
Všem Vám přeji v následujícím
roce pevné zdraví, hodně štěstí a
co nejvíce dobrých lidí ve Vaší
blízkosti.
Lenka Lízlová – starostka

akce vytvořily na cestě z Lovosic
dlouhou kolonu. Ohňostroj se
přítomným líbil a sklidil zaslouţené ovace.
Podle velitele Městské policie
Lovosice Bc. Jaroslava Janovského
neměli zdejší stráţníci při akci
ţádný problém. „Zajišťovali jsme
hlavně dopravu kvůli moţnému
zranění, tam vše proběhlo v pořádku,“ uvedl.
(tuc, foto: hv)

www.meulovo.cz

Aktuality

Opravy škol by měly pokračovat
Spoustu oprav ze zdrojů města
mají za sebou lovosické školy.
Prakticky všude se „něco“ opravilo.
Na gymnáziu tělocvična, na ZŠ
Sady pionýrů a ZŠ Antonína Baráka
proběhla výměna oken, na ZŠ
Všehrdova
oprava
podlahy
v tělocvičně, MŠ Terezínská se
dočkala opravy plotu, MŠ Resslova
rekonstrukce chodníku před objektem školky. ZUŠka pak sídlí ve
zcela zrevitalizovaných prostorech.
„Setkáváme se s ředitelkami škol
pravidelně a chceme v tomto tren-

du pokačovat,“ uvedla Vladimíra
Nováková, místostarostka Lovosic.
„V roce 2013 se pokusíme získat
prostředky na zateplení školních
budov z programu Nová Zelená
úsporám,“ doplnila.
„Za výměnu oken bychom chtěli
moc poděkovat, neboť škola to
velice potřebovala. Hlavní práce se
stihly o prázdninách, instalovat se
budou ještě ţaluzie. Zatékání a
foukání přes okna zmizelo a ve
třídách máme teplíčko,“ sdělila
Mgr. Daniela Deusová, ředitelka ZŠ
Antonína Baráka.
(tuc)

Vánoční trhy byly letos
v Lovosicích jiţ potřetí

První miminko znovu dostane dárek
Malou pozornost a finanční dar
v hodnotě 5 tisíc korun. To od
vedení města obdrţí miminko
narozené v Lovosicích jako první
v roce 2013.
„Je to tradice, kterou chceme
udrţet a zachovat i do budoucna.
I kdyţ teď miminku i jeho mamince gratulujeme jen na dálku,“ říká
starostka Lovosic Lenka Lízlová.
S prvním občánkem Lovosic se
totiţ zástupci města osobně uvidí
aţ na oficiálním vítání občánků.
„Chceme, aby Lovosice byly městem, odkud mladí lidé nebudou
odcházet. A tak také směřujeme

naši prorodinnou politiku,“ dodává
starostka města.
Jedná se například o investice
do oprav školských zařízení ve
městě nebo do moţností bydlení.
Mladé rodiny by mohly například
zaujmout nové stavební parcely
v lokalitě Holoubkov, kde by mohl
vyrůst komplex aţ 33 rodinných
domů. Porodnost je přitom
v Lovosicích v posledních letech na
podobné úrovni. V roce 2010 se
zde narodilo 99 dětí, o rok později
to bylo 103 a v roce 2012 do začátku prosince přibylo v Lovosicích
88 nových miminek.
(tuc)

Pomoc dětí při Srdíčkových dnech
Střední odborná škola technická a zahradnická se před lety, uţ
v roce 2002, zapojila do charitativní akce občanského sdruţení
Ţivot dětem.
Tehdy byly finanční prostředky
určeny pro dětské oddělení lito-

měřické nemocnice. Od té doby se
ţáci školy účastnili Srdíčkových
dnů kaţdoročně 2 – 3x do roka. Za
ta léta vybrali ţáci školy pro nadaci
Ţivot dětem přes 300 000 korun.
Letos škola obdrţela od o. s. Ţivot
dětem děkovný certifikát.
(hz)

Vánoční trhy města Lovosice se
konaly 8. a 9. prosince na Václavském náměstí. Pro občany Lovosic i návštěvníky z okolí je připravilo Kulturní středisko Lovoš. Ve
stáncích bylo prodáváno vánoční
zboţí – ozdoby, jmelí, svíčky,
keramika, obrázky a další dárkové
předměty. Nechyběl ani tradiční
prodej svařeného vína, klobásek
a dalších pochutin pro mlsné
jazýčky.
Kulturní program byl i letos
pestrý,
připravený
hlavně

s ohledem na ty nejmenší.
Pohádky Červená Karkulka a Dva
tovaryši v podání dětského dramatického krouţku o. s. Šance,
vystoupení Sváťova dividla, koledy, lampionový průvod i malý
ohňostroj se všem návštěvníkům
líbily. Ostatní dobu vyplnila
většinou
hudební
produkce
v provedení různých skupin.
V neděli 9. prosince v 17:15 pak
rozsvítila starostka Lenka Lízlová
vánoční strom.
(hz, foto: Apollo Print s.r.o.)

Svatby v Lovosicích budou
nově kaţdou sobotu
Obřadní síň na MěÚ v Lovosicích
je jiţ ke svatebním obřadům
k dispozici kaţdou sobotu v měsíci
od 9 do 13 hodin (kromě státních
svátků). Dosud se zde konaly obřady pouze druhou a čtvrtou sobotu
od 8 do 13 hodin. V roce 2012
bylo v Lovosicích uzavřeno 33
sňatků, coţ je za poslední léta
nejniţší počet.
Svatby se však nekonaly pouze
na úřadě. Jeden sňatek byl letos
uzavřen například v Černodolském
mlýně v Oparenském údolí, na
zahradě v Radovesicích či v řím-
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skokatolickém kostele v Milešově.
Oddávajícími jsou v Lovosicích
starostka Bc. Lenka Lízlová, místostarostka Vladimíra Nováková a
pověření členové zastupitelstva
Ing. Jindřich Novák, MBA, a Milan
Šramota.
(tuc)
Srovnání počtu uzavřených
sňatků za 5 let:
rok 2008 – 42 sňatků
rok 2009 – 34 sňatků
rok 2010 – 42 sňatků
rok 2011 – 39 sňatků
rok 2012 – 33 sňatků

Leden 2013

Rozhovor

Kohl: Plánujeme další přednášky a kurzy pro seniory
vydávat měsíční přehled akcí ve městě Lovosice,
do kterého můţe kdokoliv dát informaci o pořádání kulturní, sportovní nebo volnočasové aktivity. Lovosický dnešek dostal k dispozici více
stránek a také se snaţíme více spolupracovat
s ostatními organizacemi v Lovosicích. Spolupráci plánujeme ještě více rozvinout v roce
2013.
Které akce se budou v roce 2013 opakovat?
Oslava 1. máje, festival Hašmar Country, Folklórní festival, Altros Rock Fest, Filmové léto na
„Osmičce“, Ţafest, Valdštejnské slavnosti, Václavská pouť, Vánoční trhy či Slavnostní zakončení roku.

Kulturní středisko Lovoš je v Lovosicích
pořadatelem většiny kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Na zhodnocení
roku 2012 jsme se zeptali jeho ředitele
Ing. Martina Kohla.
Jaký byl rok 2012 v KS Lovoš?
Rok 2012 nebyl co do návštěvnosti příliš úspěšný. Od roku 2010 má návštěvnost v KS
Lovoš klesající tendenci, zejména u zpoplatněných akcí. Na veřejných venkovních akcích je
naopak vyšší. V roce 2012 jsme oproti předchozím rokům získali výrazně více financí na opravy
a údrţbu střediska. Dále jsme obdrţeli finanční
dar ve výši 600 000 Kč od společnosti Lovochemie. Část těchto financí byla pouţita na financování vyhlášených grantů a část jsme pouţili na
financování kulturních akcí. Také jsme začali

Plánujete nějaké nové akce?
V prázdninových měsících bychom chtěli pořádat Letní úterky pro děti na Osmičce, kde by
neměli chybět klauni, trampolíny či nafukovací
skluzavky. Dále bychom v roce 2013 chtěli udělat Divadelní festival na Osmičce, který by měl
proběhnout také během prázdnin. Přípravy jsou
však ještě v počátcích.
Bude muset KS některé akce rušit? Jak je na
tom KS finančně? Můţe si dovolit tolik akcí,
kolik by chtělo?
Pro rok 2012 byl rozpočet takřka vyčerpán,
poslední akcí bylo Slavnostní zakončení roku
2012 s ohňostrojem. Akce plánujeme
v závislosti na výši schváleného rozpočtu, takţe
se většinou nestává, ţe bychom akci rušili. Samozřejmě, pokud by bylo více financí, tak lze
vymyslet a zrealizovat více kulturních pořadů.
V roce 2013 by se měly konat i nové přednášky či kurzy. Například pro seniory kurzy
základů práce na počítači. V jak hojném počtu budou probíhat takovéto akce?
Přednášky se jiţ v KS Lovoš kaţdý měsíc konají.

Jedná se převáţně o geografické přednášky,
občas také přednášky známých osobností. Dále
v KS Lovoš pořádáme rehabilitační kurzy, jógu,
anglický jazyk, pilates, fotografický krouţek aj.
Přednášky pro seniory jsou zatím v přípravách.
V KS můţeme dát prostor pro besedy a přednášky. V současné době nedisponujeme PC
učebnou, proto je zde prostor pro spolupráci se
základními školami, které takovéto učebny mají.
Zatím však nemáme dostatečné informace,
které bychom mohli poskytnout. Jakmile budou
přednášky a kurzy domluveny, budeme obyvatele Lovosic informovat prostřednictvím Lovosického dneška a informace budou i na plakátech.
V KS proběhlo letos několik oprav. Můţete
shrnout, co vše se opravovalo a co se plánuje
v roce 2013?
V roce 2012 proběhlo vymalování chodeb
v klubové části v hodnotě 100 000 Kč, oprava
pódia na Osmičce v hodnotě 45 000 Kč a dále
byla schválena výstavba svislé zdvihací plošiny.
V prvním kole výběrového řízení se přihlásil
pouze jeden zájemce, který splnil stanovené
podmínky, proto muselo být řízení zrušeno.
V druhém kole se přihlásily dvě firmy. Vyhrála
firma VECOM zdvihací zařízení s.r.o. V současné
době se připravují podklady pro stavební povolení a realizace této plošiny by měla proběhnout
v průběhu ledna 2013. Investice je plánována ve
výši 600 000 Kč.
Dále se plánuje v roce 2013 nákup nových
stolů na sál a výměna linolea v celém KS Lovoš.
Tyto investice však záleţí na rozpočtu, který se
bude schvalovat v lednu 2013 na zasedání zastupitelstva. V roce 2013 plánujeme investovat
spíše do oprav interiérů KS Lovoš a co nejvíce
kulturních akcí v letních měsících bychom rádi
přesunuli do areálu Osmička. Tato vize je však
závislá na schváleném rozpočtu.
(tuc, foto: hv)

• Ocenění dárců krve •
Také letos připravil Oblastní
spolek Českého červeného kříţe
v Litoměřicích, ve spolupráci
s Městským úřadem v Lovosicích, slavnostní ocenění zaslouţilých dárců krve na Lovosicku.
Slavnostní akt se konal 10. 12.
2012 v obřadní síni městského
úřadu. K ocenění bylo pozváno
17 dárců. Na setkání byly předány bronzové, stříbrné a zlaté
plakety Dr. Janského za 10, 20 a
40 bezplatných odběrů krve.
Plakety a dárky předali tajemník
MěÚ Lovosice Ing. Jan Landa,
MUDr. Vladimír Valta a ředitelka
OS ČČK Litoměřice Olga Šotnarová. Oceněné představila matrikářka
Hana Beránková.
Bronzovou plaketu Dr. Janského
za 10 odběrů obdrţeli: Renata

Leden 2013

Drbalová, Petr Jílek, Lucie Novotná

a Petra Hrstková, všichni z Lovosic.

Za 20 odběrů stříbrnou plaketu
získali: Josef Antl z Chotěšova, Jiří
Grunt ze Lhotky, Jan Linka a Pravomil Svoboda, oba z Lovosic a Martin Šnajberk z Třebívlic.
Zlatou plaketou Dr. Janského za
40 bezplatných odběrů byli oceněni: Hana Košťálová, Petr Kostka,
Jiřina Kalajová, Radek Mojţíš,
všichni z Lovosic, dále František
Horák z Chotěšova, Josef Fereje
z
Třebívlic,
Tomáš
Werner
z Libochovic a Tomáš Ţalud
z Číţkovic.
Někteří z oceněných nebyli přítomni a převezmou ocenění dodatečně. Všem oceněným dárcům
krve blahopřejeme a připojujeme
rovněţ poděkování za ty, kteří
pomoc v podobě darované krve
potřebují.
(Text a foto: hv)
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Město
Představujeme odbory MěÚ:

Ekonomický odbor
Adresa pracoviště:
Školní 2, 410 30 Lovosice
Ekonomický odbor MěÚ má 8 pracovnic včetně vedoucí. Hlavní
náplní ekonomického odboru je především:
 zabezpečení plnění úkolů rady města a zastupitelstva města v oblasti
hospodaření s finančními prostředky města
 ve spolupráci s ostatními odbory zajišťovat vypracování a plnění
vyhlášky o místních poplatcích
 zpracování rozpočtu města, sledování a kontrola jeho plnění
 kontrola rozpočtu městem přímo řízených organizací
 zajištění veškerého peněţního styku s poplatníky, dodavateli i odběrateli
 vedení účtů města u peněţních ústavů
 sdruţování finančních prostředků na městské akce a vyhledávání
nových zdrojů příjmů města
 účtování hmotného i nehmotného majetku města včetně průběţné
aktualizace
 zpracování rozpočtů, shromaţďování a zpracování dat z dokumentace
a evidencí za školy, předškolní a školská zařízení v obvodu působnosti
pověřené obce Lovosice
 plnění úkolů vyplývajících z funkce obce jako zřizovatele základních
škol, základní umělecké školy, domu dětí a mládeţe, centrální školní
jídelny a mateřských škol na svém území, vyplývající ze školského zákona a zákona o státní správě a samosprávě ve školství
 organizování a řízení inventarizace majetku města
 zajišťování vypracování daňových přiznání města
 spolupráce s finančním a kontrolním výborem
 zabezpečení agendy „výherních hracích přístrojů“
 evidence a vymáhání pohledávek z nájemních smluv na nebytové
prostory a pozemky
 vedení účetnictví MŠ a DDM
 zajišťuje program podpory sportovní a zájmové činnosti Města
Lovosice
 vyřizování přestupků ve správním řízení na svém úseku
 výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku kultury dle zák.
č. 121/2000 Sb. a zák. č. 273/1993 Sb.
Občané přicházejí do styku s ekonomickým odborem především:
 při platbách za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů – v roce 2013 bude
částka za tuto sluţbu stejná jako v roce 2012, tj. 492,- Kč za poplatníka
(Obecně závazná vyhláška č. 5/2012).
 v případě, ţe vlastní psa – v roce 2013 se výše poplatku oproti roku
2012 nemění (Obecně závazná vyhláška č. 3/2010).

Kontakty:
Ing. Dagmar Wágnerová, vedoucí odboru (sestavování rozpočtu města,
kontrola příspěvkových organizací města), tel.: 416 571 140,
e-mail: dagmar.wagnerova@meulovo.cz
Renata Rokošová, referent (fakturace), tel.: 416 571 142,
e-mail: renata.rokosova@meulovo.cz
Markéta Pospíšilová, referent (účetní - příjmy), tel.: 416 571 146,
e-mail: marketa.pospisilova@meulovo.cz
Věra Šťastná, referent (účetní - výdaje), tel.: 416 571 141,
e-mail: vera.stastna@meulovo.cz
Věnceslava Trestrová, referent (poplatky, VHP, poplatky za psy),
tel.: 416 571 143, e-mail: venceslava.trestrova@meulovo.cz
Alena Zelenková, referent (samosprávní činnosti v oblasti školství),
tel.: 416 571 220, e-mail: alena.zelenkova@meulovo.cz
Soňa Čepeláková, referent (vymáhání pohledávek), tel.: 416 571 147,
e-mail: sona.cepelakova@meulovo.cz
Simona Nekolová, referent (evidence a vymáhání poplatků za komunální
odpad a poplatků za hrobová místa), tel.: 416 571 120,
e-mail: simona.nekolova@meulovo.cz
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Zneuţívá vodárenská společnost
svého postavení?
Voda a vzduch. To jsou dva
základní atributy ţivota vůbec.
Bez nich není moţná existence
čehokoliv ţivého.
Je přinejmenším diskutabilní,
kdyţ ten, kdo vodu pro obyvatelstvo vyrábí a dodává, je jediným
dodavatelem této základní ţivotní
potřeby.
Severočeská vodárenská společnost, která je jediným dodavatelem pitné vody v regionu, opět
a kaţdoročně zvyšuje cenu,
která se začíná blíţit magickému
číslu 100 Kč/m3. Vyuţívá, byť v
„mantinelech“ zákonných norem,
ţe nemá konkurenci a také to, ţe
bez vody nikdo existovat nemůţe.
Tato skutečnost trochu nadneseně
evokuje příměr, zda se nejedná
o vyděrače v mezích zákona,
(zne)uţívající monopolního postavení.
Ţádná jiná ţivotní potřeba, surovina nebo zboţí nezaţila od začátku devadesátých let takový, troufám si říci raketový a bezkonkurenčně ojedinělý nárůst ceny, jak
tomu je u vody. V osmdesátých
letech byla cena vody 1 Kč/m3.
Tehdy cena nesmyslná a absurdní.
Ale její zvýšení k dnešku devadesátkrát, kdyţ např. u energií, které
kopírují světové ceny, to je cca
10x? Ano nemýlíte se, 90x! Proč
tolik? Nedostatek čistíren odpadních vod, zastaralá vodovodní síť
jsou jistě relevantním argumentem, jakoţ i inflační tlaky na ceny
+ DPH. Ale toto je přes hranu.
A navíc v tomto regionu je nejdraţší voda z celé ČR. Odpověď ve
smyslu, ţe někdo musí být první,
povaţuji za nekompetentní. Neskrývá se za obrovským cenovým
skokem také neschopnost, včetně

čerpání evropských dotací, řídit a
pracovat co nejefektivněji? A to
nemluvě o poţitcích pro vedení
vodárenské společnosti a také
akcionáře, kam svým podílem, byť
zanedbatelným, patří i město. A
otázka zní: Do jakých výšin aţ cena
půjde? Kdy se vodárenská společnost, která připomíná Otesánka,
konečně „nasytí“? Důvodná obava
je, ţe nikdy!
V sousedním Sasku je cena vody
jiţ niţší neţ u nás, a to nejen vzhledem k příjmům obyvatel. Kaţdý
reálně uvaţující smrtelník jistě ví,
ţe cena důleţitých surovin jako
ropy a plynu je dána světovou
cenou, která se odvíjí od poptávky
a také kurzu koruny k americkému
dolaru, ve kterém probíhají platby.
Vliv na ní má řada okolností. Naše
voda světovou cenu nemá a je
domácí „surovinou“. Česko co se
týče zásob vody patří v Evropě
někam doprostřed pomyslného
ţebříčku a není ohroţeno, tedy
zatím, jejím nedostatkem, coţ by
cenu zvyšovalo. A jen na okraj. Co
vím, tak v Norsku, které je po
Islandu nejbohatší na vodu v Evropě, se platí více méně cena symbolická.
Narůstající cena obyvatele tzv.
naučila šetřit. Ale nenarazilo šetření na pomyslné dno, kdy uţ to
nejde a vodu k ţivotu kaţdý potřebuje? Ač se člověk chová racionálně, tak to nemá pro něj kýţený
efekt a je „odměněn“ cenovým
zvýšením – a to ne malým.
Otázka závěrem zní: Můţe se
obyčejný občan nějak bránit proti
nekorektnímu jednání vodárenského monopolu? Z letité zkušenosti
to totiţ říci nelze. Marně hledám
odpověď.
Jiří Veleman

Poděkování: Obyčejnej chlap
Kaţdodenní spěch, zmatek a stres v prosinci graduje snad nejvíc...
Úsměv mizí z tváří, nevnímáme okolí, všechno nás bolí…
Ocitám se na rehabilitačním lůţku, masíruje mě „obyčejnej chlap“.
Hodina poctivé práce, cena směšná, výsledek k nezaplacení!
Po roce bolestí jsou potíţe pryč. Nechápu. Je to náhoda, osud?
Ne, je to prostě zázrak! „Pane, Vy jste kouzelník!“
S úsměvem odpovídá: „To mi někdy říkají, ale já jsem obyčejnej chlap.“
Snaţím se uvěřit a v duchu si přeji, aby takových lidí bylo víc…
Díky, pane Jozefe!

Jana Vernerová
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 6. prosince 2012 páté slavnostní přivítání nových občánků Lovosic s jejich
rodiči a příbuznými. Z patnácti
pozvaných novorozenců bylo šest
holčiček a devět kluků. Dva po-

zvaní kluci se nedostavili.
Občánky mezi nás přivítal pověřený zastupitel Milan Šramota a
matrikářka Hana Beránková. Děti
z mateřské školky z Terezínské
ulice přivítaly nové občánky svým
vystoupením.
(3x foto: M. Hvorka)

Manţelé Velichovi oslavili
Zlatou svatbu
V obřadní síni Městského
úřadu v Lovosicích oslavili dne
15. 12. 2012 Zlatou svatbu manţelé Věra a Vladimír Velichovi.
Paní Věra Velichová (1946) se
narodila v Malých Ţernosekách
rodičům Věře a Karlovi Liškovým.
Je z pěti sourozenců. Školu navštěvovala v rodných Malých Ţernosekách. Po škole pracovala ve Frutě
Sulejovice.
Vladimír Velich (1939) se narodil
v Olšance jako nejmladší z pěti
sourozenců. Po 2. světové válce
se přestěhoval do Čech, kde
vystudoval průmyslovou školu

v Chomutově. Pracoval v Setuze a
v lovosickém cukrovaru aţ do
svého důchodu. Po absolvování
základní vojenské sluţby se na
vinobraní seznámil se svou budoucí manţelkou a 23. 12. 1962 si řekli
společné „ano“.
V roce 1963 se jim narodila první
dcera Věra, po dvou letech druhá,
Vladimíra. V roce 1984 pak ještě
syn Vladimír. Mají tři vnoučata a
dvě pravnoučata, která jim dělají
radost.
Mezi jejich záliby patří ruční práce, sběratelství, práce na zahradě a
četba.
(Text a foto: hv)

Zleva: Jiří Novotný, Blanka Dočkalová, Daniel Luc a Ema Gittlerová

Vedení města na seniory nezapomnělo

Zleva: Julie Faltusová, David Stehlík, Jan Kabelík a Radovan Bělonožník

Dne 12. prosince se konalo vánoční odpoledne pro osamělé
seniory města Lovosice, kterého se
zúčastnilo 45 důchodců. Odpoledne jim zpříjemnil dětský pěvecký
sbor z 1. ZŠ Lovosice pod vedením
Mgr. Jitky Kočišové a Podřipský
ţesťový kvintet z Roudnice n. L.
Z vedení města se akce zúčastnila

starostka Bc. Lenka Lízlová, tajemník Ing. Jan Landa, radní Milan
Šramota a Jana Vernerová.
Dne 17. prosince se konalo vánoční posezení pro obyvatele
Domu s pečovatelskou sluţbou
rovněţ s účastí starostky města.
Tradičně zde vystoupila skupina
Karavana.
(tuc, foto: archiv MěÚ)

Zleva: Tomáš Daniel Tlach, Adina Vostrá, Anna Kovaříková, Adam Chládek
a Sofie Havrilčová
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ZŠ Antonína Baráka

Vánoční akce na lovosických školách

8x foto: Miroslav Hvorka

Gymnázium Lovosice

ZŠ Všehrdova

Vánoční akce na lovosických školách

8x foto: Miroslav Hvorka

ZŠ Sady pionýrů

Osobnost

Osobnosti města Lovosice

JUDr. Karel Tippmann – První starosta Lovosic v roce 1918
JUDr. Karel Tippmann byl na
první
schůzi
dvanáctičlenné
správní komise v Lovosicích 18.
prosince 1918 jmenován jejím
předsedou a později prozatímním starostou města Lovosice.
Karel Tippmann se narodil
2. dubna 1876 v obci Vejvanov u
Zbirohu v rodině Františka Tippmanna, správce uhelných dolů ve
Vejvanově, a Barbory roz. Dubské,
dcery obchodníka z Lahovic. Podle
mého odhadu mohl studovat na
právnické fakultě tak asi v letech
1896 – 1903. Do seznamu advokátů pro Lovosice byl zapsán 22. 2.
1907 Advokátní komorou v Praze.
Domnívala jsem se, ţe vlastenecký
advokát JUDr. Karel Tippmann,
první starosta města Lovosice po r.
1918 a dlouholetý člen Sokola, byl
členem spolku českých právníků
VŠEHRD a spolek oslovila. Bohuţel
seznam členů nemají dosud zpracovaný a odkázali mě, abych zkusila archiv Univerzity Karlovy nebo
Národní archiv. Oba archivy po-

chopitelně
časem
navštívím
(navštěvuji seminář pro regionální
a osobní dějiny na U3V UK).
Po skončení právnické fakulty byl
JUDr. Tippmann koncipientem u
svého strýce L. B. Tippmanna ve
Skutči. Tam se seznámil se svou
budoucí ţenou Marií, dcerou ředitele měšťanské školy Jana Jadrného. Později přešel jako český menšinový advokát do tehdy převáţně
německých Lovosic. Dr. Tippmann
se ihned po nástupu do praxe
v Lovosicích zapojil do práce české
menšiny a byl i členem Sokola.
V roce 1909 se v Lovosicích ustavilo „České stavební druţstvo“,
jehoţ spoluzakladatelem byl advokát Karel Tippmann. Druţstvo tehdy zakoupilo dům v Mlýnské ulici,
kde byly získány 2 obchody, byt a
kancelář pro menšinového advokáta a ještě byty pro další Čechy
v 2. poschodí.
V roce 1910 došlo v Lovosicích a
okolí k národnostním třenicím a
Tippmannova snoubenka Marie

nechtěla,
aby
byl
advokát
v Lovosicích sám. Mladí lidé uzavřeli proto 7. listopadu 1910 ve
Skutči sňatek. Brzy se jim narodily
dvě děti – 4. února 1912 dcera
Barbora Zdenka Marie a 27. prosince 1913 syn Karel Johann. Paní
Marie byla aţ do narození dcerky
zaměstnána v manţelově kanceláři.
Tippmann byl advokátem chudých,
jeho klientela byla převáţně z tříd
dělnických a malorolnických. Měl
více procesů ex offo neţ ostatní tři
lovosičtí advokáti dohromady.
Poměrně klidný ţivot narušila
první světová válka. Karel Tippmann narukoval do armády, ale
byl obţalován z nepřátelského
smýšlení proti Rakousku a rusofilství a zatčen (pravděpodobně byl
udán). Část války proţil jako
politický vězeň a rodina strádala
nouzí. Nesnadný ţivot Tippmannových se změnil po skončení 1. světové války.

Lovosičtí senioři navštívili předvánoční
Coswig a Míšeň

okno.
Někteří výletníci pak navštívili
Dům proţitků stojící vedle míšeňské manufaktury, kde se vyráběl
porcelán. Jiní dali přednost vánoč-

ním nákupům v dobře zásobených
míšeňských supermarketech. Spokojeni byli určitě všichni. Byl to
opravdu hezký vánoční zájezd.

Podklady o JUDr. Karlovi Tippmannovi a jeho manţelce Marii,
rozené Jadrné, dávám dohromady uţ přes 15 let. Téměř ţádné
materiály v lovosickém archivu
po rodině Tippmannových nezbyly; co nevyhodili Němci
v roce 1938, vešlo patrně vniveč
po únoru 1948. Známo je, ţe

Město Lovosice uspořádalo pro
své seniory v roce 2012 několik
pěkných výletů. A protoţe partnerským městem Lovosic je město Coswig v Sasku, směřoval
poslední výlet lovosických starších občanů do Coswigu a na
vánoční trhy v Míšni.
V Coswigu přivítali výletníky primátor města Frank Neupold a

mluvčí paní Ulrike Tranberg.
V Kulturním domě bylo pro české
výletníky připraveno vynikající
občerstvení a pak si všichni prohlédli Karrasburg Museum Coswig,
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kde jsou vystaveny sbírky o historii
Coswigu. Následovala návštěva
speciální vánoční výstavy medvídků pro děti a poté přesun na vánoční trhy do Míšně.
Město je proslavené světoznámým míšeňským porcelánem a
pěknými vánočními trhy (na snímku). Vánoční cukroví, ozdoby a pro
mlsné jazýčky borůvkový či jableč-

(hz, foto: archiv)

(Konec I. části)

(hz, foto: archiv)

Jak děti strojily v knihovně stromeček
Celé pondělní odpoledne 17.
prosince trávili malí čtenáři
v dětském oddělení Městské
knihovny v Lovosicích. Byla pro
ně připravena práce i zábava.
Nejdřív děti připravily řetězy a
pak stromeček společně ozdobily
skleněnými ozdobami i hvězdičkami. Vedoucí knihovny Zdeňka
Černá si s nimi povídala o tom, jak

se slaví Vánoce v jiných zemích.
Děti si vyrobily také nějaké dárečky pro sourozence a kamarády,
třeba květináčky ozdobily ubrouskovou metodou.
Nakonec všichni společně posvačili a popřáli si „Veselé Vánoce“!
Stromeček bude zdobit knihovnu
nejméně do Tří králů.
(hz, foto: archiv Městské knihovny)

ný svařák – to vše zde adventní
trhy nabízejí. Navíc se zdejší radnice změnila v obrovský adventní
kalendář a od 1. do 24. prosince
děti otevíraly kaţdý den jedno
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Sdruţení

Představujeme:
Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace
Občanské sdruţení Muzeum
Lovosicka (dále OSML)
Sdruţení je právnickou osobou a
bylo registrováno u Ministerstva
vnitra ČR 15. 5. 2007. Hlavním
cílem občanského sdruţení je dosaţení obnovy existence muzea v
Lovosicích, které bylo v minulosti
nedílnou součástí kulturního ţivota
města. Muzeum bylo v Lovosicích
zrušeno v roce 1960 spolu se zrušením lovosického okresu a sbírky
přemístěny do litoměřického muzea. První jednání o moţném návratu muzea do Lovosic proběhlo
na MĚÚ Lovosice jiţ v září roku
2005.
Občanské sdruţení chce dále
rozvíjet cílevědomou výchovně –
vzdělávací činnost zejména v oblasti historie a vlastivědy, případně
dalších kulturních a vědních oborů,
podílet se na vydavatelské činnosti
MěÚ Lovosice a zaujímat stanoviska k aktuálním otázkám památkové péče, kultury a ţivotního prostředí v Lovosicích a na Lovosicku.
Pro dosaţení uvedených cílů chce
spolupracovat se státními orgány, s
vědeckými a odbornými ústavy, se
školami, se společenskými a kulturními organizacemi, s politickými
stranami a hnutími, s církvemi a
význačnými osobnostmi. Ţádný z
uvedených cílů není zaměřen na
výdělečnou činnost.

Svou činnost zaměřilo OSML na
uspořádání
několika
výstav
k významným událostem. V roce
2008 byla otevřena výstava 100 let
radnice v Lovosicích v sále
v 1. poschodí budovy radnice a
současně výstava k 131. výročí
narození lovosického rodáka Artuše Rektoryse (později pokračovala
ve vestibulu MěÚ Lovosice).
V dubnu téhoţ roku byla v sále KS
Lovoš zahájena výstava k 865.
výročí první písemné zmínky o
Lovosicích, která pokračovala rovněţ ve vestibulu MěÚ. V listopadu
2009 uspořádalo OSML výstavu
„1989 – rok nadějí a zázraků“ a od

září do října 2010 výstavu „410 let
Města Lovosice zásluhou Adama
mladšího z Valdštejna“.
Součástí pravidelných schůzek je
probírání a třídění historických
materiálů, které OSML vyhledává a
shromaţďuje. Členové OSML také
společně navštívili několik muzeí a
dalších
historických
objektů.
V květnu 2011 navštívili skanzen
v Zubrnicích, kde objevili i model
posledního lodního mlýna, který
byl na Labi u Lovosic. Při opakované návštěvě pak provedli jeho
zaměření a fotodokumentaci pro
případné zhotovení repliky modelu
(viz snímek).

Podle schváleného redakčního
plánu jsou připravovány materiály
pro internetové stránky OSML
www.muzeumlovosicka.cz,
které
byly zřízeny pro publikování vybraných historických dokumentů z
Lovosic a Lovosicka. Dne 3. 10.
2011 byly webové stránky spuštěny; jsou postupně doplňovány
novými příspěvky i od oslovených
odborníků, s kterými OSML spolupracuje (heraldik Kasík, docent
Salač z Univerzity Karlovy, Ústav
archeologické památkové péče
Severozápadních Čech a další).
Pokud máte i Vy zájem o historii
Lovosic a okolí, přijďte mezi nás.
Scházíme se kaţdou třetí středu
v měsíci (kromě prázdnin) na
Městském úřadě v Lovosicích.
(Text a foto: hv)

Výzva čtenářům
Pokud máte jakékoli staré fotografie či pohlednice, materiály o významných událostech v regionu
nebo o zajímavých životních osudech, staré telefonní seznamy
(do r. 1950) nebo staré publikace o
Lovosicích a okolí, dejte nám vědět.
Nevyhazujte nic, co najdete třeba
při úklidu půdy. Ozvěte se prosím
na naší emailovou adresu, nebo nás
kontaktujte k jejich zapůjčení pro
reprodukci telefonicky. Zapůjčené
materiály v pořádku vrátíme.

Vánoční posezení (výroční členská schůze) SPCCH v Lovoši
Ač počasí (náledí a déšť) setkání příliš nepřálo, sešlo se na výroční
členské schůzi Svazu postiţených civilizačními chorobami (SPCCH)
přes sto občanů. Kulturní program zajistily děti z MŠ Terezínská a
libochovické maţoretky Sluníčka – děti navodily příjemnou náladu.
Proběhla Minuta ticha za
zesnulé členy.
Předsedkyně SPCCH zhodnotila akce roku 2012 a vyzdvihla
hlavně 8 zájezdů do Městského divadla v Mostě, pravidelná
cvičení a sedm jednodenních
výletů. Proběhlo i deset přednášek o zdraví a různé kurzy –
korálky, pletení z papíru, pleteme bambulkové a nařasené
šály a další. Oblíbené jsou i
jarní
a
podzimní
plesy
s tombolou. Následovalo odměnění nejaktivnějších členek
za činnost v roce 2012.
SPCCH organizoval rovněţ
ozdravné a rekondiční pobyty,
pobyty u moře a v termálních
lázních a mnoho dalších akcí –
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všechny nelze vyjmenovat. Novou úspěšnou akcí, kterou SPCCH organizoval, byly dva Dny zdraví, kde se zájemci seznámili s preventivními akcemi pro zlepšení fyzického i psychického zdraví a kde jim byl měřen tlak
krve a cukr. Z dotace z Ústeckého kraje byly uskutečněny v říjnu Dva dny
pro seniory s občerstvením,
hudbou a tombolou (účast
jednou 89 a podruhé 105 lidí).
Poté byl schválen plán činnosti
SPCCH na rok 2013.
Milým hostem byla lovosická
zastupitelka Jana Vernerová,
která
překvapila
vánočním
dárkem – podporou a spoluprací s Hnutím pro sport.
Závěrem byla
předsedkyně
obklopena frontou gratulantů
s poděkováním za neutuchající
elán a práci pro Svaz i gratulacemi s přáním pevného zdraví a
pohodových Vánoc.
Výroční schůze se vydařila a
všichni se těší na akce v příštím
roce.
(hz, foto: archiv SPCCH)

9

Školáci

Vánoční čas na ZŠ Všehrdova V anketě Gympl roku jsou Lovosice
Nastal čas dětí a nadějí, utichly
spory a hádky, z nebe se na Zemi snášejí vánoční svátky. To
jsou slova z písničky J. Uhlíře a
Z. Svěráka a plně vystihují vánoční atmosféru.
Měsíc prosinec mají ţáci asi nejraději, je totiţ plný vánočních překvapení, a ţe jich na ně na naší
škole Všehrdova 1 v Lovosicích
čekalo! Čtyřlístek máme jako logo
a ten přináší štěstí, ale také různá
vystoupení. Náš prosinec byl vá-

Třída 2. A si s učitelkou Mgr.
Reicheltovou připravila pro rodiče
a rodinné příslušníky divadelní
vystoupení. Zahanbit se nedal
ani divadelní krouţek „Čtyřlístek“,
který sehrál svou premiéru hry
O skřítkovi. Nadělování začalo
vystoupením Petra Ševčíka, účastníka Supestar, které bylo jedním
z dárků.
Tradicí naší školičky bylo společné vánoční posezení a program
v poslední den před odchodem na

zatím na druhém místě v kraji

Z celkového počtu dvaadvaceti
gymnázií na území regionu Ústeckého kraje je lovosické gymnázium v anketě oblíbenosti s
názvem Gympl roku zatím na
výtečném druhém místě! První
příčku doposud drţí gymnázium
z Rumburka.
Prozatímní ţebříčky oblíbenosti
škol stávajícími studenty, absolventy i širokou veřejností jsou
k
nahlédnutí
zde:
http://
gymplroku.cz/zebricky#country12.
O projekt je doposud značný zájem ze strany hlasujících, zatím

hlasovalo v rámci celé republiky jiţ
více neţ šest tisíc lidí.
A hlas třeba právě lovosickému
gymnázium můţe dát prakticky
kdokoli, a to aţ do poloviny ledna
(14. 1. 2013 hlasování končí).
Finální pořadí tak není zatím vůbec
rozhodnuto.
Kdo nemá problém s tím podpořit třeba právě lovosické gymnázium, profil školy i moţnost hlasovat
najde zde: http://gymplroku.cz/
skoly/?school=139. Organizátorem
a pořadatelem ankety je Česká
studentská unie.
Gymnázium

Na škole A. Baráka byla svatba

nočně projektový, věnovali jsme se
tradicím oslav Vánoc. Na ţáky
čekala nádherná výstava Čerti ve
škole, uţ i z chodeb a tříd na Vás
dýchla atmosféra Vánoc.
Pěvecký soubor Školáček pod
vedením Mgr. Vosické a Mgr.
Kuglerové si pro rodiče i ţáky připravil více vánočních vystoupení,
například
Vánoční
koncert
v kostele sv. Václava v Lovosicích.

V rámci volitelného předmětu
Společenskovědní seminář se na
ZŠ A. Baráka vyučovalo netradiční formou na téma „Rodina“.
Začalo se přípravou svatebního
obřadu a plánováním svatební
hostiny, na které probíhaly svatební tradice. Ţáci si velmi aktivně

rozdělili povinnosti i funkce. Po
obřadu si děti v rámci finanční
gramotnosti spočítaly, kolik by je
stálo zařízení bytu a co vše se platí
z rodinného rozpočtu. Výuka velice
rychle utekla a ţáci si odnesli nejen
záţitky, ale také informace, které
v budoucím ţivotě uplatní. ZŠ A. B.

ní perníčků a vánoční tvoření, které
se také setkalo s velkým zájmem
ze strany dětí i dospělých. Všechno, co si děti vyrobily, si také odnesly domů. Součástí odpoledne

bylo i posezení u čaje a cukroví,
které napekly maminky, poslech
vánočních koled, ale hlavně báječná vánoční atmosféra, pohoda a
radost.
Mgr. Petra Hájková

vánoční prázdniny. Poté se jiţ děti
rozeběhly ke svým rodinám, se
kterými proţily klidné a pokojné
Vánoce.
Více se o akcích školy můţete
dozvědět na www.zsvsehrdova.cz
a také při Týdnu otevřených dveří,
který se koná od 14. 1. do 18. 1.
2013 od 8:00 do 16:00.
Srdečně Vás zveme.
Mgr. Monika Zemanová

Mikuláš navštívil „své“ děti ze SVJ Ţiţkova 914
Pátého prosince navštívila trojice Mikuláš, čert a anděl děti
z „věţáku“ v Ţiţkově ulici
v Lovosicích. Celou akci uspořádalo pro své děti letos poprvé
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nedávno zaloţené Společenství
vlastníků jednotek Ţiţkova 914.
Osmého prosince v odpoledních
hodinách
pak
pokračovalo
v místnosti bývalé prádelny zdobe-

Leden 2013

Kultura

Uţ z hor zní zvon…
(Adventní benefiční koncert sboru Bell canto)
V neděli 9. prosince se
v kostele svatého Václava
v Lovosicích představil smíšený
pěvecký sbor „Bell canto“ sbormistra MgA. Josefa Jíši. Koncert
duchovní hudby uvedl P. Roman
Depa a zdůraznil, ţe soubor
vystupuje v kostele uţ potřetí,
ale poprvé v adventní době.
Pan farář přiblíţil posluchačům
podstatu Adventu – je to období
radostného očekávání a těšení –
věřící se těší na příchod Spasitele
a ostatní na nejočekávanější a
nejhezčí svátky v roce.
Skladby pro koncert 9. prosince
v Lovosicích byly duchovního charakteru, řada z nich se týkala přímo
Adventu. Byla to hned úvodní
Adventní modlitba, v níţ měl sólo
sám prof. MgA. Jíša a Andrea Jíšová; na některých skladbách se

profesor Jíša podílel i autorsky.
Dále se střídaly skladby sólové i
sborové, mimo jiné Vangelisův Ráj
v podání Jaroslava Stacha a Františka Sládka, Ať píseň zní zazpívaná Jitkou Platichovou či Adventní
večer v provedení Petry Dianové.
Duchovní píseň Veni Domine
přednesla Linda Nezbedová. Smíšený sbor zakončil koncert písní
Ten vánoční čas. Překrásně zněly
písně v nevšední atmosféře krásného barokního kostela a všem
návštěvníkům zcela zaplněného
kostela se určitě líbily.
Koncert uváděla Ing. Jitka
Nezbedová a na závěr popřála
všem přítomným hezké proţití
vánočního období. Výtěţek koncertu byl věnován ve prospěch
kostela svatého Václava.
(hz, foto: archiv)

Obrázky malované voskovkami
vystavuje Zdenek Čurda
Ve čtvrtek 13. prosince byly na
vernisáţi v Čajovně – vinotéce
lovosické veřejnosti představeny
obrázky Zdeňka Čurdy. Jeho
obrazy jsou motivovány především předvánočním a zimním
obdobím.
Na výstavě můţete vidět i autoportrét malíře či zdařilý portrét
Karla Gotta. Malíř sám kaţdého
z návštěvníků přivítal a předal mu
malý dárek k Vánocům. Kulturní
program zajistila ţákyně lovosické
ZUŠ, malíře zpovídala jeho kamarádka ze Skalice – slečna Alenka.
Autor se přiznal k několika malířským láskám – má rád hodně syté
barvy a rád maluje voskovkami.
K vernisáţi byl vydán narozeninový
kalendář s obrázky malíře (např.
autoportrét, portrét Karla Gotta,
Veverka hledající oříšky, Čert nebo
Vánoční stromek). Občerstvení
na vernisáţ připravili klienti DSP
Skalice.
Vedení DSP Skalice se snaţí o
zařazení svých obyvatel do běţné-

ho ţivota, od 1. 6. 2012 provozuje
DSP sluţbu chráněného bydlení.
Někteří z klientů pracují. „Na naše
obyvatele je spolehnutí, pokud si
nějaké pracovní návyky osvojí,
pracují výborně a rádi,“ zdůrazňuje
vedoucí DSP Skalice Mgr. Hana
Vitásková. Ta také uvedla, ţe
Domov shání pro své obyvatele
další chráněné byty.
Vernisáţi byla přítomna i místostarostka města Lovosice Vladimíra Nováková, která se o téma
transformace a začlenění klientů
Domova do společnosti zajímala.
Dále se vernisáţe zúčastnili ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel
Reissmüller, ředitel ZUŠ Lovosice
MgA. Lhotský, ředitelka ZŠ Antonína Baráka Mgr. Daniela Deusová,
zástupce obce Malé Ţernoseky a
další lovosičtí občané, jakoţ i přátelé Zdeňka Čurdy.
Výstava potrvá do 13. ledna 2013
a je volně přístupná v době otevření Čajovny – vinotéky.
(hz, foto: archiv)

Lovošem zněla Rybova mše
Nejznámější
česká
vánoční
skladba – Česká mše vánoční
skladatele Jakuba Jana Ryby
zazněla netradičně v pátek
21. prosince ve velkém sále
Kulturního střediska Lovoš.
Slavná mše Hej, mistře starodávného českého kantora z Roţmitálu
pod Třemšínem vznikla v roce
1796. Má český text, protoţe Ryba
byl toho názoru, ţe „z latinsky
zpívaných ţalmů nemá náboţenský
uţitek ani zpívající ani poslouchající“. Česká mše vánoční je zasazená
do českého prostředí a pro svou
prostotu a svěţí atmosféru je srozumitelná širokému obecenstvu. Se
smíšeným lovosickým pěveckým
sborem a komorním orchestrem ji
nastudoval dirigent Karel Tesařík.
Úvodem koncertu zazněly dvě
pastorely. Poté uţ mladší pastýř
budí staršího: „Hej, mistře, vstaň
bystře“ a sálem zněla krásná hudba

Leden 2013

oblíbené české mše. Sólisty byli:
tenor – Jiří Grüner, bas – Kamil Kříţ,
soprán – Petra Konůpková, alt –
Petra Dianová. Komorní orchestr
byl sloţen převáţně z pedagogů,
ţáků a bývalých absolventů
ZUŠ v Lovosicích. Hrály v
něm nástroje – flétna, 2 klarinety, 2
lesní rohy, 2 trubky, 4 housle, viola
a kontrabas. Většina lidí si Českou
mši vánoční od Jakuba Jana Ryby
ráda o Vánocích vyslechne.
Letos měli v Lovosicích moţnost
i ti, pro které je cesta na půlnoční
mši o Štědrém dnu do kostela
sv. Václava v Lovosicích z nějakého
důvodu nesnadná či nemoţná.
Děkujeme hudebníkům za provedení tohoto českého hudebního
skvostu. Mnozí posluchači zcela
určitě zamířili na „půlnoční“ mši
ještě i do kostela sv. Václava, kde si
během bohosluţeb připomněli
narození Jeţíše Krista. (hz, foto: hv)
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Házenkáři jsou v čele
Jeţíšek začal lovosickým házenkářům nadělovat trochu dříve.
Elitní tým z HK .A.S.A. Město
Lovosice se totiţ těsně před
Vánoci dokázal dostat do čela
extraligové tabulky, kdyţ historicky poprvé porazil tým z Karviné jako host na horké půdě domácích. V něm navíc Jan Landa
překonal své střelecké maximum. Lednová pauza je tak velkou motivací dál pracovat na
zisku tolik vytouţeného titulu.
Trenér Vojtěch Srba ale euforii
značně krotí. „Čelo tabulky je letos
strašně vyrovnané a rozdíly jsou
zcela minimální. Stačí drobné klopýtnutí a jste rázem klidně venku z
elitní šestky,“ upozornil Srba na
podstatný fakt. V době uzávěrky
tohoto čísla odehrál tým Lovosic
předehrávku 15. kola Tipgames
extraligy vítězně právě v Karviné,
čímţ svítil na vrcholu extraligové
tabulky a zůstat by tam měl aţ do
začátku února, kdy se extraliga po
zimní pauze znovu rozběhne.
Pro Lovosice bylo utkání v Karviné dalším, které se zapíše do historických tabulek. Severočeský tým
ve své extraligové historii dosud v
Karviné nevyhrál. Prokletí se zlomi-

lo aţ před Vánocemi. „Sportovně si
ale musíme přiznat, ţe Karviná
není letos v takové formě jako v
uplynulých letech. Dva body proto
byly takřka povinnost, i kdyţ nakonec to pro nás bylo ušmudlané
vítězství. Já ale mám radost ze
svých devíti branek. Zatím jsem
jich v zápase dal nejvíc sedm, takţe
svátky začaly opravdu parádně,“
usmál se Jan Landa, kterému radost zkazil jen fakt, ţe po celonočním cestování vlakem přes celou
republiku musel stejně jako další
členové jeho týmu do normální
práce. „To je smutný příběh naší
extraligy. Takový úspěch by si
zaslouţil trochu oslavit, ale my
sedneme do vlaku a po čtyřhodinovém spánku nastoupíme do
práce,“ dodal odevzdaně Landa.
Hráči Lovosice se tak mohou těšit
akorát ze svého letošního představení, díky kterému mohou přemýšlet o tolik vysněném titulu či sběru
dalších medailí. Prozatímní průběh
jim hraje do karet, kdyţ dosud
zaznamenali jen dvě prohry. Další
extraligový duel je na programu aţ
2. února od 17 hodin, kdy se Lovosice doma představí s Hranicemi.

Sport

Novinky z Asociace sportovních
klubů Lovosice
Asociace sportovních klubů
Lovosice měla Valnou hromadu,
na které byl zvolen nový devítičlenný výbor.
Zvolené členy uvádíme v abecedním pořadí: Bačák Milan, Berková
Dana, Broulová Pavla, Frieser
Bedřich, John Vladimír, Pavlík
Miroslav, Srba Vojtěch, Šramota
Milan, Venclíčková Jaromíra. Náhradníci: Puchar Jiří a Venclíček
Drahomír.
Předsedou výkonného výboru

ASK Lovosice byl zvolen Ing. Milan
Bačák, tajemnicí Dana Berková a
hospodářkou Pavla Broulová.
Svou činnost ukončil Sportovní
klub juda. Ke změnám došlo i ve
vedení některých dalších sportovních klubů: cykloklub – Jiří Ládiš,
fotbal – Miloslav Vávra, krasobruslení – Monika Klausová.
Informace o všech klubech najdete na: www.meulovo.cz/spravatelovychovneho-zarizeni/os-1111/
query=ASK+Lovosice.
(hz)

Pozvánka na Zlatou brusli 2013
V sobotu 5. ledna od 8 do 20 hodin (dle počtu závodnic) pořádá
ASK Lovosice klub krasobruslení závod – 33. ročník Zlaté brusle na
lovosickém zimním stadionu (vstup
volný).
Zveme na něj příznivce tohoto krásného,
ale velice náročného sportu a také všechny sportovní přátele a fanoušky našich
krasobruslařů. Závod se pořádá v rámci
Českého krasobruslařského svazu (ČKS) a
je vypsán pro 11 kategorií. Lovosických
závodníků se zúčastní jedenáct.
(hz)
Reportáţ a výsledky ze závodů najdete
v únorovém vydání.

(pp)

• Fotbalisté chtějí hrát střed tabulky •
Rok 2012 byl pro lovosický
fotbal
výjimečný.
Poprvé
v historii totiţ muţský A tým
postoupil do divize. Velmi
úspěšný rok zhodnotil Ing.
Martin Dlouhý, člen výkonného
výboru FK Lovosice.
Postup do divize
Postup byl historickým úspěchem
lovosického fotbalu. Povedlo se to
po tříletém působení v krajském
přeboru Ústeckého kraje. První
půlrok v divizní soutěţi je spíše o
seznámení se s touto soutěţí.
Výhodou je to, ţe někteří naši hráči
jiţ tuto soutěţ nebo i vyšší soutěţe
hráli. Oslavy postupu byly včetně
ohňostroje a navazovalo na ně
volno, které je v létě velmi krátké
(na rozdíl od zimy). Vize našeho
oddílu je hrát v divizní soutěţi
důstojnou úlohu, tzn. hrát střed
tabulky a důstojně reprezentovat
město Lovosice.
Podzimní část
Cílem po podzimu bylo umístění

v klidném středu tabulky a především nebýt v pásmu sestupu, coţ
se i splnilo. Mít o 4 body více,
mohli jsme být i na 6. místě. Tabulka divize B je po podzimní části
velmi vyrovnaná. Konečné hodnocení však proběhne aţ po absolvování celé soutěţe.
Spolupráce s Ústím potaţmo
jinými kluby
Spolupráce formou fotbalové
farmy byla navázána s FK Ústí n. L.,
a.s. u muţstva muţů pouze pro
divizní soutěţ. Tito hráči nesmějí
nastupovat např. za muţstvo B
muţů. Tuto spolupráci hodnotíme
pozitivně a byla pro nás přínosem.
V současné době probíhají jednání
o moţném rozšíření této spolupráce. Dále pak pokračovala jiţ dříve
navázaná spolupráce s TJ Ţitenice,
a to především díky Stanislavu
Starému. Velmi se nám osvědčila
moţnost spojení muţstva mládeţe,
kde mladší ţáci hrají v Ţitenicích
za starší ţáky II. třídu okresního
přeboru a po podzimní části jsou

na 3. místě.
Plány a vize do jarní části sezony
Jak jsem jiţ uvedl, u muţstva A
muţů v divizi to bude umístění ve
středu tabulky, tak abychom hráli
v této soutěţi důstojnou roli. Kádr
a podmínky na to máme zajištěny.
Změny v kádru a posily je otázka,
která zůstává zatím otevřená. Bude
velmi záleţet na výkonnosti jednotlivých hráčů a po skončení
zimní přípravy bude v této záleţitosti jasno. Pokud hráč nemá
výkonnost na divizní soutěţ, nemá
cenu ho tu drţet. Je třeba dát šanci
mladým hráčům, ať ukáţí, co v nich
je.
B – tým FK Lovosice
B tým muţů je po podzimní části
na 1. místě ve II. třídě okresního
přeboru, coţ je velmi slušný výkon.
Doufáme, ţe tým bude i na jaře
pokračovat v úspěšných výkonech.
Mládeţnické celky v roce 2012 a
2013

Muţstvo staršího dorostu je
v krajské soutěţi na 10. místě,
muţstvo mladšího dorostu je na
13. místě. Muţstvo starších ţáků
je v krajské I. A třídě po podzimní
části soutěţe na 1. místě. Na tomto místě se patří poděkovat všem,
kteří se věnují hlavně mládeţi,
a především Milanu Šramotovi,
který dovedl muţstvo starších
ţáků k tomuto prvnímu místu.
Těší nás zájem dětí o fotbal a
odpovídá tomu i počet dětí
v přípravkách. Dále bych pozitivně zhodnotil i zavedení tzv.
„fotbalové akademie“ na 1. ZŠ pro
ţáky 1. a 2. třídy a zároveň
poděkoval ředitelce Mgr. Višňovcové a trenéru – učiteli Mgr.
Koskubovi, který se malých fotbalových nadějí ujal.
Na závěr bych rád všem hráčům,
trenérům, realizačním týmům jednotlivých muţstev, sponzorům a
fanouškům FK Lovosice popřál
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2013.
(tuc)

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).
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čky
• kontakt

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Pondělí
Pátek
8:30-12:00
13:00-17:00

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

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

AKVA
•
TERA
•
HOBBY

hlodavce, exoty
a ostatní

Václavské nám. 176/1, Zakázková výroba
akvárií a terárií
Lovosice, 41002
Akvaristika: ryby, obojživelníci,
Tel.: 604 345 184
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 17 h,
So • 8:30 - 11 h

rostliny a technika

Teraristika: hadi, pavouci,
ještěři A technika
Jezírkové ryby a technika

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

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

dárek 150
0 - 2000 K
č
za Vaše a
uto
(doprava
možná)

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 - 10. ledna 2013
V Sovově ulici 2 budou od 9:00 do 16:30 prezentace námi nabízených oborů vzdělávání.

Leden 2013

inzerce.dnesek@email.cz

VŠE PRO VÁŠ BYT
webové stránky: www.revaj.cz
eshop:
koupelny.revaj.cz

Litoměřice, Lidická 12 Tel. 416 737 025 e-mail: litomerice@revaj.cz
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KOUPELEN

PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽEB

el
ny
.re

REKONSTRUKCE BYTŮ

KUCHYNĚ NA MÍRU

ko

up

REK. BYTOVÉHO JÁDRA

3D GRAFICKÉ NÁVRHY

va
j.c
z

OBKLADOVÉ KAMENY A PÁSKY

NOVĚ

ESHOP!

ÚPRAVY INTERIÉRU

REK. STOUPAČEK
VÝMĚNA PODLAH

REK. ELEKTROINSTALACE
REK. BALKONŮ A TERAS

Pf 2013
Město Lovosice
přeje všem svým občanům
šťastný a úspěšný rok 2013

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

Leden 2013

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 19. 1.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 18. 1.
od 15.30 hodin v sídle firmy

Nově otevřená restaurace Vám nabízí
možnost uspořádání svatby, oslavy,
narozeninové party nebo tematického rautu.

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

K dispozici jsou 2 na sobě nezávislé prostory.
Restaurace s kapacitou 50 míst a klub s kapacitou 80 míst.

ŘP sk. B

Mobil
736 613 300

8000 Kč

(osobní automobil)

Zajištění cateringu, ozvučení a promítací techniky.
Tel.: 414 120 076 • E-mail: info@podpalubou.cz

www.autoskola-alihus.cz

ZÁMĚRY PRODEJE MAJETKU MĚSTA LOVOSICE

Minimální cena je 4 500 000,- Kč.
Prodej nabídkovým řízením.

Město Lovosice nabízí k prodeji prázdnou bytovou jednotku:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami prodeje bytových a
nebytových jednotek v Lovosicích (celé znění k dispozici na MěÚ
Lovosice, Odbor majetkosprávní nebo na www.meulovo.cz) nabídkovým
řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
ZM usnesení 204/VI/2012.

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.

Bytová jednotka č. 2 v domě čp. 174 (druhé nadzemní podlaží)
v ulici Terezínská, Lovosice
Plocha včetně sklepa činí 79,86 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 395 670,- Kč.

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

Prohlídka bytu je možná ve dnech:
14. 1. 2013 od 10:00 do 10:30 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
23. 1. 2013 od 16:00 do 16:30 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
6. 2. 2013 od 10:00 do 10:30 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174
18. 2. 2013 od 16:00 do 16:30 hod. na místě, ul. Terezínská čp. 174

Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje domu čp. 418/2
v ul. Karla Maličkého stojícího na pozemku parc. č. 197
v k. ú. Lovosice.

Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávané jednotky, a to nejpozději do 25. 2. 2013.
Formulář žádosti si může žadatel stáhnout na webových stránkách úřadu
a nebo si ho může vyzvednout na majetkosprávním odboru.
Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem vyzván k účasti
na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: www.meulovo.cz – úřední deska
– na tel. 416 571 197 – Nováková Renata - Městský úřad Lovosice, Odbor
majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice,
e-mail: renata.novakova@meulovo.cz.

Leden 2013

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Leden 2013
Kulturní středisko Lovoš • ZUŠ • DDM Elko • RC Mozaika • Základní škola Sady pionýrů

Kulturní středisko Lovoš
Pátek 4. ledna
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.
Pondělí 7. ledna – Geografická přednáška
KLIMA OSTROVŮ STŘEDOMOŘÍ A
ATLANTIKU aneb Může být uprostřed
oceánu poušť?
Obklopeny vodou by mohly mít ideální
podmínky pro život rostlin i živočichů. A
přesto není ostrov jako ostrov. Některé
kvetou celý rok, jinde musejí v letním období
s vodou šetřit. Na čem to záleží?

Akce ZUŠ Lovosice

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

Cirkulace v ovzduší, rozložení oceánických
proudů, teplota mořské vody, ale třeba i
obvyklé rozmístění tlakových výší a níží nad
mořem a pevninou. Svoji roli hraje také
velikost ostrova nebo vzdálenost od
pevniny. Kdy se tedy kam vydat? Každý z
ostrovů má svoji dobu, kdy je nejlepší se na
něj vypravit. Zaleží i na tom, jakému počasí
tam sami cestovatelé dávají přednost.
Beseduje a promítá Dr. Taťána Míková, ČT.
Klubovna KS Lovoš, od 17:30 hodin, vstupné
20 Kč.

Pondělí 14. ledna – TANEČNÍ PRO
DOSPĚLÉ
Přihlášky přijímá KS Lovoš.
Kursovné je 3.000,- Kč/pár, jedná se o deset
lekcí + Závěrečný raut. Jednotlivé lekce vede
Karel Zima s partnerkou.
Sál KS Lovoš, od 19:30 hodin.

Úterý 8. ledna – 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 15 hodin, vstup volný.

Úterý 22. ledna – 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 15 hodin, vstup volný.

Čtvrtek 24. ledna – KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY
Sál KS Lovoš, od 17 hodin

Neděle 13. ledna
Sváťovo loutkové dividlo – O SNĚHURCE
Pohádka pro děti.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.

RC Mozaika o.s.

Akce DDM Elko

MINIŠKOLIČKA V RC MOZAIKA LOVOSICE
– začínáme v úterý 8. ledna
MINIŠKOLIČKA … rosteme se svými dětmi …
(aktivita pro děti bez účasti rodičů)

Úterý 22. ledna – MISS POUPÁTKO 2013
Soutěž pro děvčata

Z

Prezentujte svoji akci v
Kulturním přehledu!
Informace o kulturních,
společenských a
sportovních akcích
přijímáme na e-mail:
kulturalovosice@gmail.com,

vždy do 20.
každého měsíce.
Děkujeme!

Přijďte prožít příjemné odpoledne plné zábavy, dobrodružství, zpěvu, tvoření, napětí …
…“pokud budeš pečlivě stopovat a dorazíš k cíli, čeká na tebe překvapení“!

Kdy: 15. ledna 2013
Sraz v 16 hod. v tělocvičně školy
Přezůvky s sebou J

