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Olejna: Zdraví občanů není v ohrožení
Pokud se kdokoli podívá
z místa bývalého cukrovaru nebo z projíždějícího vlaku na někdejší olejnu, vybaví si v menším
měřítku filmové historické záběry z druhé světové války. A je to
věru smutný pohled, kam tento
podnikatelský subjekt díky nekompetentnosti a neschopnosti
majitele dospěl. Zvláště pro
bývalé zaměstnance je to pohled
velmi stresující.
Byla zde zahájena demolice, která
je po zásahu ČIŽP (Česká inspekce
životního prostředí) zastavena.
Jedná se, dle vyjádření oblastní
ředitelky ČIŽP, o závažnou záležitost s možností ohrožení životního
prostředí. Oslovili jsme vedení
města s dotazy, na které by občané rádi slyšeli odpovědi. Jich se
ujala nejvyšší představitelka města
– tedy starostka Lenka Lízlová.
Jaké látky a v jakém množství
byly v bývalé olejně nalezeny a
jak se tam dostaly?
V olejně byly identifikovány následující
druhy látek. Převážná
většina jsou tukové deriváty, které
vznikly při výrobě a zpracování
firmou SETUZA a ANIVEG. Dále
laboratorní chemikálie určené pro

Daň z nemovitosti
se nezvedá
Ve čtvrtek 26. září byl na
zasedání Zastupitelstva města
Lovosice podpořen návrh Rady
města nezvyšovat pro příští rok
daň z nemovitosti, i když na to
město mělo ze zákona nárok.
Zastupitelé se jednohlasně shodli
na tom, že nechtějí dál více finančně zatěžovat občany města. Cena
tak zůstane stejná jako v minulých
letech.
(tuc)
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rozbory do laboratoří. Veškeré
látky, které byly v minulých dnech
nalezeny v areálu bývalé olejny
a vykazovaly radioaktivitu, byly
odvezeny. Zbývající nebezpečné
látky byly odborně zabezpečeny.
Je ohroženo životní prostředí
a pokud ano, tak v čem? Mají
občané důvod se obávat?
Chceme ujistit obyvatele města,
že není žádný důvod k obavám.
Přímé ohrožení zdraví našich občanů v žádném případě nehrozí.

Jak bude probíhat sanace a jaký
je termín jejího dokončení?
Kolik bude stát a kdo ji zaplatí?
Jsou známi viníci a pokud ano,
jaký dostanou postih?
K
tomuto nelze poskytnout
vyjádření, protože jsou zahájena
správní řízení, jejichž výsledek
nelze předjímat. V tuto chvíli
také probíhají jednání na úrovni
krajského úřadu a já doufám,
že se nám podaří najít ufinancovatelné řešení.
Pokračování na straně 2 >>>

Hřiště s umělou trávou má zelenou
Ve středu 25. září se představitelé ASK Lovosice dozvěděli potěšující zprávu. Po letech neúspěšných pokusů byla konečně
podpořena jejich žádost o dotaci
na vybudování hřiště s umělou
trávou třetí generace.
Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR totiž přikleplo projektu 10
milionů korun. Hřiště by mělo stát
zhruba 14 milionů a na kofinancování se bude podílet město. „Jsme

moc rádi, že jsme dotaci konečně
získali. Na této trávě bude možné
celoročně sportovat a hřiště budou
moci využívat jak fotbalisté, tak
i školáci či široká veřejnost,“ uvedla
Dana Berková, vedoucí ASK Lovosice.
Výstavba hřiště bude probíhat v
prostorách škvárového hřiště vedle
krytého bazénu a měla by být dokončena do 30. dubna příštího
roku.
(tuc)

Sport
Házenkáři se vrátili
do své haly
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nejčastějším tématem
minulého měsíce byla
situace v bývalém
areálu olejny. Některá
média
uváděla
nepřesné informace, které hraničily
s šířením poplašné zprávy. Chci
všechny ujistit, že město situaci
dlouhodobě sleduje a v intenzivní
spolupráci s Krajským úřadem
Ústeckého kraje a s Inspekcí životního prostředí problém řeší. V tuto
chvíli probíhají jednání o tom, kdo
zaplatí náklady na sanaci celého
areálu. Přijde mi absurdní, aby
sanaci soukromého pozemku, který
není v majetku města, hradily
Lovosice ze svého rozpočtu.
Podařilo se nám získat prostředky
na rekonstrukci zahrad ve všech
třech mateřských školách. V zahradách přibude zeleň a nové hrací
prvky. Zastupitelstvo schválilo také
výstavbu dopravního hřiště, takže
děti nebudou muset za výukou
dopravních pravidel dojíždět do
Litoměřic.
Minulý víkend proběhla tradiční
Svatováclavská pouť. Chci poděkovat všem organizátorům za skvěle
odvedenou práci. Pouť se stala
regionální tradicí a dobře reprezentuje naše město.
Gymnázium v Lovosicích oslavilo
60 let své existence. Přeji této
škole, kterou jsem také absolvovala, aby zůstala kvalitní vzdělávací
institucí a těším se na další kulaté
výročí.
Vám ostatním přeji pohodové
podzimní dny.
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Z Lovosic mizí bariéry
Hned na čtyřech místech budou již brzy nové bezbariérové
vstupy. Dva z nich jsou už v provozu a další jsou právě dokončovány. Město se tak snaží usnadnit život seniorům a lidem se
zdravotním handicapem.
„Bezbariérové přístupy jsou dnes
samozřejmostí u všech nově stavěných objektů. My se snažíme bezbariérové vchody začlenit i do
starších městských objektů, které
dlouhodobě fungují a slouží lidem," vysvětluje starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
Po mnoha letech se tak dočkali
výtahu v Kulturním středisku Lovoš, kde se pravidelně pořádá řada

Lovosice mají nové uvítací cedule

společenských a kulturních akcí.
Výtah je dokončen také v lovosickém „lékařském domě".
„Tato dvě místa byla naší prioritou. Objekty jsou využívány seniory, svazem tělesně postižených
a dalšími znevýhodněnými lidmi,"
dodává lovosická starostka.
V brzké době získá veřejnost další
dva bezbariérové vstupy. Výtah do
prvního patra bude součástí proměny staré radnice. V horním patře je rekonstruován historický sál a
přilehlé prostory, kde vzniká centrum setkávání a cestovnícho ruchu.
Bezbariérový vstup bude vybudován také v Pfannschmidtově vile.
(tuc)

Tam, kde řádila velká voda,
už opět fungují
V řádném termínu zahájili
letošní školní rok na Základní
umělecké škole v Lovosicích.
Objekt, kde ZUŠ sídlí, byl přitom
zasažen letošní povodní a škody
po velké vodě se tu odstraňovaly ještě nedávno.
„Snažili jsme se, aby zaplavené
objekty byly připraveny v co
nejkratší době. V prostorách už
provedla kontrolu i hygiena a nic
nebrání běžnému fungování,“ říká
k situaci místostarostka Lovosic

Vladimíra Nováková. V Lovosicích
se jedná o subjekty, které sídlí
v ulici Přívozní. Ta patřila mezi
nejpostiženější lokality. Ve stejné
ulici je také výjezdové stanoviště
záchranné služby. I tam se už vrátili zpět.
Poslední organizací, která zahájila
provoz, je Občanské sdružení
Mozaika, které v Lovosicích provozuje rodinné centrum. Jeho znovuotevření proběhlo 23. září volnou
dopolední hernou.
(tuc)

Olejna: Zdraví občanů není v ohrožení
>>> Dokončení ze strany 1
Jak bude situace průběžně kontrolována a monitorována?
Vše je v režimu správních řízení
a ta stanoví i pravidelné kontroly
a místní šetření. Demoliční práce
z hlediska bezpečnosti byly

dokončeny. V současné době platí
předběžné opatření na zastavení
prací. Nadále budou probíhat
jednání v rovině správních řízení
a součinnosti Města Lovosice,
krajského úřadu a České inspekce
životního prostředí.
(jv, foto: tuc)

Město Lovosice od 30.
vítá přijíždějící motoristy
uvítacími cedulemi.
Na základě rozhodnutí
města byly osazeny v ulici

srpna
třemi
Rady
Tere-

zínská, u silnice I/30 na vjezdu od
Ústí nad Labem a na lávce pro
pěší a cyklisty přes silnici I/30
spojující ulice 28. října a Karla
Maličkého.
(Text a foto: tuc)

Jaromír Kozlík je Čestným občanem města
Zastupitelé města na svém
jednání jednohlasně schválili
udělení titulu Čestný občan města Lovosice Mgr. Jaromíru Kozlíkovi.
Čestné občanství mu bylo uděle-

no in memoriam za celoživotní
zásluhy v oblasti kultury, výtvarného umění a společenského života.
Více se o Jaromíru Kozlíkovi dočtete v příštím vydání Lovosického
dneška.
(tuc)

Nepříjemný zápach ve městě. Původcem je Deli
Již nějaký čas sužuje obyvatele okolí nejstarší lovosické firmy velmi nepříjemný
zápach. Jaké jsou důvody a co se bude dále
dít, vysvětluje František Budský, vedoucí
odboru životního prostředí (OŽP).
„V Deli došlo k závadě na čisticím systému
odpadních vod, původcem zápachu je egalizační nádrž. Kromě nepříjemného čichového vjemu
však nic nehrozí, nejsou tam žádné škodlivé
látky. I tak se ovšem úřad problémem, znepříjemňujícím lidem život, zabývá. Zapojila se
do toho i Česká inspekce životního prostředí.
Potravinářská firma s námi od počátku spolupracuje a společně se snažíme najít optimální
řešení. Také proto jsme zatím neuložili žádné
sankce.“
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Společnost také poslala na radnici dopis, v
němž se všem občanům za nepříjemnou situaci
omlouvá: „S dodavatelem technologie čištění

odpadních vod připravujeme plán řešení současného stavu. V tuto chvíli máme připraveny
dvě varianty. Ty si však vyžádají značné časové i
finanční investice, a proto je nejsme schopni
realizovat okamžitě,“ uvádí firma Deli v dopisu.
Dne 22. 8. proběhla ze strany OŽP a ČIŽP
(Česká inspekce životního prostředí) kontrola
účinnosti navrženého řešení. Na místě nebyl
v tu dobu zaznamenán žádný zápach.
„Současně byly předloženy doklady, dle kterých
došlo k odvezení veškerého materiálu z egalizační jímky a jejímu vyčištění. Dále bylo konstatováno, že provozovatel má egalizační jímku
v souladu s provozním řádem. Situaci i tak
budeme nadále sledovat,“ dodal Budský.
(jv, foto: archiv Mondeléz)
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Rozhovor

Telefónica O2 vysvětluje lovosickým občanům...
Červnová povodeň způsobila uživatelům
části Lovosic několikatýdenní výpadek v
poskytování služeb na pevných telefonních
linkách. Došlo k zaplavení ústředny a rozvodů v suterénu panelového domu v Krátké
ulici. Byla to analogická situace jako v roce
2002. Tehdy byla hladina ještě zhruba o metr
výše. K obnovení provozu v roce 2002 došlo
asi za 3 týdny. Nyní to trvalo podstatně déle.
Jednalo se řádově o tři stovky uživatelů
pevných linek.
Tisková mluvčí O2 Blanka Vokounová
postiženým zákazníkům Lovosic sděluje.
Proč zpětné uvedení do provozu na rozdíl
od roku 2002 trvalo tak dlouho?
Situace v Lovosicích byla kvůli povodním,
kompletnímu zničení technologie a následnému
přepojování zákazníků na jiné technologie
opravdu nestandardní. Bohužel letos nebylo
možné nahradit zcela kompletně zaplavenou
technologii, protože tato technologie již není k
dispozici. Z tohoto důvodu bylo potřeba najít
jiné vhodné technické řešení. Použití nové technologie vyžadovalo vzhledem ke změně charakteru určitých parametrů služeb komunikaci s
některými zákazníky.
Proč O2 nedokázalo ani po měsíci říci jasný
termín zprovoznění? Žadatel o informaci byl
odkazován na stále posunovaný termín.
To vypadalo, jako když si O2 dělá ze zákazníků legraci. Nebyla příčina v systému řízení
oprav?
V prostorách, kde se nacházela původní
ústředna, došlo k obnově dodávky elektrické

instalován nový DSLAM a o den později obnoveny O2 služby.

energie ze strany rozvodných závodů až 25. 6.,
kdy byl zprovozněn provizorní rozvaděč,
protože rozvody a instalace v domě byly nepoužitelné.
Dále bylo potřeba provést stavební úpravy
prostor. Od tohoto okamžiku mohlo O2 začít s
obnovou služeb svým zákazníkům. V místnosti
rozvodu prováděli tzv. kabeláři rekonstrukci
spojek a kabeláží. Během deseti dnů byly místnosti provizorně vysoušeny, v místnosti ústředny bylo vybouráno veškeré zařízení včetně roštů
(ze všech zařízení zůstala jen klimatizace u
stropu místnosti). Po základním vyčištění a dezinfekci byl vybudován nový rošt. V místnosti
rozvodu byla kompletně demontována kabeláž
přenosového zařízení a uvolnilo se místo pro
kabeláž nového DSLAMu (koncentrátor síťového zařízení ústředny telefonního operátora).
8. – 9. 7. byl instalován zdroj, 10. – 11. 7. byl

Jaké je do budoucna řešení, anebo se čeká
na naplnění přísloví „do třetice všeho dobrého“, což může být za rok, dva, či jako nyní
11 let?
V současné době je v dané lokalitě použita
technologie, která je jednou z nejmodernějších
v našem portfoliu. Pokud by tedy v následujících letech došlo k obdobné živelné pohromě,
mělo by z technologického hlediska dojít k
obnovení služeb zákazníků O2 v řádu dnů.
Chápu, že z pohledu zákazníků bylo obnovení
služeb v porovnání s rokem 2002 nepříjemně
dlouhé. Na druhou stranu je potřeba říci, že
standardně proces nové instalace DSLAMu trvá
3 měsíce za předpokladu, že použijeme zařízení
ze skladu. Pokud je nutné objednat nové technologie u dodavatele, jen dodací lhůta těchto
technologických prvků je běžně 10 týdnů. I přes
tyto standardní lhůty dělali naši pracovníci
naprosté maximum a od prvního dne, kdy to
šlo, udělali vše pro to, aby služby byly obnoveny
v co nejkratší možné době.
Mohou se zákazníci, kteří zůstali mezi tím O2
věrni a nedali výpověď a trpěli čekáním, těšit
na nějaký bonus ze strany O2?
Se zákazníky jsme v této věci komunikovali a
vysvětlovali jim přechod na novou, moderní
technologii. Zákazníci v dané lokalitě dostali
kreditaci svých služeb v podobě měsíce a půl,
kdy neplatili objednané nefunkční služby.
Dále mohli využít dvouměsíční platební odklad
faktur.
(jv, foto: archiv O2)

Týden sociálních služeb a tvorba 3. Komunitního plánu péče v Lovosicích
Město Lovosice vybízí své občany k účasti
na konzultaci 3. Komunitního plánu péče
Města Lovosice na období let 2014 – 2018.
3. Komunitní plán péče vzniká za účelem
zkvalitnění a rozvoje sociálních služeb ve
městě na další roky. Jeho tvorba je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Pokud Vás zajímají sociální služby ve městě
Lovosice, můžete se zapojit do procesu konzultací Návrhu 3. KPP.
Proces konzultací bude veden písemnou formou. Připomínky je možné podávat od 1. října
2013 do 15. října 2013 na Připomínkovacích
dotaznících, které najdete na distribučních místech: Informační centrum, Městský úřad Lovosice – vestibul, Městská knihovna, internetové
stránky města www.meulovo.cz. Na těchto
místech najdete i Návrh 3. Komunitního plánu
péče.
Po ukončení procesu konzultací bude Návrh
3. KPP zpracován do finální verze a předán
Radě města a poté Zastupitelstvu města ke
schválení. Dotazy k předkládanému Návrhu je
možné podat jednotlivým manažerům koordi-
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načních skupin:
KS péče o seniory a zdravotně postižené
Iveta Seifertová (zástupkyně manažerky)
e-mail: iveta.seifertova@meulovo.cz
tel.: 416 571 202
KS péče o rodinu, děti a mládež + osoby
ohrožené závislostmi
Bc. Monika Šnajdrová
e-mail: monika.snajdrova@meulovo.cz
tel.: 416 571 215
KS péče o osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Kateřina Tichá, DiS.
e-mail: katerina.ticha@meulovo.cz
tel.: 416 571 203
Na Městském úřadě se můžete seznámit
s poskytovateli sociálních služeb v Lovosicích.

V rámci celorepublikové akce Týden sociálních služeb, který se letos koná 7. – 13. 10.
2013, proběhne na MěÚ Lovosice prezentace
sociálních služeb.
Přijďte se podívat, jaké sociální služby jsou
Vám v Lovosicích k dispozici, a získejte malý
dárek. Ve vestibulu a v 1. patře nové budovy
MěÚ budete srdečně vítáni kdykoli během
úředních hodin.
S dotazy týkajícími se komunitního plánování
se obracejte na:
Bc. Eva Rudiková
koordinátorka komunitního plánování
e-mail: eva.rudikova@meulovo.cz
tel.: 416 571 200
Bc. Monika Šnajdrová
koordinátorka komunitního plánování
e-mail: monika.snajdrova@meulovo.cz
tel.: 416 571 215
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Nevidomá malířka vystavovala v Lovosicích
Ve středu 11. května byla v
obřadní síni Městského úřadu
Lovosice zahájena autorská výstava Ivy Zuchové, mladé nevidomé malířky z Lovosic. Slečna
Iva vystudovala na Konzervatoři
Jana Deyla v Praze obor ladění
klavíru. Od roku 2006 se v rámci
činnosti Nadace Artevide intenzivně věnuje malbě patentovanou „Čečovou“ metodou akademického malíře Dina Čeča.
Nadace Artevide byla založena
právě na podporu umělecké a
sociální činnosti nevidomých dětí a
mladých lidí.
V Lovosicích měla první výstavu
v červnu 2009. Díky svému talentu,
píli a úsilí a za pomoci rodičů a
přátel se jí podařilo vystavovat v
rámci Galerie Artevide i uskutečnit
samostatné výstavy. Druhá je tato.
Vernisáž zahájila starostka Lenka
Lízlová, úvodní slovo k výstavě
pronesla Zuzana Kopečná, ředitelka Nadace Artevide. V její galerii
v Karmelitské ulici Iva až do zrušení
pracovala jako galeristka. Galerie
musela být pro nedostatek finančních prostředků uzavřena. V závěru
vernisáže Ivě gratulovala nekonečná řada lidí, jejích přátel, známých i
návštěvníků.
Iva Zuchová (26) od narození
nevidí. Nechce se s tím ale smířit.
Jezdí na běžkách, studovala na
konzervatoři a začala malovat. Díky
unikátní metodě dnes namaluje
obrazy věcí, které nikdy neviděla.
Vystaveny jsou portréty jejích přátel, např. ředitelky Nadace Artevide, paní Zuzany Kopečné, kopce
Lovoš či lovosického náměstí. Malířky jsme se zeptali, jak při vytváření námětů postupuje.

te ateliér? Kdo s Vámi spolupracuje?
Náměty čerpám z dovolených,
výletů nebo prožitků. Při malování
se využívají dvě plátna. Na spodní
se nanese magmatická barva, na to
se přiloží čisté plátno a prstem,
dřívkem nebo náprstkem se maluje. Spodní barva tak prosákne na
vrchní plátno a vzniká obraz.
Ateliér je v Praze v Karmelitské ulici
a věnují se nám tam paní Kopečná

a asistenti, Dr. Perout, který mě
k malování vlastně přivedl, když
jsem byla na konzervatoři, a Dino
Čečo. Scházíme se prakticky každých 14 dní, kromě prázdnin.
Kromě malování jste se dříve
věnovala také zpěvu. Zpíváte
někde na veřejnosti? Nebo už se
věnujete jen výtvarnému umění
– prý také tvoříte drobnou keramiku.

(hz, 2x foto: hv)

Pozn.: Čečova metoda využívá
působení černé magmatické barvy,
překryté bílým plátnem. Pohybem
rukou po plátně se dostává barva
na povrch. Vznikají tak viditelné a
současně reliéfní tvary, díky kterým
mohou tato díla následně hmatem
spatřit i jiní nevidomí. Díky Čečově
protlačovací metodě nám tak nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět
plný emocí, přání a fantazií.

Ivo, jak postupujete při vyhledávání námětů? Při vlastním malování je také potřeba zvláštní
příprava plátna. Kde navštěvuje-

Mozaika je po povodni zpátky
Ve dnech 12. a 14. září se
Rodinné
centrum
Mozaika
nastěhovalo zpět do prostor,
které muselo narychlo opustit
v červnu před povodní.
„Při stěhování nám pomohlo
mnoho dobrovolníků a příznivců
centra. První úklid centra měli pod
patronací
zaměstnanci
firmy
Mondelēz International. Se svým
nadšením a elánem dokázali
všechny prostory vyčistit, připravit
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Zpěvu se už nevěnuji. Když jsem
byla na základní škole zde v Lovosicích, tak jsem chodila na hodiny
zpěvu k prof. Jíšovi. Pak jsem ale
odešla na konzervatoř a celý týden
jsem byla v Praze, tak jsem přestala
na zpěv chodit a taky jsem přestala
se zpíváním na veřejnosti. Po
ukončení konzervatoře jsem pracovala rok v galerii Artevide a po
jejím uzavření jsem si udělala keramický kurz ve středisku v Praze –
Dědině, kde už druhým rokem
pracuji v keramické dílně. Zde
děláme různé misky, hrníčky, talířky a květináče. Pracuji tzv. kuličkovou metodou, kdy se z keramické
hlíny udělají kuličky, které se vkládají do formy. Když je forma plná,
mokrou houbičkou se kuličky vyhladí a výrobek se nechá uschnout.
Po usušení se z formy vyklopí,
začistí a dá se do pece vypálit.
Po vypálení se výrobek polévá
glazurou a dá se znovu vypálit.
Také se mi povedla kočka pro
mamku k Vánocům, ale s tou mi
pomáhala instruktorka. Práce se mi
líbí a jsem spokojená.
„Na vystavených obrazech vypráví
malířka o setkáních a zážitcích
s nejbližšími lidmi, ale i o krajině a
o městě, v němž žije. Autorčina
pozitivního pohledu na svět je
třeba si vážit,“ uvádí o díle Ivy
Zuchové Dr. Perout, který dívku
k malování přivedl. Doufejme, že
výstavu uvidí i další města.

pro nastěhování a přivézt i uskladněné cvičební pomůcky. V druhé
etapě nastalo stěhování nábytku
a všech našich věcí, kdy nám velmi
pomohli členové Házenkářského
klubu Lovosice, rodiny a další dobrovolnice. Děkujeme samozřejmě
i Městu Lovosice, které provedlo
opravu prostor po povodni,“
sdělila Klára Pospíšilová, předsedkyně sdružení.
Mozaika zahájila provoz dopolední volnou hernou, celý program
odstartoval 30. září. „Opět nabízíme celodenní program s důrazem

na individuální péči a kvalitu.
Novinkou jsou odpolední programy pro starší děti, cvičení pro
těhotné a online přihláška na
našich webových stránkách –
www.rcmozaika.cz. S programem
se do Lovosic vrací i všechny
poradny: laktační, logopedická,
rodinné finance, speciální pedagogická, poradna psychosomatického
vývoje a psychologická, akce pro
rodiny a přednášky pro veřejnost
financované MPSV,“ dodala Alena
Ptáčková, koordinátorka centra
Lovosice.
Mozaika o.s.
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo ve čtvrtek 26. září
2013 páté slavnostní přivítání
nových občánků Lovosic s jejich
rodiči a příbuznými. Z patnácti
pozvaných novorozenců se dostavili tři kluci a devět holčiček.

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

Občánky mezi nás přivítal zastupitel Milan Šramota a matrikářka
Hana Beránková.
Svým vystoupením přivítaly nové
občánky i děti z mateřské školy
z Resslovy ulice.
(Text a 3x foto: hv)

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

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

41.

9. 10. – 10. 10.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

42.

16. 10. – 17. 10.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

43.

23. 10. – 24. 10.

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

44.

30. 10. – 31. 10.

ÚKLID KOMUNIKACÍ – MĚSTO LOVOSICE – ŘÍJEN 2013
Komunikace označeny SDZ – B28 – Zákaz zastavení s časovým údajem 7 – 14 hod.

Datum:

Zleva: Agáta Grundová, dvojčátka Samanta a Lucie Sitaiovi a Petra Hronová

Ulice:

8. 10.
9. 10.

Dlouhá od rest. Beseda po vlak. přejezd
Dlouhá od vlak. přejezdu po podchod

15. 10.
16. 10.

K. Maličkého, Palackého
U Nadjezdu, Sady pionýrů

22. 10.
23. 10.

Žižkova od Billy po KS Lovoš
Žižkova od Deli po vlakové nádraží

29. 10.
30. 10.

Krátká,Tovární, Resslova
P. Holého, Mírová, Okružní

• • • Jsme tu pro Vás • • •
Pobytové zařízení sociálních
služeb HEZKÉ DOMY navštívili
první klienti. Naši službu během
letních měsíců využilo 5 seniorů.
Délka pobytu se lišila, od víkendového až po několikaměsíční.
A další klienti k nám budou v
nejbližších dnech nastupovat. Zatím jsme se nesetkali s negativním
hodnocením, což je pro nás potěšující. Pilotní provoz tedy máme za
sebou, i když až čas ukáže, jestli se
myšlenka
projektu
začlenění
seniorského domova do běžného
„bytového domu“ osvědčila.
Zleva: Matěj Bouček, Natálie Steinová a Hana Koulová

Nastal okamžik, kdy bychom se
chtěli oficiálně představit všem,
kteří o nás chtějí vědět více. Rádi
bychom vás, čtenáře Lovosického
dneška, pozvali dne 15. října 2013
od 9.00 do 17.00 hodin na „Den
otevřených dveří“, kdy si můžete
prohlédnout naše prostory na
adrese Osvoboditelů 1228/30 a
zeptat se na všechno, co vás zajímá. Svoji účast nám přislíbili i zástupci veřejného života Ústeckého
kraje a Města Lovosice.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Čechová, jednatelka HEZKÉ DOMY s.r.o.

Poděkování: Děkuji za věcné dary a přání k 80. narozeninám paní
Beránkové z městského úřadu. Vladimír Hervert, Terezínská 882, Lovosice

<UZAVÍRKY SILNIC A ULIC>
Oprava okružní křižovatky u Lidlu
Majetkový správce silnic I. třídy, ŘSD ČR, správa Chomutov, oznámil, že
dne 15. 8. 2013 bylo zhotoviteli, Eurovia CS a.s., závod Ústí nad Labem
předáno staveniště pro stavbu „I/30 Lovosice ul. Tovární“ dle rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.18037/2013/KUUK ze dne 13. 2.
2013. Předmětem stavby je celková oprava okružní křižovatky u prodejny
LIDL. Stavba bude probíhat po etapách. V průběhu stavby dojde i k úplné
uzavírce ulice Jabloňová alej. O termínech uzavírky a objízdných trasách
bude město investorem stavby včas informováno. Dokončení opravy OK
se předpokládá do konce roku 2013.

Zleva: Michaela Fabičovičová, Štěpán Skalický, Eva Poppová, Veronika Bucková
a Tomáš Fečo

Říjen 2013

Oprava kanalizace ulice Ústecká
SčVK a.s. jako investor i zhotovitel stavby v termínu 2. 9. – 30. 11. 2013
realizuje opravu kanalizace v ulici Ústecká, která je v havarijním stavu.
Stavba bude probíhat za provozu a je umístěna v zeleném pásu mezi
pozemní komunikací III/24713 a stávajícím chodníkem. Ukončena bude u
křižovatky ulic Ústecká a Lovošská.
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Nový školní rok v lovosických školách a školkách
V celém Česku se v posledních
letech narodilo více dětí, Lovosice nejsou výjimkou. Proto jsou
nyní více zaplněnější první třídy.
K zápisu v únoru přišlo celkem
163 dětí, což je nejvíce za poslední roky. V roce 2012 jich bylo
dokonce jen 126. Předpokládalo
se, že na podzim nastoupí do
lovosických škol cca 130 prvňáčků, v minulém roce jich bylo
pouze 108. Třicet dětí má odklad
školní docházky.
Prvňáci se začínají ve škole poma-

lu rozkoukávat. A kolik jich tedy je?
V lovosických školách je 6 prvních
tříd. V ZŠ Sady pionýrů nastoupilo
45 žáčků (1. A – 23, 1. B – 22), v ZŠ
Antonína Baráka 38 (1. A – 19,
1. B – 19) a v ZŠ Všehrdova 52
(1. A – 26, 1. B – 26). V ZŠ Antonína
Baráka působí ještě tzv. přípravná
třída s dalšími 13 dětmi – třídní
učitelkou je Mgr. Veronika Křenčilová. Celkem i s přípravnou třídou
nastoupilo do ZŠ 148 nových žáků.
„Na všech školách fungují školní
družiny a kroužky pro 1. i 2.

stupeň,“ informuje Alena Zelenková, referentka samosprávní činnosti
v oblasti školství na MěÚ Lovosice.
Nové děti nastoupily v září také
do mateřských škol. Bylo jich
celkem 73 (MŠ Terezínská 24,
MŠ Sady pionýrů 27 a MŠ Resslova 22). Obnovou prošla MŠ Terezínská, kterou stejně jako v roce
2002 poničila letošní červnová
povodeň. Opravovalo se, malovalo
a uklízelo. Rekonstrukce probíhá
i v okolí MŠ Sady pionýrů,
výsledkem bude nová příjezdová

komunikace s bezpečným chodníkem pro děti. V MŠ Resslova
fungovala až do 31. 7. 2013 i
firemní mateřská školka Lovochemie a.s. pro 12 dětí. Další firemní
školka pro 10 dětí je u firmy
Reader & Falge u Zámečku.
Ve školkách je pro nově nastupující děti připraven adaptační program. Pokud si to situace vyžádá,
je možno pobýt s dítětem ve třídě,
kde si můžete společně pohrát
a poznávat spolu nové prostředí.
(hz, 6x foto: tuc)

ZŠ Sady pionýrů

ZŠ A. Baráka

ZŠ Všehrdova
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Děti

Činnost v DDM ELKO se po Rozloučení s létem v Žižkovce
Léto je pryč, a tak se obyvatelé
Druhý ročník v hodu vejcem vyhrál
prázdninách rychle rozjíždí panelového domu v Žižkově pár Jirka Dolejš a Petra Sejkorová.
V pondělí 2. září se lovosické
děti rozloučily v lesoparku Osmička s prázdninami a už jsou
pro ně v Domě dětí a mládeže
ELKO Lovosice připraveny zájmové útvary a sportovní kroužky na nový školní rok.
„Nabídka kroužků je velmi pestrá,
vybere si opravdu každý,“ informuje ředitelka DDM ELKO Lovosice
Venuše Krčmářová. Největší zájem
bývá o keramiku a různé tance –
aerobic, moderní tanec, cvičení
s hudbou pro děti od 4 let. Různé
kutily přitahuje kroužek KREATIV
(vaření, šití, netradiční techniky) a
je určen pro školní děti. K dispozici
je i pěstitelský nebo přírodovědný
kroužek, počítačové hry, kroužek
šachový pro děti i dospělé a TOM
– Turistický oddíl mládeže.

„Děti mohou navštěvovat i sportovní oddíly ve sportovních zařízeních města,“ doplňuje výčet
možností další pracovnice DDM
Věra Hamerníková. Jde o lehkou
atletiku, házenou, volejbal, florbal
a košíkovou. Zájem bývá i o kroužek rybářský. Děti se mohou přihlašovat do zájmových útvarů
přímo v ELKU a informace obdrží
na telefonu 416 532 505.
Po celý rok připravuje ELKO
i další akce. 28. září to byla
Kolečkiáda na Osmičce a Sváťovo
dividlo. 17. října děti čeká zájezd
do divadla v Litoměřicích a o
podzimních prázdninách příměstský tábor. Všechny akce jsou
zveřejňovány v Přehledu kulturních
akcí Lovosického dneška.

ulici v Lovosicích rozhodli, že ho
důstojně vyprovodí.
Uspořádali pro obveselení své i
dětí zábavné odpoledne plné soutěží, her a tvoření. Děti si udělaly
razítka z vlastních rukou a následně malovaly zážitky z prázdnin.

Nejveselejší moment byl, když se
malá Gabča ptala, proč vypadá
tatínek (navlečený do igelitového
pytle) jako odpadkový koš. Zábava
pokračovala jízdou v kolečku.
Každý muž měl v co nejkratším
čase zdolat vyměřený úsek se

Nejzajímavější
obrázek
měla
Gábinka Pflegerová, která ztvárnila
společnou dovolenou s rodiči u
moře.
Děti pak pokračovaly malováním
na balonky, střílením ze špuntovky
na cíl nebo oblíbeným tancem
lambada.
Ani dospěláci nezůstali pozadu.

zátěží pokud možno vlastní manželky či jiné ženy, kterou si „ulovil“.
Nejrychlejší byl pár Martin Helcl a
Petra Hájková.
Závěr patřil již tradičně táboráku,
grilování a společnému posezení
s kytarou. Léto budiž pochváleno…
letos bylo opravdu nádherné.

(hz, foto: archiv DDM Elko)

Mgr. Petra Hájková, SVJ Žižkova 914

Vejři navštívili Holubinky
Otevření učebny výtvarné výchovy
na ZŠ Antonína Baráka
Naše škola, bývalá 3. ZŠ, nese
od roku 2001 název Základní
škola Antonína Baráka Lovosice.
Škola byla otevřena v roce 1960
a právě Antonín Barák byl jejím
prvním ředitelem.
Základní škola se stále hlásí
k tomuto jménu. Antonín Barák
byl vzácný člověk, výborný pedagog a také malíř Českého středohoří. Na budově školy je umístěna
i pamětní deska věnovaná jeho
památce.
Při zahájení nového školního
roku 2013/2014 jsme na počest
tohoto významného občana Lovosic otevřeli novou učebnu výtvarné
výchovy. Učebna je vyzdobena
obrazy z pozůstalosti Antonína
Baráka. Žáci i rodiče jistě otevření
učebny výtvarné výchovy přivítají.
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Osobnost malíře Antonína Baráka
se možná stane pro některé žáky
inspirací v jejich vzdělávání právě
v této oblasti.

Je sobota 10. srpna a my se
pomalu scházíme před klubovnou v Lovosicích, abychom naložili hromady krabic s materiálem. Poté spěcháme na nádraží,
kde už se nám pomalu začínají
sjíždět táborníci.
Po naložení posledních zavazadel
se přemisťujeme na nástupiště a o
chvíli později už máváme rodičům
z odjíždějícího vlaku. Po zhruba
6 hodinách cestování dorážíme na
místo a čeká nás poslední cesta.

Už z dálky nás vítá nápis nade
dveřmi ,,Vítejte v Holubinkách“
a uvnitř na nádvoří stojí skupinka
podivně oblečených lidí. Děti
se dozvídají o Holubinkách a na
uvítanou dostávají jednohubky.
Uvnitř každý najde papírek, čímž
zjistí složení rodin.
Následně jsou dětem přiděleni
rodiče a táborová hra Holubinky
je zahájena… Celý článek si přečtěte na www.vejri.cz.
Veronika Houdková
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„Národní finále se sportovními celebritami“
ÚSPĚCH / Tým lovosických gymnazistů se představil v republikovém přeboru
Odznaku všestrannosti
PRAHA – Školní sportovní tým
nižších tříd lovosického gymnázia v uplynulých dnech velmi
srdnatě bojoval při celostátním
(a dále také za účasti celků z
Německa, Polska a Slovenska)
finále v žákovském desetiboji
tzv.
Odznaku
všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV) na
pražském Strahově. Sem se kvalifikovalo z okresních a krajských
kol uvedené soutěže na sedm
stovek mladých závodníků z

několika desítek škol (družstvo z
Lovosic bylo přitom jedním z
pouhých třech z území Ústeckého kraje).
Tohoto sportovního svátku se
velmi aktivně zúčastnili i patroni
celého projektu OVOV olympijští
vítězové – atleti desetibojaři
Roman Šebrle a Robert Změlík,
dále i jiní vzácní hosté jako např.
Věra Čáslavská, Jarmila Kratochvílová či Dana Zátopková. Gymnázium Lovosice soutěžilo v této sesta-

vě: Jakub Kafka, Šimon Malý, Dan
Andrš, Dominik Štraus, Karolína
Hieková,
Tereza
Cimrmanová,
Štěpánka Svobodová a Viktorie
Štolbová. Kategorii učitelů pak
aktivně obeslal i tělocvikář a
vedoucí školního týmu Jiří Willner,
který se tímto počinem snažil
zejména motivovat své svěřence.
Na největší úspěch dosáhla z
děvčat (se ziskem 5 957 bodů)
Karolína Hieková, která se umístila
na celkovém 41. místě (z více než

stovky závodnic). Jakub Kafka se
umístil s výkonem 6 965 bodů na
61. místě (ze 130 závodníků).
Žáci získávali zejména velmi cenné zkušenosti a vyzkoušeli si, jaké
je soutěžit s těmi nejlepšími.
„Je potěšující, že školní tým prokázal bojového ducha a smysl pro
fair play. Do projektu je nyní zapojeno již více než 2000 základních
škol a gymnázií v rámci republiky,
a to naše nyní patří do elitní třicítky,“ uvedl učitel gymnázia Willner.

• • • Skautské okénko – lovosičtí skauti se opět hlásí • • •
Nástup do školních lavic každý
žák vnímá jinak. Ti, kteří se neradi s prázdninami loučí, mohli
navštívit právě poslední den
letošních
letních
prázdnin
(1. září) akci, která se konala
v lovosickém lesoparku Osmička.
Samozřejmě byli vítáni i ti, kteří
se do školních lavic těšili, a tak si
mohl vyzkoušet lanové aktivity,
které pro ně v lesoparku uvázali
lovosičtí skauti a skautky za
pomoci skautů z Litoměřic, úplně každý, kdo měl chuť.
Děti si mohly vyzkoušet sedm
nízkých lanových překážek, a pokud si troufly, mohly zdolat i tři
překážky postavené ve výšce na
stromech. Akce, která má na konci
letních prázdnin v Lovosicích už
dlouholetou tradici, se zúčastnili
jak školáci, tak ale i ti menší, kteří
chodí teprve do školky. Pro všechny byly připraveny ceny za prokázanou odvahu. Za účast na
akci, jako už tradičně, nikdo
z přítomných nemusel nic platit a
každý si mohl užívat lanových
aktivit. Na úspěšný průběh akce
dohlíželo mnoho skautů, kteří
zároveň lezce jistili a starali se o
přátelskou atmosféru. Na závěr

mám pro příznivce této akce
dobrou zprávu. I příští rok se
s touto akcí počítá, a tak se opět
můžete těšit na důstojné zakončení letních prázdnin.
Junák – svaz skautů a skautek ČR
je skautská organizace působící na
území České republiky a tím pádem začleňuje Českou republiku
mezi dalších 213 států, kde skautská organizace působí. Pouze
v sedmi státech na světě skauting
neexistuje. Jde vesměs o totalitní
státy (Severní Korea, Barma, Kuba,
Čína,…). V České republice žije 48
tisíc skautů a skautek a svoji tradici

„Už, kamarádi, pomalu stárnem“
Každým rokem pořádá vedení
Lovochemie, a.s., a ZO OS ECHO
setkání bývalých zaměstnanců
Lovochemie, a.s. (dřívější SECHEZY). I letos se konalo dne 4. září
v sále zavodní jídelny tradiční
setkaní bývalých kolegů a spolupracovníků.
Bývalí zaměstnanci měli možnost
si se svými kolegy zavzpomínat na
minulá léta prožitá pospolu na
pracovišti – přišlo jich přes 300.
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Senioři Lovochemie mají dokonce
svůj Klub důchodců, který pořádá
různé zájezdy.
V úvodu byli návštěvníci přivítáni
vedením podniku a předsedkyní
ZO OS ECHO Věrou Hozákovou a
poté
se
všichni
seznámili
s informacemi z Lovochemie od
posledního setkání. Za doprovodu
Jakuba Kocha ze ZUŠ Lovosice se
návštěvníkům představili dva mladí
zpěváci, kteří sklidili zasloužený

má v ČR od roku 1912, kdy byl
u nás založen A. B. Svojsíkem.
A čemu se skauting věnuje? Především výchově a vzdělávání dětí
v době jejich osobního volna.
I v Lovosicích jsou skautské oddíly. Pro děti ve věku od 6 do 10
let je to oddíl Světlušek a Vlčat
Lovosice. Ten se schází každý čtvrtek od 16:00 do 18:00. Pro děti od
10 do 15 let na tento oddíl plynule
navazuje oddíl skautů a skautek –
Šipka. Ti mají schůzky každou středu rovněž od 16:00 do 18:00.
Co nabízíme? Na schůzkách, které
máme každý týden jednou, rozvíjíme schopnosti dětí v oblasti sportu, mezilidské komunikace, poznávání přírody a okolí kolem nás a
mnoho dalšího. Hry jsou samozřejmostí. Jednou za dva týdny pořá-

dáme i výpravy do blízkého, ale i
vzdálenějšího okolí, nebo táboření.
Každý rok v červenci pořádáme
letní tábor, jenž má výhodu oproti
komerčním táborům, že se všichni
známe. Víte o někom, kdo by
mohl chodit k nám do skautingu,
ale ještě se k tomu neodvážil?
Neváhejte a přiveďte ho do naší
klubovny. Určitě ho neodmítneme
a rádi jej přijmeme. Kde sídlíme?
Klubovnu máme v ulici, která vede
od městského úřadu k supermarketu Penny. Po pravé straně je
šedý dům a v něm úplně nahoře
najdete naši klubovnu.
„Přijďte mezi nás, určitě se vám
činnost junáků bude líbit,“ zve
kluky i děvčata autor článku
Sesmál (civilním jménem Vojta
Hák).

Víte, že
Českými skautskými oddíly prošlo od vzniku českého skautingu do
roku 1938 mnoho budoucích českých osobností, jako byli např. prezident Edvard Beneš, básník Jíři Wolker, lékař Josef Charvát, cestovatel
František A. Elstner (první český účastník mezinárodní skautské Lesní
školy v anglickém Gilwellu), příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš; skautem byl i Alois Rašín či
Prokop Drtina. I v našem městě jsou skautské oddíly – dáváme jim
slovo.
potlesk. Po celé odpoledne hrála
k tanci i poslechu hudba Jitky
Dolejšové. Kdo chtěl,
tančil,
někteří
se
k diskuzi přesunuli do
jídelny, aby lépe slyšeli.
Všichni se také mohli
výtečně
občerstvit,
nechyběl ani tradiční
řízek. Organizace setkání je na velmi dobré
úrovni a lze všem
„starým“ zaměstnancům doporučit, aby na

setkání přišli. Jejich bývalí kolegové
se na ně těší.
(hz, foto: Eva Živná)

Říjen 2013

Historie

Čestný občan města Lovosice Rudolf Kaftan

Rudolf Kaftan se narodil
18. června 1873 ve Zbečně, obci
na Křivoklátsku, v rodině zednického mistra. Chlapec od raného
mládí trpěl astmatem a soudilo
se, že se nedožije ani 18 let; proto navštěvoval původně jen
měšťanskou školu v Unhošti.
Jeho otec měl mnoho zakázek,
a tak zaměstnal Rudolfa při vyřizování úředních záležitostí. První
větší zakázkou, na které se podílel, byla oprava zámku Nižbor.
V roce 1889 začal studovat čtyřletou státní průmyslovou školu v
Plzni. Po dvou letech práce u knížete Maxe Egona Fürstenberga
1. června 1896 přešel za výhod-

ných podmínek do Schwarzenberské technické sekce v Cítolibech.
Při práci na návrhu pojištění cukrovaru v Sulejovicích se poprvé dostal do Lovosic, kde jej překvapilo,
že se zde mluvilo převážně německy. Na sokolské slavnosti v Cítolibech se seznámil s Marií Novotnou, svojí budoucí manželkou.
Poté se ale Schwarzenberská
stavební sekce přestěhovala do
Prahy. Rudolf zde i složil stavitelské
zkoušky u profesora české techniky
Jiřího Pacolda, byl služebně povýšen a vedl stavební sekci. V březnu
1906 získal byt v lovosickém zámku. Dne 23. 4. 1906 se v Cítolibech
oženil s Marií Novotnou. V Lovosicích se jim narodily děti Zdeněk
(1906), Milada (1909) a Jiří (1912).
Jako stavitel na lovosickém panství
Schwarzenbergů měl na starosti
hospodářské dvory, byty zaměstnanců i kostely a v neposlední řadě
i lovosický zámek. Stavěl v Lovosicích i kruhovou cihelnu a vápenku, včetně domu pro zaměstnance,
a cihelnu u Lhotky. Panství zahrnovalo například Lovosice, Malé
Žernoseky, Dobkovice, Terezín a
mnoho dalších obcí. Okresním
hejtmanstvím v Litoměřicích byl
16. prosince 1918 jmenován jedním z šesti českých členů správní

komise při městském zastupitelstvu v Lovosicích; 18. prosince
1918 na první schůzi komise se stal
starostou JUDr. Karel Tippmann.
R. Kaftan byl z titulu své odbornosti v řadě komisí: kanalizační, osvětlovací, regulační a vodovodní. Byl
zvolen předsedou regulační komise – na základě vypracovaného
regulačního plánu pak zastupitelstvo schválilo budování kanalizace,
kterou obec dosud postrádala.
Nejvýraznější službou, kterou se
zapsal Rudolf Kaftan do historie
města Lovosic, je stavba tzv. „české
školy“. Potřeba nové budovy pro
české školství byla po roce 1918
velmi naléhavá. Ministerstvo veřejných prací koupilo v roce 1924 od
majitele Schwarzenberga pozemek
a stavbu 22. května 1925 zadalo
firmě Rudolf Kaftan z Lovosic a
Jaroslav Antoš ze Smíchova. Se
stavbou bylo započato 11. června a
9. srpna 1925 slavnostně do stavby
uložen základní kámen. V roce
1927 byla škola slavnostně otevřena. V roce 1931 ze služby na knížecím majetku odešel R. Kaftan do
důchodu.
10. října 1938 byly Lovosice Mnichovským diktátem připojeny k
Velkoněmecké říši. Rudolf Kaftan
po záboru Sudet jako jeden z mála

Čechů zůstal v Lovosicích až do
konce 2. světové války. Dne
8. května 1945 v 6 hodin večer se
sešlo v hostinci č. p. 316 před cukrovarem 49 místních Čechů
k ustavení národního výboru. Rudolf Kaftan byl zvolen jeho prvním
předsedou. Při jednání dorazila
zpráva, že městem projíždějí kolony ruských tanků. Všichni zúčastnění vyběhli ven a na železničním
hradle vyvěsili československý
prapor. Z projíždějícího vlaku
s prchajícím německým vojskem
byla na skupinu zahájena palba a
osm občanů za ni zaplatilo životem. Pamětní deska na olejně a
název ulice – 8. května tuto událost
připomíná.
Do první poloviny padesátých let
se Rudolf Kaftan věnoval především studiu a překladům zachovaných německých pamětních knih,
které se staly základem první české
kroniky Lovosic. Svou životní dráhu
tak završil psaním první české kroniky Lovosic. Dne 17. února mu
město Lovosice udělilo čestné
občanství. Stavitel Kaftan, Čestný
občan města Lovosice, zemřel
2. února 1958 a je pochován na
lovosickém hřbitově.
Podle podkladů vnuka Zdeňka Kaftana
(hz, reprofoto: hv)

Rozvoj Lovosic za vlády knížete Jana Adolfa Schwarzenberga (2. část)
Po smrti Josefa Schwarzenberga v roce 1833 se ujal dědictví
v letech 1833 – 1888 Jan Adolf II.
Josef
Bedřich
Karel
kníže
Schwarzenberg (* 22. 5. 1799
ve Vídni; † 15. 9. 1888, v 89. roce
života, na zámku v Hluboké nad
Vltavou).
Schwarzenbergové vynikli v dějinách jako politici, diplomaté, vojáci
i duchovní. Z příslušníků rodu si
naši pozornost zaslouží zejména
Jan Adolf Schwarzenberg. Roku
1833 převzal vládu na rodovém
majetku. Byl na ni dobře připraven.
To prokázal při řešení složitých
poměrů, které nastaly po zrušení
poddanství roku 1848, což se v
případě Schwarzenbergů týkalo
téměř čtvrt milionu lidí. Kníže
přitom přišel o dvě třetiny své
půdy. Schwarzenbergové poté
soustředili rostlinnou a živočišnou
výrobu do nově vytvářených
velkostatků, čímž byly dány předpoklady k modernizaci zemědělství. Jeho aktivity zasáhly skoro
všechny zemědělské obory, zaváděl do zemědělství meliorace,
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používání umělých hnojiv a technické vynálezy. Praktikoval hlubší
orbu a jako jeden z prvních v
Čechách používal parního pohonu
při orbě. V Lovosicích nechal
Schwarzenberg postavit
parní
mlýn, který byl uveden do provozu
v prosinci 1846. Rozšiřoval škálu
pěstovaných plodin, v roce 1851
nechal pěstovat řepku a o rok
později cukrovku. V roce 1852
založil v Postoloprtech první cukrovar
v
Čechách
a
další
v Sulejovicích.
Jan Adolf Schwarzenberg má
velké zásluhy na uvádění zahraničních zemědělských strojů (secích,
žacích a mláticích) do našich zemí.
Jeho péčí byla zvelebena živočišná
výroba a také došlo ke zdokonalení
rybářství. V druhé polovině minulého století prožíval rozkvět i
zemědělský průmysl, na schwarzenberských panstvích byly založeny nové palírny, lihovary, sladovny,
pivovarnictví se změnilo na moderní velkovýrobu, ale také došlo ke
zřízení nových vápenek, cihelen a
pil, které byly dobře vybaveny

strojním zařízením.
Jmenujme
některé významné stavby v Lovosicích – v roce 1848 nechal postavit
nový špitál v Terezínské ulici a
některé zájezdní hospody. V letech
1857 – 9 byl podroben důkladné
přestavbě lovosický pivovar a
budova byla zvýšena o patro. Na
konci 50. let zřídila Schwarzenberská správa i tzv. Panskou cihelnu,
v Lovosicích byl dostatek kvalitních
cihlářských hlín. V roce 1864 založil
v Lovosicích agrochemickou zkušební stanici a stál u zrodu dalších
podobných ústavů. Horlivě podporoval zemědělské školství, nadaným žákům poskytoval stipendium,
nebo je posílal na studia do zahraničí. V roce 1864 nechal kníže
postavit na místě převoznického
domu Labskou restauraci (dnešní
Café Zámeček).
Roku 1849 byla v Rakousku provedena nová správní organizace –
byly zřízeny nové politické a soudní okresy a rovněž nová územní
samospráva. 29. července byl
zvolen první novodobý starosta
Lovosic Adolf Schneider a tímto

dnem vznikla svobodná obec
Lovosice. Okres byl přiznán Lovosicím, měl celkem 64 obcí, 4 636
domů a
15 234 obyvatel. Zastupitelstvo nabídlo zdarma budovu –
kníže
Schwarzenberg
poskytl
budovu č. p. 200 naproti zámku a
z adaptačního nákladu zaplatil
třetinu, příspěvek státu činil 1 700
zlatých a zbytek doplatilo město.
Soud v Lovosicích začal pracovat
10. 6. 1850. Dosavadní vrchnostenský a justiční úřad byl definitivně
zrušen. Město se zdárně rozvíjelo,
při sčítání lidu v roce 1857 měly
Lovosice 251 domů a 2 820 obyvatel, z toho 1 639 s domovským
právem v Lovosicích. Ve městě
přibývaly hostinské i další živnosti,
v roce 1873 byla zřízena městská
spořitelna. Schwarzenberská správa však byla i nadále významnou
součastí města.
Po smrti Jana Adolfa zdědil v roce
1888 panství Adolf Josef Jan
Eduard
kníže
Schwarzenberg
(* 18. 3. 1832 ve Vídni; † 5. 10. 1914
v Libějovicích, okres Strakonice).
(hz)

9

Seriál

Lovosické hudební skupiny:
Motto kapely: Jsme tu společně, ale každý na vlastní pěst
Domovinou kapely Lást Kafe
jsou severočeské Lovosice, které
jsou rodištěm všech členů. Ty
poutalo
společné
přátelství,
zážitky a náklonnost k hudbě do
té míry, že založili v roce 1991
hudební skupinu. Po několika
změnách názvu a částečně i
soundu kapely se ustálili členové
i současný název. Za dobu své
existence si vypracovali styl,
který pojmenovali jako tzv. folk
grass. Jedná se o akustickou
hudbu s prvky folku využívající
bluegrassové nástroje.
Ale v jejich tvorbě můžeme vypozorovat i přesahy do jiných hudebních stylů (country, swing, rock). Ty
jsou způsobeny odlišnými hudebními kořeny jednotlivých členů.
Inspirací jim je život sám a zážitky
vlastní i jejich přátel. V současnosti
hrají vlastní skladby, na kterých se
hudebně, textově či aranžemi podílejí všichni členové.
Domovským festivalem Lást Kafe
je Hašmar Country Lovosice, u
jehož zrodu stála většina členů a
organizátorsky se na něm podílela
či podílí. Tento třídenní festival se
koná pravidelně začátkem června v
Lovosicích (letos kvůli povodním

jiné byli hosty Tomáše Linky
v Hlinné u Litoměřic.
Samostatně pak skupina Lást Kafe
organizuje hudební akci pod názvem Hašmar Hoedown, přičemž
tajemné slovo Hoedown označuje
„konec pracovního dne, během
kterého dojde k symbolickému
zahození lopat a krumpáčů, které
je následováno popadnutím nástrojů s následnou veselicí“. Koncerty se konají na různých místech
v regionu, například v Malých Žernosekách, v Dřevcích a jinde.
V minulém roce oslavilo Lást Kafe
neuvěřitelných 20 let své existence.
výjimečně v srpnu) v přírodním
areálu Osmička za účasti mnoha
hvězdných country a bluegrassových kapel.
„Zde bychom se mohli na okamžik zastavit u netypického názvu
Hašmar. Výkladů, co slovo znamená, je mnoho. Jedním je příjmení
Ivana Hašmara, neznámého, ale
populárního lovosického hudebníka, který postával před hudební
školou a vnucoval dětem bluegrassové partitury. Dalším možným
výkladem, s nímž přišla vtipná
lovosická mládež, že je to spojení
výrazů hašiše a marihuany. Ovšem

jen důvtipní tuší, že jde v podstatě
o kryptogram chemických prvků,
z nichž se skládá Proxima Centaury. A zasvěcení vědí, že jde o sloučení písmen ze jmen zakládajících
členů. Každý ať si tedy najde výklad, který je jeho naturelu nejbližší,“ uvádí Romana Soukupová.
Kromě festivalu Hašmar Country
vystupuje Lást Kafe na nejrůznějších akcích v regionu, např. Libochovická brána, festival na Horovně, Holanský pulec, ale čas od času
i ve vzdálenějších koutech Čech,
např. společně s kapelou Flashback
v plzeňském Country clubu. Mimo

V Lovosicích jednali tři císařové
Ve čtvrtek 29. srpna se v lovosickém lesoparku Osmička odehrála komedie „Setkání tří
monarchů v Poohří aneb Konec
Napoleona v Čechách” v podání
Divadelního ansáblu BezeVšeho
z Postoloprt a jejich hostů –
herců Romana Skamene a
Mojmíra Maděriče.
V těchto dnech, přesně před 200
lety, se pohnuly mnohé armády
a schylovalo se k nejkrvavějšímu
válečnému střetu na
území
severních Čech – bitvy u Chlumce
1813. Tuto událost připomenula
divákům historická fraška, během
které se setkali vítězní koaliční
monarchové – rakouský císař
František I., ruský car Alexandr I. a
pruský král Fridrich Vilém III.,
kteří společnými silami vytlačili
Napoleonova vojska z Čech,
Představení vlastní divadelní hry
D.A. BezeVšeho se konalo u
příležitosti 200. výročí bitvy u
Chlumce a napoleonských válek v
severních Čechách. Hra začíná
svérázným dialogem Františka I. se
sluhou Mojmírem (Maděričem)
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v úřadě a pozdním příchodem
posla s úřední poštou (Romana
Skamene). Ten je za trest poslán na

bojiště do Čech, kam se přesunou i
další
aktéři.
„Vyprávění
je
podloženo fakty získanými v

Současné složení kapely je:
Milan Dian – kytara, zpěv (další
hudební aktivity ve skupině
Country Trash+)
Petr Vach – banjo (dříve Komáři
Litoměřice)
Romana Soukupová – mandolína,
zpěv, kytara (také Vinšovanka,
Od plotny skok)
Jaroslav Pošva – baskytara, zpěv
(dříve Owango, Gosband)
Tomáš Pošva – kytara, zpěv (také
Red Leaf)
Kontakt: www.lastkafe.cz
(hz, foto: archiv Lást Kafe)

recenze
archivu a předěláno s mírnou
nadsázkou, jak to tehdy mohlo
vypadat,“ informuje předseda D.A.
BezeVšeho Jaromír Vápeník. Příběh
hry se odehrává kolem roku 1813 a
návštěvníci se spolu s herci dostanou do neuvěřitelných situací.
Setkání tří monarchů v Poohří
uvádí na scénu nejen břitkého
vojáka Viléma a pijáka cara
Alexandra I., ale i lid a vojáky i
dceru Františka I., Napoleonovu
manželku Marii Luisu. Výstupem o
cvičení nových rekrutů rozesmál
diváky herec Skamene, jenž si
v závěru střihnul i Napoleona.
Jednoho z rekrutů ztělesnil i
Jaromír Vápeník. Nechyběl ani
kancléř Metternich a jeho milenka
Kateřina
Zaháňská,
která
si
v Lovosicích získala ctitele. Jeden
z nejmladších diváků okouzleně
pronesl: „Jé, ta je hezká!“ Ano,
vévodkyni to opravdu slušelo a
role jí sedla. Představení se
povedlo a diváci se rozcházeli v
dobré náladě. Akce byla podpořena Ústeckým krajem.
(hz, foto: D.A. BezeVšeho)
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Fotostrana
Oslavy 60. výročí gymnázia

6x foto: tuc, 2x foto: hv

Václavská pouť

Říjen 2013

11

Sport/Kultura

Při domácí premiéře Lovosice
smetly lídra z Hranic
Fantastickou premiéru prožili lovosičtí
házenkáři na domácím hřišti. Ti si na
domácí
extraligové
utkání museli počkat
až do pátého kola, ve
kterém je čekal šlágr s vedoucím
týmem z Hranic. Své fanoušky
nezklamali, když těžkého soupeře doslova smetli, a dostali se
tak do čela tabulky.
Červnové povodně házenkářům
Lovosic doslova odnesly palubovku, takže více než tři měsíce byli
bez své haly a svého zázemí.
Absence haly narušila přípravu na
novou sezonu a pozměněn musel
být také kalendář. První čtyři utkání

Severočeši odehráli na venkovních
hřištích.
Úvod přitom nezačal ideálně.
Hned v prvním zápase Lovosice o
branku prohrály v Brně (25:24).
To ale bylo jediné jejich klopýtnutí.
Následovala jasná výhra ve Zlíně
(17:27), parádní vítězství v Plzni
(19:21) a jednoznačná dominance
v Kopřivnici (28:36). Až na svátek

svatého Václava si
fanoušci Lovosic užili
zápas ve svém stánku.
Hranice přitom až do
příjezdu do Lovosic
byly jediným neporaženým celkem letošního
ročníku extraligy a s plným počtem
bodů také vedoucím týmem tabulky. Šlágr 5. kola měl dlouho vyrovnaný průběh. Mírně navrch měli
spíš hosté, když domácí často
dotahovali jedno až dvoubrankové
manko. Do šaten šli hráči o poločas za stavu 13:14.
V podobném stylu ještě probíhal
začátek druhé půle, ale pak
Lovosičtí zatopili pod kotel a rozjeli
naplno svůj stroj. Z ničeho nic se

začali soupeři vzdalovat. Přesně se
trefoval Jonáš, který přispěl devíti
brankami. Dvanácti pak zazářil
tahoun Motl. Domácí si nepřipustili, že by před svým publikem brali
cokoli jiného než výhru, a tak
stříleli jak pominutí. Zvítězili
senzačně o sedm branek. Když
zazněla siréna, ukazatel zobrazil
konečný stav 33:26.

Havajský triatlonový sen
se stane skutečností
Americká triatlonová asociace v
minulých dnech oficiálně potvrdila start jednomu ze členů libochovického cyklistického a triatlonového klubu BTT na říjnovém
mistrovství světa v XTERRA
terénním triatlonu na americké
Havaji.
Zkušený triatlet Marek Bušek
(také ředitel lovosického gymnázia) si vybojoval právo účasti
(tzv. "slot") úspěšnou kvalifikací při
nedávných závodech světové-

ho poháru v Prachaticích a německé Žitavě. V resortu Kapalua
(havajský ostrov Maui) se představí
v závěru října (27. 10.) mezi přibližně šesti stovkami soupeřů
z více než dvacítky zemí světa.
Na startu by se vedle něho měla
představit další pětice českých
reprezentantů. Při závodě na
Havaji na libochovického závodníka čeká porce 1,5 km plavání
v mořských vlnách, 35 km v sedle
horského kola přes vyhaslá lávová
pole a 10 km krosového běhu
písečnými dunami. Úspěšný sportovec bude na druhé straně zeměkoule reprezentovat nejen sebe,
mateřský klub a Českou republiku,
ale také lovosické gymnázium.
Více informací k triatlonovému
MS najdete také na:
www.xterraplanet.com.
„Na závod se logicky těším. Chci
věřit tomu, že se vše uskuteční v
říjnu bez problémů a zároveň také
konečný výsledek mi snad udělá
radost. Upřímně ale nevím, co vše
mě může na místě vlastně čekat,“
uvedl k tomu Marek Bušek, který
se představí jako nováček ve své
věkové kategorii 40 – 44 let.

„Na začátku sezony padla věta,
že trénování v takových podmínkách by nás mělo více semknout.
Svým způsobem to byl alibismus,
kdyby se nám náhodou moc
nedařilo. Fakt je, že kluci dřeli.
Často se z půjčené haly vraceli
pozdě v noci. Bylo to náročné.
Když jsme ale začali vozit body
z venkovních utkání, všechny to
nabudilo. Že jsme teď smetli
Hranice o sedm branek je neskutečný výsledek. Je parádní se
takhle představit doma, takže

věřím, že i dál budou diváci
s námi,“ řekl spokojeně trenér
týmu HK .A.S.A. Město Lovosice
Vladimír Šuma.
(Text a foto: pp)

Výsledky Lovosic:
Brno – Lovosice 25:24
Zlín – Lovosice 17:27
Plzeň – Lovosice 19:21
Kopřivnice – Lovosice 28:36
Lovosice – Hranice 33:26

Romský festival v Kulturním středisku Lovoš proběhl již popáté
Dne 21. září se v sále Kulturního střediska
Lovoš v Lovosicích konal již V. ročník přehlídky romských dětských tanečních souborů
„Savore Jekhetane“. Přehlídky se zúčastnilo
6 souborů z Trmic, Obrnic, Duchcova, včetně
domácího souboru Lačho Amicus z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Amicus
při Farní charitě v Lovosicích.
V pětihodinovém maratónu hudby a tance
předvedly děti všech věkových kategorií gejzír
tradičních romských tanců, ale i ukázky moderního pojetí a aranží romského folklóru.

V rámci festivalu proběhla soutěž párů
z jednotlivých souborů v improvizaci tance na

muziku, kterou tanečníci neměli nacvičenou.
V této soutěži zvítězil pár reprezentující soubor
Květina z Duchcova, na druhém místě byli soutěžící z Obrnic a třetí příčku obsadil domácí pár
Zdena Harvanová a Láďa Šariška. Všechny přítomné uchvátila svým pojetím rock and rollu i
čardáše drobná holčička Sára Tonkovičová ze
souboru Romčata z Duchcova, která byla vyhodnocena jako nejlepší tanečnice celé přehlídky. Všichni účastníci obdrželi pamětní list, jednotliví vítězové pak diplom a věcné ceny.
Roman Striženec, ředitel Farní charity Lovosice

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
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Kulturní středisko Lovoš
Pondělí 7. října – Geografická přednáška
NORMANDIE A BRETAŇ
Osobitá města se středověkými uličkami a velkolepými katedrálami, monumentální kláštery, kouzlo
poklidného venkova s obyvateli v lidových krojích,
ohromující pobřežní skalní útvary, historie až
mrazí, velkolepá architektura farních dvorů v údolí
řeky Elorn, tajemství 6 000 let starých megalitů,
lákavé tržnice a obchůdky se skvělými palačinkami,
camembertem a kalvádosem. Beseduje a promítá
publicista a cestovatel Dr. Jaroslav Hofmann.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz
Sobota 5. října – PŘEDNÁŠKA
Agresivita u dětí, její příčiny a možnosti řešení
Mgr. Kateřina Hlaváčová, 10.00 – 14.00,
RC Mozaika
Sobota 19. října – PŘEDNÁŠKA
Metoda alternativní komunikace
Mgr. Šárka Pailová, 10.00 – 14.00, RC Mozaika
19. – 27. října – PODZIMNÍ BLEŠÍ TRH
Bazar dětského oblečení, hraček, dětských potřeb
a knih
PŘÁTELSKÁ SETKÁVÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ
AKTIVITY PRO DĚTI S POSTIŽENÍM
Středa 2. října – Tvůrčí keramická dílna
16.00 – 18.00, RC Mozaika
Středa 9. října – Terapie pomáhá
Přijďte si vyzkoušet naši novou relaxační místnost
15.00 – 18.00, RC Mozaika
Středa 16. října – Tvůrčí keramická dílna
16.00 – 18.00, RC Mozaika
Středa 23. října – Terapie pomáhá
15.00 – 18.00, RC Mozaika
Středa 30. října – Bowling
16.00 – 17.00 – sraz před budovou Bowling
Johnová, kontakt: bazler.ka@seznam.cz – prosíme
o potvrzení účasti
Miniškolička je určena pro děti ve věku 2 – 6 let,
schopné si alespoň s dopomocí dojít na WC.
Vhodné pro děti, které nebyly přijaty do mateřské
školy. Potřebujete si něco zařídit, potřebujete
jednou za čas pohlídat, chce vaše dítě mezi děti,
přiveďte ho k nám :o)
Každé úterý a čtvrtek, nově i v pátek,
vždy 8.30 až 12.00. Kontakt: 723 563 439.

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

Úterý 8. října – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 14 hodin, vstup volný.
Pátek 11. října – 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.
Úterý 15. října – FILM „ŠMEJDI”
Nepříjemná realita současných českých seniorů,
kteří se zadlužují kvůli titanovým hrncům za čtyřicet litrů. I přes zjednodušený pohled na problematiku předváděček se jedná o podnětný a kvalitně
zpracovaný dokument.
Sál KS Lovoš, od 13 hodin, vstup volný.

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE

Neděle 20. října – Sváťovo loutkové dividlo
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pohádka pro děti.
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 22. října – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 14 hodin, vstup volný.
Čtvrtek 27. října – Koncert orchestru Karla
Vlacha
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 150 Kč.

Akce DDM Elko
www.ddm.lovosice.net
Čtvrtek 17. října – Divadlo Litoměřice
29. – 30. října – Podzimní prázdniny –
příměstský tábor

Termíny domácích utkání
v házené – Říjen
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 12. 10. od 10:30 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Gumárny Zubří
• Sobota 26. 10. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha
2. liga muži
• Neděle 20. 10. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Sokol Libčice

FK LOVOSICE
Termíny domácích
fotbalových utkání – Říjen
Z důvodu povodní jsou uvedena náhradní hřiště
Muži A tým – Česká divize B - hřiště Trávčice
ź Neděle 6. 10. od 10:15 h Litol
ź Neděle 20. 10. od 10:15 h Kladno

1. liga staršího dorostu
• Neděle 20. 10. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Nové Veselí

Muži B tým – I. B třída krajské soutěže
hřiště Siřejovice
ź Neděle 13. 10. od 16:00 h Bezděkov
ź Sobota 26. 10. od 14:30 h Brozany B

1. liga mladšího dorostu
• Sobota 20. 10. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Nové Veselí

Dorost – I. A třída krajské soutěže
hřiště Žitenice
ź Sobota 19. 10. od 12:30 h Brozany

Turnaj minižáků 4+1
• Sobota 5. 10. od 9:00 hodin

Starší žáci – I. A třída krajské soutěže
hřiště Žitenice
ź Neděle 13. 10. od 13:00 h Libochovice

Městská knihovna
Běžná provozní doba:
Dospělí
Po
x
Út
9.00 – 11.00
St
9.00 – 11.00
Čt
zavřeno
Pá
9.00 – 11.00

Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com
www.knihovna.lovosice.com

12.00 – 18.00
12.00 – 15.00
12.00 – 17.00

Děti a mládež
12.00 – 18.00
x
12.00 – 17.00

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

Záměry pronájmu a prodeje
majetku města Lovosice
Město Lovosice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v
Lovosicích, ulice Přívozní č.p. 1036/9, k.ú. Lovosice
Nebytový prostor o celkové výměře 39,5 m2 se nachází v přízemí.
(Hlavní prostor - 35,92 m2, umývárna 3,58 m2)
Účel užívání: kancelář
Výše nájemného za nebytové prostory činí 1 250,- Kč/m2/rok za hlavní
prostor, za vedlejší prostory 650,- Kč/m2/rok. Částka je stanovena dle
platné směrnice č. 1/2011
Město Lovosice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v
Lovosicích, ulice 8. května č.p. 155/13, k.ú. Lovosice
Nebytový prostor o celkové výměře 100,0 m2 se nachází v přízemí.
(Hlavní prostor - 66,0 m2, sklad 14,0 m2, chodba 5,0 m2, sklad 10,0 m2,
WC 5,0 m2)
Účel užívání: prodejna nebo kancelář
Výše nájemného za nebytové prostory činí 1 250,- Kč/m2/rok za hlavní
prostor, za vedlejší prostory 650,- Kč/m2/rok. Částka je stanovena dle
platné směrnice č. 1/2011
Připomínky a dotazy k předloženému návrhu lze podávat písemně na
odboru majetkosprávním Městského úřadu v Lovosicích, kancelář č. 109,
tel.: 416 571 193, nebo na e-mail: miluse.burgrova@meulovo.cz

Město Lovosice nabízí k prodeji prázdné bytové jednotky:
Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami prodeje
bytových a nebytových jednotek v Lovosicích (celé znění k
dispozici na MěÚ Lovosice, Odbor majetkosprávní nebo na
stránkách: www.meulovo.cz)
nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
ZM usnesení č. 106/IV/2013 a 14/I/2013.
Bytová jednotka č. 3 v domě čp. 115/39 (druhé nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,50 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 430 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39 (třetí nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,91 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 470 000,- Kč.

Pod
Palu bo u

Prohlídky bytů jsou možné ve dnech:
16. 10. od 15:00 do 15:30 hod. na místě 115

RESTAURACE • MUSIC BAR

Bytová jednotka č. 9 v domě čp. 115/37 (druhé nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 61,97 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 530 000,- Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
16. 10. od 15:30 do 15:45 hod. na místě 115
Bytová jednotka č. 15 v domě čp. 115/35 (druhé nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 62,40 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 530 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 18 v domě čp. 115/35 (třetí nadzemní
podlaží) v ulici Žižkova,
plocha včetně sklepa činí 61,74 m2, minimální kupní cena je
stanovena na 450 000,- Kč.
Prohlídky bytů jsou možné ve dnech:
16. 10. od 15:45 do 16:15 hod. na místě 115
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na
odkoupení prodávané jednotky, a to nejpozději do 21. 10. 2013.
Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem vyzván k
účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE:
www.meulovo.cz – úřední deska nebo na tel. 416 571 197 – Nováková
Renata – Městský úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410
30 Lovosice, e-mail: renata.novakova@meulovo.cz.

Pokud chcete dobře vidět
na všechny vzdálenosti,
pořiďte si multifokální brýle.
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Kupte jim u nás poukázku na nákup.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

289 000 Kč

429 000 Kč

419 000 Kč

499 000 Kč

ŠKODA Roomster Ambition
1 100 km, 1,2 Tsi/77 kW, benzín
klima, ESP, park. senzory, el. okna
MPV, manuál, 2012
cena nového vozu: 368 000 Kč

ŠKODA Yeti Ambition Champion
24 092 km, 2,0 Tdi/81 kW, nafta
aut. klima, vyhřívaná sedadla, alu kola
SUV, manuál, 2012
cena nového vozu: 520 000 Kč

ŠKODA Superb AmbitionPlus
7 426 km, 1,6 Tdi/77 kW, nafta
aut. klima, navigace, alarm, alu kola
hatchback, manuál, 2012
cena nového vozu: 654 900 Kč

ŠKODA Superb Combi Ambition
31 371 km, 2,0 Tdi/103 kW, nafta
xenony, aut. klimatizace, tempomat
kombi, manuál, 2012
cena nového vozu: 719 000 Kč

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA
Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou
záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz.

ŠKODA Finance od ŠkoFINu
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
OKIM spol. s r.o.
Terezínská 1119
410 02 Lovosice
Tel.: 737 216 016

OKIM spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 603 858

OKIM spol. s r.o.
5. května 2645
440 01 Louny
Tel.: 415 657 078

www.okim.cz

OKIM
s.r.o.

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 26. 10.
od 10 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 25. 10.
od 15.30 hodin v sídle firmy

!!! NOVINKA !!!
Od prosince kurzy na automobily
s automatickou převodovkou

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A2,
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.

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Internet

Televize

Balíčky Internet + TV

100Mbit za 379,-Kč
instalace ZDARMA

60 TV programů
již za 139,-Kč

již od 300,-Kč měsíčně
Set-top-box ZDARMA

Tarify

Nabídka

Balíčky Internet + TV

Tarify pro optické připojení k internetu jsou symetrické
tzn. že rychlosti stahování a odesílání dat jsou shodné.

K dispozici jsou 3 základní programové balíčky, ale
je možné si složit vlastní programovou nabídku
vhodnou kombinací TV Mini, TV Standard a tematických balíčků.

Pokud si nyní objednáte některou z níže uvedených
kombinací Internetu a TV, dostanete je jako balíček
za zvýhodněnou cenu.

Kontakty a objednávky připojení

email:obchod@ltnet.cz

Obchodní zástupce: +420 773 111 108
V případě zájmu volejte, nebo zašlete SMS a my Vám obratem zavoláme

Denně 9:00 - 20:00 hodin

www.ltnet.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku činí 4 000 výtisků
a je distribuován zdarma do každé lovosické domácnosti.

Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701

Říjen 2013

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

inzerce.dnesek@email.cz

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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