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Volbám v Lovosicích dominoval Babiš
Drtivým
vítězstvím
strany
Andreje Babiše ANO 2011 skončily předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR v Lovosicích. V posledním říjnovém
víkendu dalo jeho straně hlas
1 224 Lovosičanů, což je 32,04 %
všech hlasů.
Daleko za ANO 2011 zůstala na
druhém místě ČSSD s 737 hlasy
(19,29 %) a na třetím KSČM se 693
hlasy (18,14 %). Dále se již vytvořila
velká propast: čtvrtá TOP 09
(288 hlasů, 7,53 %), pátá ODS 261
(6,83 %). V Lovosicích bylo odevzdáno celkem 3 820 platných
hlasů s volební účastí 53,74 %.
Litoměřicko bude mít ve sněmovně dva poslance. Kromě Josefa
Šenfelda (KSČM), který obhájil svůj
post, získal mandát i Richard
Brabec (ANO 2011), jenž je Lovosičanům znám také jako bývalý ředitel Lovochemie. Ten v absolutním
počtu preferenčních hlasů v Lovosicích zvítězil s počtem 160, na
druhém místě skončila starostka
města Lenka Lízlová z ČSSD (154),
pomyslné bronzové místo pak
patří lékaři Ondřeji Štěrbovi
(ANO 2011).
(tuc, foto: hv)

• Město letos rozzáří nový vánoční strom •
Vánoční strom, který se letos
objeví v centru města, zde nebude jen na období adventu, ale
zůstane ve městě nastálo. Vedení města uvažuje o zhruba pětimetrové jedli, která by byla letos
zasazena na místo, kde také
zakoření.
„Stromy, které byly v minulosti v
tomto prostoru vykáceny, byly
podle odborných dendrologických
posudků narušeny a hrozilo, že by
přímo ohrožovaly veřejnost. Deklarovali jsme, že za každý vykácený
strom vysadíme nový. Vánoční
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jedle by mohla být jedním z nich,"
uvedla starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
Vánoční strom bude zářit v nově
revitalizovaném centru města, kde
na sebe navázala první a druhá
etapa stavebních úprav. Lovosice
už brzy získají „zelené náměstí", jak
se novému centru neformálně říká.
Chybět nebude bezbariérový přístup a to nejenom do oddechové
části, ale také třeba k poště či
bance, které se zde nacházejí.
Povrch náměstí bude protiskluzový. Dlažba, která byla vybrána,

bude odolná vůči klimatickým
výkyvům, krajnice budou mít orientační prvky pro nevidomé. Vybudována už je také řídící jednotka,
která bude prostor automaticky
zavlažovat. Budováno je nové
osvětlení, v plánu je umístění
mobiliáře a ošetření všech stromů,
které v parku zůstaly.
„Příroda se teď připravuje na
zimu, takže konečná podoba parku
vynikne až na jaře. Hodnocení celé
přeměny tak bude nejlepší až v
tuto dobu," upozornila místostarostka Vladimíra Nováková.
(tuc)

Kultura
V kostele bylo po
letech biřmování
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
setkávám se ze strany
občanů stále častěji s
obavou o osud venkovního koupaliště.
V posledních dnech
jsme se budoucností tohoto prostoru intenzivně zabývali, hledali
možnosti, jak celý areál zatraktivnit
a kromě prosté rekonstrukce také
zvýšit návštěvnost. Naším cílem je
koupaliště jednoznačně zachovat,
zrekonstruovat a zajistit v jeho
prostorách více volnočasového
vyžití. V některém z příštích vydání
bychom chtěli celý koncept představit veřejnosti s tím, že rekonstrukce venkovního koupaliště
bude Zastupitelstvu města předložena jako jedna z našich prioritních
investic v příštím roce.
Přečetla jsem si, jak vedení města
selhalo při řešení problematiky
olejny. Z některých názorů mám
pocit, jako bych snad nebezpečné
látky do areálu olejny donesla
osobně. Nechci se pouštět do
polemik, kdo a kdy měl problém
řešit. V olejně se fakticky nevyrábí
již přes deset let. Nechť si každý
sáhne do svědomí, co mohl v
minulosti udělat a neudělal.
Já nechci myslet tímto způsobem.
Hledám řešení vzniklého problému
a mým cílem v tuto chvíli je získat
finanční prostředky na sanaci
areálu tak, aby sanaci neplatilo
město.
Skončily
parlamentní
volby.
Gratuluji vítězi voleb v Lovosicích
hnutí ANO 2011 a také jejímu
lídrovi Richardu Brabcovi. Děkuji
těm, kteří volili sociální demokracii
a podpořili mě svým hlasem.
Zároveň musím přiznat, že jsem
zděšena současným jednáním
našich předních představitelů…
Snad se brzy vše urovná a místo
hádek začneme spravovat tuto
zemi tak, jak jsme před volbami
slíbili.
Přeji všem klidné podzimní dny
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Lovosice jsou přátelské rodině
Městský úřad získal 3. místo ve
výzkumu, který byl zaměřen na
úřady v Ústeckém kraji. Šetření
provádělo Centrum komunitní
práce Ústí nad Labem a bylo
součástí projektu Forum pro
rodinu.
„O podporu slaďování rodinného
a pracovního života se snažíme
dlouhodobě, proto nás ocenění
velmi těší," sdělila starostka města
Lenka Lízlová. Šetření na úřadech v
Ústeckém kraji bylo zaměřeno na
zjišťování, zda a jakým způsobem
jsou úřady „přátelské" vůči lidem s
dětmi nebo k handicapovaným

osobám. Dalšími oblastmi byla
problematika pro-rodinné politiky
a komunitního plánování.
Na MěÚ v Lovosicích přímo v
budově funguje dětský koutek.
Součástí je i zázemí pro matky s
dětmi včetně speciální místnosti
pro přebalování novorozenců.
V prvním patře funguje již více než
rok prostor pro setkávání rovněž s
dětským koutkem, který využívá
odbor sociálních věcí. Pro handicapované lidi je budova úřadu vybavena bezbariérovým vchodem a
tito lidé jsou na jednotlivých odborech odbavováni přednostně. (tuc)

Děti opět vymalovaly podchod u Besedy
Po červnové povodni byl podchod u Besedy nejprve opraven
a poté natřen základní barvou.
Rada města požádala Základní
uměleckou školu v Lovosicích
o výmalbu, na což jí byl poskytnut
příspěvek. Stejně tomu bylo i v

Krizový štáb ocenil prezident

minulosti, kdy byl podchod po
rekonstrukci vymalován na téma
„zoologická zahrada“.
Nyní se Rada města shodla
na této podobě (viz obrázek).
Práce probíhaly průběžně od
7. do 17. října.
(tuc, foto: D. Mišák)

Za zásluhy při červnových povodních byl při říjnové návštěvě
prezidenta republiky Miloše Zemana v Litoměřicích oceněn medailemi lovosický krizový štáb.
Těmi je vyznamenal hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a prezident je předával nejen
členům krizových štábů, ale i

členům integrovaného záchranného systému.
Na snímku jsou zleva starostka
Lovosic Lenka Lízlová, vedoucí
odboru vnitřních věcí Jana
Hejdová, vedoucí odboru životního prostředí František Budský a
člen krizového štábu Jaroslav
Křivan.
(tuc, foto: archiv)

V Lovosicích právě teď vzniká
nový sběrný dvůr

Společné cyklojízdě přálo počasí
V rámci realizace projektu
„Centrum pro cestovní ruch a
partnerství“ proběhla v září společná cyklojízda občanů Lovosic
a partnerského města Coswig.
Akce se podařila, zúčastnilo se jí
celkem 24 lidí, kteří si pochvalovali
přízeň počasí. Účastníci vyrazili
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v pátek 13. září z Lovosic do
Malých Žernosek, následovala
návštěva Ústí nad Labem, Velkého
Března a Hřenska, kde byl cíl prvního dne. V sobotu proběhla návštěva Drážďan a příjezd do Coswigu.
V neděli pak byli Lovosičtí dopraveni zpět cyklobusem.
(tuc)

Vůbec první sběrný dvůr vzniká
v Lovosicích. Stavební práce jsou
v plném proudu a potrvají
nejdéle do konce roku. Sběrný
dvůr vzniká v areálu Technických služeb Lovosice. Pořízeny
sem budou velkokapacitní nádoby, vznikne také speciální místo
pro sběr nebezpečného odpadu.
„Sběrný dvůr je ve městě potřebný. Bude to jednoznačně estetičtější varianta sběru odpadu. Dosud
jsme po městě rozváželi každý
týden pět velkoobjemových kontejnerů. I tak ale pracovníci technických služeb ještě navíc sbírali
každý den odpad kolem popelnic,

sběrný dvůr bude určitě lepší,"
uvedla místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
Město si od sběrného dvoru
slibuje šetrnější přístup k životnímu prostředí ve městě. Sběrný
dvůr v Lovosicích nebyl, lidé se
proto odpadu zbavovali různě.
Nejčastěji ho nechávali u popelnic,
po městě hledali speciální kontejnery pro velký odpad, občas
se odpad objevil i na černých
skládkách.
Výstavba nového sběrného dvoru
vyjde zhruba na 3 miliony korun,
přičemž 90 % nákladů pokryje
získaná dotace.
(Text a foto: tuc)
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Rozhovor

Rudiková: Komunitní plán je ve stádiu konzultací
V Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích proběhla konference zástupců sociálních
zařízení ve městě ohledně tvorby 3. Komunitního plánu péče Města Lovosice. Co bylo
její náplní a jak bude tvorba plánu probíhat
dále, jsme se zeptali Evy Rudikové, vedoucí
sociálního odboru v Lovosicích.
Jednalo se o Konferenci komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb a programů
ve městě Lovosice, která se konala v rámci
projektu Tvorba 3. Komunitního plánu péče
Města Lovosice, registrační číslo projektu
CZ.1.04/3.1.03/97.00049, který je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Účastníci konference byli
seznámeni s Evaluací a implementací 2. Komunitního plánu péče Města Lovosice na období

ženy a matky s dětmi, který provozuje Farní
charita Lovosice, Nízkoprahové denní centrum a
noclehárna, které provozuje Naděje Litoměřice
(Středisko Naděje Lovosice), dále Denní stacionář Šance Lovosice provozovaný občanským
sdružením Šance a v poslední řadě poskytovatel
odlehčovací pobytové služby Hezké domy s.r.o.
(Pobytové zařízení odlehčovacích služeb Hezké
domy). Vzhledem k tomu, že se pohybujeme
v oblasti sociálních služeb, jsou tyto prospěšné
pro občany až v případě, že je sami potřebují.
Všichni vyjmenovaní poskytovatelé zahájili provozování těchto služeb v průběhu letošního
roku, čímž významným způsobem rozšířili nabídku sociálních služeb pro občany.
Co se zatím při tvorbě nového plánu povedlo
a kde se naopak objevily překážky?

Byl vypracován Návrh 3. Komunitního plánu
péče Města Lovosice na období let 2014 – 2018,
který v současné době prochází procesem konzultací. Zatím jsme nezaznamenali v rámci naplňování projektu žádné výrazné překážky.
V čem spočívá hlavní smysl komunitního
plánování?
Hlavním cílem komunitního plánování je vytvářet a rozvíjet sociální a související služby a
programy tak, aby vyhovovaly občanům našeho
města a citlivě reagovaly na jejich potřeby. Výsledkem komunitního plánování je tzv. Komunitní plán, což je otevřený koncepční materiál,
obsahující výhledy na dobu pěti let v oblasti
sociálních a souvisejících služeb a programů,
které jsou rozpracovány do jednotlivých cílů
a opatření.
(Text a 3x foto: tuc)

Vedoucí sociálního odboru Eva Rudiková při
slavnostním zprovoznění odlehčovací služby
Hezké domy s.r.o. v rezidenci Orbis. Pásku
přestřihla společně s hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem.

let 2009 – 2013, s průběhem již zmiňovaného
projektu či se zkušenostmi a příklady dobré
praxe v rámci komunitního plánování v ČR.
Součástí konference byl i dvouhodinový blok
vzdělávání na téma Podpůrné aktivity
k implementaci plánu. Ústředním tématem
diskuze účastníků byl i právě probíhající proces
konzultací k Návrhu 3. Komunitního plánu péče.
V současné době jsme v procesu konzultací, to
znamená, že právě probíhají schůzky jednotlivých koordinačních skupin, které diskutují nad
připomínkami k jednotlivým navrženým cílům a
opatřením z řad široké veřejnosti. Rozhodují
tedy o každé podané připomínce, zda bude či
nebude do návrhu zapracována. Poté bude
zpracována finální verze plánu, která bude předána ke schvalovacímu procesu, tzn. předložena
Radě města a následně Zastupitelstvu města ke
schválení.
Na konferenci se představila nová zařízení.
Která to jsou a čím budou pro občany města
prospěšná?
V rámci konference se měly možnost prezentovat i nově působící sociální služby na území
města Lovosice. Jedná se o Azylový dům pro
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Pokoj pro klienty Hezkých domů s.r.o.

Konference k tvorbě 3. Komunitního plánu péče Města Lovosice v domě s pečovatelskou službou.
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Město

Protipovodňová opatření a město Lovosice
Vybudovaná protipovodňová
opatření lovosické průmyslové
zóny (Lovochemie, Glanzstoff,
Preol, Brassica – silo) zafungovala až na malé nedostatky
v průběhu červnové povodně
bezchybně. Toto evokuje otázky,
zda Lovosice figurovaly v původním projektu či ne a jaké byly
důvody, že se do projektu nedostaly. A tato otázka vyvstává
více, když si obec Píšťany na
protější straně Labe mohla
„lebedit“, že byla do projektu
zahrnuta a Lovosice mají škody
v řádech desítek milionů korun.
Píšťany zůstaly totiž na suchu a
porovnání s r. 2002 je jako den a
noc.
Nyní přinášíme čtenářům vyjádření Jana Kulhánka, jenž byl starostou města v době, kdy projekt
vznikal. O vyjádření jsme požádali
také projekční kancelář tohoto
záměru AZ Conzult Ústí n. L.
Její zástupci ovšem naši žádost
„přehráli“ na Povodí Labe a
celá záležitost nakonec „přistála“
u tiskové mluvčí Ústeckého kraje

názorů, nejen v zastupitelstvu, na
řešení povodní do budoucna.
Například, že tak vysoká voda
v Lovosicích nebude 100 a více let,
nebo že je to škoda peněz a že
voda si cestu najde. „Přátelé přírody“ byli zásadně proti stavění hrází
a stěn kolem Modly a na Osmičce.
Stručně řečeno, pro alternativu
společného projektu města s dnes
chráněnou průmyslovou zónou
nebyla politická vůle.

Magdalény Hanáčkové.
Jan Kulhánek, bývalý starosta
Tehdy bylo vypracováno několik
variant protipovodňové ochrany
Lovosic. Při rozhodování sehrál
významnou roli finanční příspěvek
státu na tuto akci. Dávala se do
poměru cena ochráněného majetku a cena vybudování protipovod-

ňového systému. Poměr byl stanoven na 1 ku 1. Samotná ochrana
majetku města, což je část Terezínské ulice, Přívozní a ulice Myslivecká a také sportovní areál, však tuto
podmínku nesplňovala. Náklady na
vybudování
protipovodňové
ochrany byly podstatně vyšší než
cena chráněného majetku.
Při rozhodování zaznělo také více

Magdaléna Hanáčková, tisková
mluvčí Ústeckého kraje
Problematika ochrany Lovosic se
dostala do popředí zájmu po katastrofální povodni v roce 2002.
Hlavním kritériem pro zařazení
připravovaného PPO byla jeho
ekonomická efektivnost. Bylo nutné připravovaná protipovodňová
opatření nechat posoudit strategickým expertem ministerstva
zemědělství. Z tohoto posouzení
vyplynulo, že výsledná poměrová
efektivnost je na hranici pro zařazení do uvedeného programu.
(jv, foto: hv)

 Oslava výročí gymnázia měla velkou odezvu 
S obrovským zájmem široké
veřejnosti se setkala nedávná
oslava šedesáti let (založeno
1953) trvání a působení lovosického gymnázia. Stovky nejen
bývalých absolventů, nynějších
studentů, současných i dřívějších
kantorů gymnázia se přišly
přímo v Lovosicích vzájemně pozdravit a zejména společně
symbolicky uctít výroční datum
založení uvedené střední školy.
Dopolední čilé sportovní aktivity
a přípravy samotné akce, odpolední zcela zaplněný kostel svatého
Václava při absolventském hudebním koncertě, velmi dojemná
atmosféra při slavnostním aktu na
1. ZŠ (budova bývalého gymnázia),
atraktivní bohatý doprovodný
program pro hosty ve stávající
škole v ulici Sady pionýrů i večerní
pohodová párty při hudební produkci místních muzikantů na školním nádvoří. To vše byly atributy
velmi stylové, neformální a decentní školní oslavy. „Bylo mi ctí být
součástí těchto oslav. Studenti i
absolventi mohou být na svůj
vzdělávací ústav právem pyšní,“
uvedl v rámci své zdravice například zástupce vůbec prvního maturitního ročníku z roku 1956 Stani-
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slav Schorm. Ten mj. přivítal mezi
přítomnými hosty i svého třídního
učitele, dnes jednadevadesátiletého pedagoga Josefa Dittricha! A ve
velmi podobném duchu hovořil ve
škole i diplomat, geolog a spisovatel Jiří Jiránek, absolvent z roku
1963. Všichni spokojení návštěvníci
se v průběhu oslav opravdu velmi
dobře bavili a svými komentáři a

reakcemi dávali škole jednoznačnou a optimistickou zpětnou vazbu, že postavení a funkčnost gymnázia je oprávněná a smysluplná.
„Jsme rádi, že se šedesát let takto
jednoznačně povedlo. Nikdo z nás
asi nečekal, že reakce přítomných
budou až takto vřelé. Bylo to, myslím, velmi příjemné odpoledne,“
doplnil ředitel školy Marek Bušek.

Z akce zároveň vyplynulo, že
gymnázium je stále neodmyslitelnou a samozřejmou součástí Lovosicka jako města i okolí a nezpochybnitelným nositelem vzdělanosti a inteligence v celé této oblasti. Přítomní hosté dávali svým
přístupem najevo, že škole fandí a
přejí jí do další práce a působení to
nejlepší.
(Text a foto: Gymnázium)
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Akce

Maďarský týden v Lovosicích
Lovosická
pobočka
Svazu
Maďarů žijících v českých zemích připravila na konec září
krátký Maďarský týden. O předposledním zářijovém víkendu se
uskutečnily v restauraci Pod
Palubou Dny maďarské kuchyně;
jejich slavnostní zahájení doprovodil hudbou a zpěvem Jakub
Koch z lovosické Základní umělecké školy. Hosté byli s kuchyní
našich maďarských přátel spokojeni.
„Vynikající byla paštika z husích
jater s višňovou omáčkou,“ pochválila svou volbu návštěvnice
Erika a spokojeni byli i další strávníci třeba s kuřecím paprikášem
s tarhoňou. K pokrmům se podávalo samozřejmě maďarské víno
nebo maďarské ovocné pálenky.
Z jiné oblasti, pro potěchu ducha,
byl čtvrteční žesťový koncert sku-

Na Václavské pouti se vařil maďarský guláš.

piny Four Bones Quartet v kostele
sv. Václava v Lovosicích, v jehož
průběhu zazněly skladby Mozarta

a Smetany, maďarského autora
Emmericha
Kálmána
(úryvek
z Čardášové princezny), Johannese

Brahmse (oblíbený Uherský tanec
č. 5), ale i Duka Ellingtona.
Návštěvníci byli koncertem nadšeni, mohlo jich ale přijít více – koncert byl zdarma. Skupina dokonce
přerušila turné v Německu, aby
mohla vystoupit v Lovosicích.
O Václavské pouti vařili kuchaři
ze Szolnoku pravý Václavský
maďarský guláš. Tento další kulinární zážitek si nechalo ujít jen
málo návštěvníků pouti a někteří si
zakoupili i maďarské speciality
nebo pagáčky, které tak výtečně
peče Iveta Pospíšilová, vedoucí
lovosického Svazu Maďarů.
Na 8. listopadu chystají členové
Svazu v Kulturním středisku Lovoš
Maďarský národní večer – koncert
s maďarskými operetními a muzikálovými melodiemi a tříchodovou
večeří v maďarském dobovém
stylu.
(hz, foto: hv)

Mozaika a ekologické programy pro MŠ a ZŠ
Rodinné centrum Mozaika v
tomto roce slavnostně otevřelo
Stezku Skřítka Sadaříka v Malých
Žernosekách. Stezka se nachází
na místě obnoveného ovocného
sadu a je součástí přírodního
areálu, jenž je upraven pro pořádání ekologických programů pro
žáky MŠ a ZŠ.
V letních měsících areál navštívily
desítky dětí v rámci příhraničních
táborů, v průběhu září a října se
zúčastnilo výukových ekologických
programů přes 180 dětí z mateřských škol z Lovosic a okolí.
Pro děti byly připraveny programy
„Kdo se to tu pase“ (povídání
o životě ovcí, jejich přínosu včetně
seznámení se s živými ovečkami)
a „Povídání nejen o jablůňce“ (seznámení se s ovocnými

stromy, jejich významu apod.).
V sadu děti viděly další výukové
prvky – vodní tůně, včelí úly,
domeček pro čmeláky, děti ochutnaly bylinky a přivoněly k nim v
bylinkové zahrádce. Programy byly
lektorované a děti se s ekologickými tématy seznámily formou povídání, her a tvoření.
Díky podpoře projektu „Učíme se
v přírodě“ spolufinancovaného z
programu Ústeckého kraje byly
podzimní
ekologické
výukové
programy nabízeny za minimální
vstupné a mateřským školám mohla být zajištěna zdarma doprava.
Rádi bychom poděkovali všem
příznivcům, dobrovolníkům a lektorům za jejich práci v sadu a
s programy. Děkujeme dobrovolníkům, kteří se starají o sad a ovce,

Poděkování MŠ Terezínská
Když v roce 2002 postihla Lovosice stoletá voda, byly následky pro
naši MŠ katastrofální a vyřadily nás
na tři měsíce z chodu. Po odstranění všech škod a uvedení do
provozu by nás nenapadlo, že se
vše bude opakovat, a to dokonce
již po tak krátké době. Ač je naše
MŠ relativně daleko od Labe, stejně jako v roce 2002 se do MŠ voda
dostala kanály. V roce 2002 dosahovala hladina 2,20 m, tentokrát
1,4 m.
Díky včasnému varování měst-
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ským úřadem jsme suterén za
pomoci dobrovolníků vyklidili, ale
ne vše se podařilo zachránit. Na tři
měsíce byla MŠ zcela uzavřena.
V době dovolených docházely
pracovnice budovu vysoušet a
větrat. Za finanční pomoci městského úřadu a podpory odboru
regionálního rozvoje a správy města byly provedeny stavební práce
(sanační omítky v celém suterénu,
obklady kuchyně a skladů, dlažba,
instalační práce).
Od června MŠ zatím jednala s

obci Malé Žernoseky a starostovi
Petru Liškovi s rodinou.
Vice o aktivitách a Stezce Skřítka

Sadaříka naleznete na stránkách:
www.rcmozaika.cz.

pojišťovnou o náhradě škod. Bylo
obnoveno zařízení školní kuchyně,
skladů, částečně prádelny a sušárny. Pojišťovna uhradila třetinu
nákladů. Proto bychom chtěli poděkovat sponzorům: Jiřímu Rysovi
z Lovosic za 20 400,- Kč, manželům
Luxovým z Lovosic za 10 000,- Kč
a firmě SP – TOP s.r.o. Ústí nad
Labem za 1 000,- Kč. Finanční prostředky od sponzorů jsme využili
na nákup nerezových regálů pro
sklad potravin a sklad prádla.
Díky usilovné práci všech zaměstnanců v době dovolených a o víkendech jsme mohli v září přivítat
101 dětí zpět do mateřské školy.

V současné době stále ještě probíhají dokončovací práce v prádelně
a v provozní místnosti. Kromě
sponzorů, kterým ještě jednou
srdečně děkujeme, chceme také
poděkovat všem dobrovolníkům z
řad rodičů a zastupitelů města,
zaměstnancům stadionu a hlavně
pracovníkům Technických služeb
města Lovosice, kteří nám chodili
průběžně pomáhat.
Věříme tomu, že před Vánocemi
bude suterén naší MŠ kompletně
dokončen a my konečně strávíme
vánoční svátky v klidu a pohodě.

Helena Mourečková, Markéta Veselá

Milada Novosadová
ředitelka MŠ Terezínská Lovosice
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Pomoc postiženým povodní
V zatopených místech litoměřické diecéze působí místní
oblastní a farní charity, které
provádějí sociální šetření v programu následné povodňové
pomoci.
Nyní Charita zahajuje sociální
šetření, po kterém bude následovat přímá finanční pomoc vybraným domácnostem. Charita podpoří minimálně 400 domácností.
O příspěvek určený na obnovu
bydlení a domácnosti mohou žádat senioři, rodiny s dětmi, lidé se
zdravotním postižením nebo lidé
v mimořádně obtížné sociální
situaci. Povodňová pomoc potrvá
do konce roku 2013, kdy by měly
být rozděleny všechny prostředky
z uvedených sbírek.
Mezi domácnosti litoměřické
diecéze se rozdělí celkem
16 milionů korun. Do dnešní
doby byla charitními pracovníky
v rámci litoměřické diecéze poskytnuta finanční pomoc ve výši
2 060 000 korun, a to 60 vybra-

ným domácnostem na Lovosicku.
Poděkování patří zejména německé Charitě Deutsche Caritasverband, která na povodňovou
pomoc naší Charity věnovala
500 000 Euro. Také dárci z České
republiky přispěli významnou částkou 4 300 000 korun a farnosti
litoměřické diecéze zaslaly na účet
Charity dalších 500 000 korun.
Dvoučlenné týmy charitních pracovníků zjišťují v průběhu sociálních šetření rovněž potřeby, které
lze naplnit prostřednictvím stávajících, zejména charitních, sociálních
služeb. Aktivně vyhledávají osoby,
které obtížně zvládají náročnou
životní situaci a potřebují psychosociální pomoc či odborné poradenství. Koordinátorem charitní
povodňové pomoci v litoměřické
diecézi je Roman Striženec.
Kontakt: 731 557 638
terenniprace@centrum.cz
Dagmar Lendelová, terénní pracovník
Diecézní charity Litoměřice

V nízkoprahovém zařízení Amicus

proběhly kurzy finanční gramotnosti
Nezisková organizace Farní
charita Lovosice v měsíci září a
říjnu pořádala kurzy finanční
gramotnosti v rámci programu
Abeceda rodinných financí. Tyto
kurzy byly určeny pro uživatelky
Azylového domu pro ženy a
matky s dětmi v Lovosicích.
Účastnice byly během těchto
dvou kurzů, rozdělených do šesti
dvouhodinových bloků, seznámeny se základními mechanismy
vedení rodinných rozpočtů, stejně
jako s dalšími oblastmi, které
souvisejí s vedením rodinného
rozpočtu.
Kurz byl rozdělen do tří bloků se
zaměřením na oblasti Rodinného
rozpočtu, Podepsat můžeš, ale
přečíst musíš a Zodpovědné zadlu-
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žování. Oblast Rodinného rozpočtu byla cílena na uvědomění si
zodpovědného přístupu při vedení
rodinného rozpočtu, zdroje rodinných příjmů a možné rodinné
výdaje či předvedení si modelového rodinného rozpočtu.
V oblasti pracovně právních vztahů byli účastníci kurzu seznámeni
se
základními
informacemi
z oblasti pracovního práva, oblasti
odměňování za práci, ale také se
sestavením individuálního rodinného rozpočtu. Modul Zodpovědné zadlužování pak zahrnoval
informace o předcházení předlužení, rizicích plynoucích z půjčování
si financí a obecné principy zodpovědného zadlužení.
Dagmar Lendelová

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

Týden:

Od – do:

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

46.

13. 11. – 14. 11.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

47.

20. 11. – 21. 11.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

48.

27. 11. – 28. 11.

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

49.

4. 12. – 5. 12.

< < UZAVÍRKY SILNIC A ULIC > >
Prodloužení uzavírky ulice Jabloňová alej
Vlastník okružní křižovatky u Lidlu ŘSD ČR započal dne 7. 10. s její rekonstrukcí (nejedná se o investiční akci Města Lovosice). Z tohoto důvodu
měla být do 24. 10. uzavřena ulice Jabloňová alej. Termín zprovoznění byl
však posunut do 8. 11. Důvodem je změna technologie pokládky povrchů. Bez uzrání betonového lože by totiž mohlo po čase dojít ke zvlnění
vozovky. Datum uzavření by již měl být konečný. Objízdná trasa je vyznačena. Ze stejného důvodu nejsou v této ulici v provozu autobusové zastávky. Jako náhradní slouží pro všechny dopravce zastávka u hřbitova.
Místní komunikace k Lidlu je průjezdná stále. Termín dokončení prací na
„kruháku“ je 30. 11.
inzerce

Den otevřených dveří s Mikulášem
u ČSOB Pojišťovny a.s.
Mnozí z obyvatel Lovosic a
návštěvníci tohoto
města
zřejmě již zaznamenali, že
v centru byla otevřena zcela
nová pobočka ČSOB Pojišťovny
a.s.
V
této
kanceláři
můžete
nejen uzavřít pojistnou smlouvu
(o povinném ručení vozidel, havarijním pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění nemovitosti a domácnosti, cestovním pojištění,
úrazovém a životním pojištění,
pojištění firem…), ale také založit
účet ČSOB Banky, a.s., získat výhodný spotřebitelský úvěr naprosto bez poplatků, úvěr ze stavebního spoření, hypotéku – šitou Vám
na míru.
Vypracujeme Vám také podrobnou finanční analýzu Vašich výdajů
a navrhneme jejich konsolidaci,
pomůžeme s řešením pojistné
události.
Klienti ČSOB Pojišťovny, a.s.
mají vedení účtu zdarma!
Nyní přicházíme jako jediná pojišťovna na trh s převratnými novinkami:
 Rento pojištění pro řidiče –
zajistí doživotně vyplácený důchod v případě trvalých následků

 Best Doctors – komerční zdravotní pojištění, které pojištěnému zajistí získání dalšího lékařského názoru na jeho dosavadní
léčbu a případnou úhradu léčby
ve špičkovém zahraničním zařízení
Pracovnice této kanceláře jsou
připravené poradit a pomoci nejen
stávajícím klientům, ale všem, kteří
mají zájem o informace v oblasti
financí a pojištění, potřebují snížit
úrok na svém úvěru, získat nový
výhodný úvěr.
Uvítají Vás v příjemném, klidném
prostředí a budou se Vám rády
věnovat nad šálkem dobré kávy.
Z návštěvy této kanceláře budete
odcházet vždy jen spokojeni.
Přijďte se o tom přesvědčit.
Dne 5. prosince 2013 od 9.00 do
17.00 je pro Vás připravena
i Mikulášská nadílka.
Těšíme se na Vás!
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― Městská policie v akci ―
Verbální napadání v provozovně
Tipsport
Dne 23. 10. v čase 15:00 hodin
prováděli strážníci Městské policie
Lovosice prověřování oznámení o
verbálním napadání a vyhrožování
v provozovně Tipsport. Dvě podezřelé ženy romského původu ve
věku 20 let z Ústí n. Labem a 24 let
z Lovosic se podařilo díky místní
znalosti strážníků ztotožnit.
Poškození fasády, pokus krádeže
okapového svodu
Dne 23. 10. v čase 09:25 hodin
prověřili strážníci oznámení o pokusu krádeže okapového svodu a
poškození fasády v mateřské školce v ulici Terezínská.
Zadržení osoby v pátrání
Dne 16. 10. v čase 12:10 hodin
prováděli strážníci hlídkovou činnost v ulici Kostelní. Zde spatřili
osobu, která odpovídala popisu
osoby hledané Policií ČR. Po provedené lustraci se tato skutečnost
potvrdila a ženu ve věku 24 let z
Roudnice nad Labem strážníci
předali Policii ČR k dalšímu opatření.
Podezření z porušení OZVO
Dne 11. 10. v čase 19:40 hodin
přijali strážníci oznámení o osobách, které se nacházejí u marketu
Billa, kde popíjejí alkoholické nápoje, jsou hluční a nevhodně se
chovají. Na místě strážníci zjistili
dva muže, ve věku 40 a 52 let z
Lovosic, kteří se přiznali k požívání

alkoholu na veřejnosti. Tímto došlo
k porušení vyhlášky města Lovosice č. 1/2009 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství. Jeden z mužů s přestupkem souhlasil a byla mu na
místě udělena bloková pokuta,
druhý z mužů nesouhlasil se svým
protiprávním jednáním, a proto se
písemný materiál k případu předává k dalšímu opatření přestupkové
komisi města Lovosice.
Krádež zboží v marketu Billa
Dne 12. 10. v čase 14:10 hodin
přijali strážníci oznámení o krádeži
zboží v marketu Billa, kam se ihned
dostavili. Podezřelý muž ve věku
31 let z Vrbičan odcizil jednu čokoládu a paštiku v celkové hodnotě
35,- Kč. Lustrací se prokázalo, že
byl za krádež v posledních třech
letech odsouzen nebo potrestán,
a z tohoto důvodu byl pro podezření ze spáchání trestného činu
předán Policii ČR k provedení
úkonů v trestním řízení.
Podezření z neoprávněného
lovení ryb
Dne 30. 9. v čase 13:50 hodin
přijali strážníci telefonické oznámení o neoprávněném lovu ryb v
prostoru u komor. Strážníci se
ihned dostavili na místo, kde zjistili
podezřelou osobu, muže ve věku
39 let z Tábora. Po zadokumentování se písemný materiál k případu, podezření ze spáchání přestupku, předal správnímu orgánu k
provedení dalších opatření.

• • Letní čas ano či ne? • •
V neděli 27. října skončilo již po
čtyřiatřicáté každoroční období,
kdy platí tzv. letní čas. Jeho zavedení má příznivce i odpůrce.
Vynechejme spekulace o vlivu
tohoto časového přechodu na
zdraví člověka a připomeňme
historii a důvody vzniku.
První
období
bylo
ještě
za Rakouska – Uherska během
1. světové války v letech 1915 –
1918. Důvody byly jediné – energetické úspory. Druhé období
nastalo v roce 1940 a tuto změnu
iniciovali nacisté. Důvody byly
rovněž energetické. Období bylo
devítileté (do roku 1949).
Nu a stávající situace s letním
časem poprvé nastala první dubnový víkend r. 1979 a skončila
posledním zářijovým víkendem
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téhož roku. A to trvá každoročně
celých 34 let (nyní do konce října).
Je vhodné si připomenout příčiny
a důvody. Čtyřicátníci a starší si
jistě vzpomenou na silvestrovskou
noc 1978. Tehdy došlo během 2 –
3 hodin k prudké teplotní změně
ze zhruba 8 stupňů nad nulou, na
minus 20 stupňů a více. Že to mělo
katastrofální dopad pro výkonnost
energetické soustavy je nabíledni.
Začalo drastické omezování spotřeby elektrické energie od velkých
firem, přes rušení konání kulturních
a sportovních akcí, omezování
spotřeby pro domácnosti a změnou pracovní doby konče. Dělo se
tak všude, Lovosice nevyjímaje.
Lovochemie, tehdy Secheza, největší podnik na lovosickém teritoriu a dodavatel tepla pro obyvatel-

Zásahy jednotky požární ochrany HZS
Ústeckého kraje PS Lovosice na území
ORP Lovosice (3. 10. – 22. 10. 2013)
3. 10. v 9:24 byla jednotka vyslána
k převrácené soupravě tahače a
sklápěcího návěsu do strouhy u
kruhového objezdu v Lovosicích,
kdy jeho převážná část byla mimo
vozovku. Poraněný řidič byl odvezen na vyšetření do nemocnice.
Z havarovaného vozidla došlo k
malému úniku nafty z nádrže.
4. 10. v 10:30 byl ohlášen požár
sazí v komíně rodinného domku v
Sulejovicích. Jednotka provedla
stržení žhnoucích sazí. Majitel byl
obeznámen s povinnostmi pravidelných kontrol a čištění komína.
8. 10. v 9:03 vyrazila jednotka k
dopravní nehodě za obcí Chotěšov. V době příjezdu byla již na
místě záchranná služba, která
ošetřovala jednu zraněnou osobu.
Jednalo se o dopravní nehodu
dvou
osobních automobilů a
traktoru, která vedla k uzavření
silnice v obou směrech.
8. 10. ve 12:23 vyjely jednotky PS
Lovosice a Litoměřice k požáru
bytu v panelovém domě v ulici
Vodní v Lovosicích. Před příjezdem
jednotek provedla Policie ČR vykopnutí dveří a vyvedení uživatele
bytu na čerstvý vzduch. Zároveň
příslušníci policie sundali připálené
potraviny ze sporáku. Hasiči následně provedli odvětrání bytu.
9. 10. v 00:17 vyjely jednotky z PS
Lovosice a Litoměřice k požáru
chatky do ulice U Zdymadel
v Lovosicích. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár malé
stvo, musel přijmout řadu mimořádných opatření, aby dodávku
tepla pro Lovosice zajistil.
A jen tak mimochodem. Ke koloritu tehdejší situace patřilo to, že
fungoval jeden televizní program
45 minut za den. Skládal se ze tří
pořadů a to z Večerníčku, zpravodajské relace a zpráv o počasí.
Poté obrazovka skoro na 24 hodin
„zčernala“. Z nastalé situace měly
tehdy největší radost děti – tzv.
uhelné prázdniny (tehdy 3 týdny)
byly v období budování tzv. reálného socialismu jevem celkem
obvyklým.
Situace si vynutila vydání nařízení
federální vlády ČSSR premiéra
Štrougala o zavedení letního času
z důvodu zrovnoměrnění spotřeby
a zatížení soustavy elektrické ener-

skládky odpadu u opuštěné chatky, kde přespávají bezdomovci.
14. 10. v 11:58 vyjely jednotky
SDHO Třebívlice, Libčeves a HZS
PS Lovosice k požáru sazí v komíně
do obce Třebívlice. Průzkumem byl
zjištěn zanesený komín žhnoucími
sazemi a ucpaný komín v půdním
prostoru. Hasiči uhasili saze a odvětrali celý objekt. Majitel dostal
blokovou pokutu.
18. 10. ve 22:20 vyjely jednotky z
PS Lovosice a Litoměřice k požáru
tahače, kterému za jízdy chytly
pneumatiky. Požár byl lokalizován
před příjezdem jednotky pomocí
práškového přístroje.
19. 10. v 15:10 byla ohlášena na
linku 112 dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu na
silnici č. I/15 u Jenčic. V době příjezdu jednotky byl řidič motocyklu
v péči letecké záchranné služby.
Jednotka zajistila místo nehody.
20. 10. byla vyslána jednotka na
vyproštění osoby při dopravní
nehodě na dálnici D8. Na místě již
byla letecká záchranná služba a
záchranná služba z Litoměřic. Hasiči provedli zajištění místa nehody.
22. 10. ve 2:08 byl ohlášen požár
dodávky na čerpací stanici na dálnici D8. Na místo vyjeli hasiči z
Lovosic, Litoměřic a Brozan n. O.
Před příjezdem na místo události
se řidič snažil o uhašení pomocí
práškového přístroje, konečnou
likvidaci provedli hasiči, kteří dále
ochlazovali zasažený automobil.
gie pro budoucno. Hovořilo se
tehdy v jednotkách stovek MWh.
A toto platí s menší změnou až do
dneška, byť je to zpochybňováno.
Tou změnou bylo to, že v r. 1996
zavedla letní čas celá Evropská
unie a ještě o měsíc období tohoto
času prodloužila. Takže jsme EU
předběhli o 17 let. Byli jsme na to
již zvyklí a EU byla z naší strany
ušetřena kritiky. Alespoň v něčem
jsme byli mezi premianty.
V poslední době se na tuto záležitost zvedá vlna kritiky i v EU, a to
z důvodu, že to ztratilo postupně
efekt a je to zbytečné. Zda bude
letní čas zrušen nebo ne, nelze
tedy říci. Názor autora článku je, že
by k tomu dojít mělo. Klíč tohoto
rozhodnutí leží v Bruselu.
Jiří Veleman
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Školáci
Lovosické gymnazistky vybojovaly
republiku v přespolním běhu
Na parádní sportovní úspěch
dosáhl školní reprezentační atletický tým lovosického gymnázia
starších dívek ve sdružené
mezikategorii VI (ročníky 1996 –
1999). Po nedávné výhře v
okresním kole přespolního běhu
totiž nečekaně ovládl také krajské kolo, které se uskutečnilo v
Ústí nad Labem.
Pětičlenný dívčí tým uvedené
školy (Barbora Králová, Sára Studničková, Lenka Steinmetzová, Karolína Hieková a Tereza Cimrmanová) také přebor regionu jednoznačně opanoval (naše děvčata

obsadila v jednotlivcích první tři
příčky) a zcela po zásluze si vybojoval právo účasti v celostátním
finále.
„Jedná se o velký úspěch pro naši
školu i samotné dívky. Věřme, že
ani v celostátním finále nebudeme
úplně bez šance. Na kraji nám
ještě dvě nejlepší atletky totiž
chyběly,“ uvedl k tomu vedoucí
týmu a tělocvikář školy Jiří Willner.
Navíc v rámci finále může tým
získat pro svou školu i třídenní
zájezd pro 25 osob, republikový
vítěz pak poletí na světové finále v
přespolním běhu do Izraele.

Další úspěšný projekt na ZŠ A. Baráka
Základní škola Antonína Baráka
úspěšně
zrealizovala
další
z mnoha projektů, tentokrát
s názvem „Všichni na palubě!“
Jedná se o adaptační pobyt
určený žákům 6. tříd s cílem
vytvořit v nových třídních kolektivech pozitivní klima a přátelské vztahy mezi žáky.
Žáci se svými třídními učitelkami
prožili netradiční třídenní pobyt
v úštěckém hotelu Racek. Program
pobytu byl s velkým časovým
předstihem pečlivě a detailně při-

praven. Důraz byl kladen na seznamovací, týmové a pohybové hry.
Nechybělo ani aktivní poznávání
okolí a návštěva jelení zoo. Žáci tak
měli možnost vidět své spolužáky
a učitele i v jiném prostředí, než je
třída. Dostali také možnost zjistit
své schopnosti a dovednosti, které
by při běžné výuce zůstaly ve skrytu.
Projekt byl financován z dotačního titulu Ústeckého kraje.
Mgr. Alena Ptáčková
koordinátorka projektu

Exkurzi do Salzburgu nepřálo počasí

Novinky ze Základní školy Všehrdova
Pohádkový týden na škole
Základní škola ve Všehrdově ulici
se v týdnu od 7. do 11. října proměnila ve školu pohádkovou. Do
každé třídy se „vloupala“ jedna
pohádka a ta provázela děti každodenním vyučováním. A tak se
stalo, že u prvňáčků se zabydlela
Zlatovláska a Perníková chaloupka,
u čtvrťáků třeba hrneček z pohádky Hrnečku vař!, Paleček nebo
Šípková Růženka.
Rázem se v pohádkovou změnila
i samotná budova školy, protože
děti se svými pracemi prezentovaly
na chodbách. Objevily se tu nejen
pohádkové postavy nebo knihy,
ale i pohádkové počítání, doplňovačky, porovnávání, skupinové
práce, bludiště a spousta dalších
splněných pohádkových úkolů.
Na stejné Zemi co my, bydlí tu
s námi stromy
Den stromů se slavil 18. října i na
naší škole. Pokud zabrousíme do
historie, tento nápad vznikl ve
Spojených státech v Nebrasce.
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Myšlenka oslav Dne stromů se pak
rychle rozšířila do dalších kontinentů a dnes se tento svátek slaví
ve více než 50 zemích světa – u nás
od roku 1906. Tento den má připomenout, jak důležité pro naši
planetu lesy a stromy jsou.
Žáci ve Všehrdovce vyráběli ve
svých třídách „svůj strom“, řešili
různé úkoly, pracovalo se ve skupinách, zpívalo se. Hitem se stala
píseň pánů Svěráka/Uhlíře – Stromy. Památný strom stojí i na zahradě školy. Pod ním našly všechny třídy sladkou odměnu za svoje
celodenní snažení. Vrcholem celého dne bylo hodnocení básnické
soutěže o stromech. Dětské básničky byly veselé, vtipné, baladické
i k zamyšlení. Celý projektový den
je prezentován na chodbách a
v hale školy, kam je zvaná i široká
veřejnost. Pokud nedojdete až
k nám, určitě si udělejte výlet nebo
procházku do přírody, která nyní
hraje všemi barvami a většina stromů je zbarvena do krásy.
Mgr. Petra Hájková

Žáci 1. ZŠ Lovosice vyrazili na
dvoudenní výlet do Rakouska.
Počasí nám ale moc nepřálo.
Za drobného deště jsme si
prohlédli
historické
jádro
Salzburgu.
V areálu zámečku Hellbrunn jsme
se prošli krásnými zahradami s
vodními atrakcemi. Mnozí z nás si
je vyzkoušeli i na vlastní kůži. Navečer jsme dorazili do příjemného
podhorského penzionu, kde jsme

se ubytovali.
Druhý den nás čekala prohlídka
horské rezidence Adolfa Hitlera
Kehlsteinhaus. Místo slibovaného
výhledu nás ale přivítala mlha a
obrovské sněhové vločky.
Odpoledne jsme se projeli lodí
po jezeře Königsee, které připomíná norské fjordy. Značně unavení,
ale nabití zážitky jsme uvítali teplo
autobusu a vyrazili směr Česká
republika.
Mgr. Veronika Joujová

Prosincové číslo Lovosického dneška
vyjde ve čtvrtek 5. prosince
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Historie

Nový čestný občan města Lovosice Jaromír Kozlík

Zastupitelé města na svém
jednání 26. září jednohlasně
schválili udělení titulu Čestný
občan města Lovosice PhMr.
Jaromíru Kozlíkovi. Čestné občanství mu bylo uděleno in memoriam za celoživotní zásluhy v
oblasti kultury, výtvarného umění a společenského života. Jaromír Kozlík je uznáván i v rámci
kraje. Pro rok 2010 byl lékárník a
divadelník, regionální publicista,
činný v Lovosicích, zařazen v
Kalendáriu regionálních výročí
Ústeckého kraje.
Pan magistr Kozlík byl nejen jed-

ním z lovosických občanů uvedených jmenovitě v knize Karla Misaře Periférie, ale i sám autorem
půvabného
dílka
Pohlednice
z Lovosicka. Jeho život byl zajímavý, složitý, ale také plný lásky
k rodině, přátelům a lidem vůbec,
ke kultuře, k přírodě a vlasti.
Jaromír Kozlík se narodil v obci
Ředhošť pod Řípem 6. dubna
1920. Mládí prožil v Litoměřicích,
kde i vystudoval gymnázium. Poté
se nechal zapsat na Obchodní
akademii v Praze. Bylo to v onom
nešťastném roce 1939, kdy byly
zavřeny české vysoké školy.
Student Jaromír Kozlík byl mezi
těmi, kteří byli odvezeni nacisty do
Ruzyně, ale měl štěstí – byl brzy
propuštěn. Válečná léta strávil jako
lékárenský praktikant u své sestry.
Po válce dostudoval během dvou
let farmacii a nastoupil do lékárny
Na Rozcestí v Lovosicích.
Dne 25. října 1947 se magistr
Kozlík oženil a do Lovosic přivedl i
svou ženu. V roce 1948 byla lékárna znárodněna. Rodinný život se
panu magistrovi vydařil. V červnu
1949 se manželům narodil syn
Pavel, který provozuje praxi soukromého
dětského
psychiatra
v Děčíně, a o tři roky později dcera

Zemřela profesorka
Jarmila Spilková
Dlouholetá
členka učitelského sboru naší
školy profesorka
Jarmila Spilková,
jejíž
profesní
kariéra
byla
bytostně spjata s
lovosickým gymnáziem
takřka
pětatřicet
let,
zemřela po dlouProfesorka Jarmila Spilhé nemoci v neková na konci sedmdesáděli 6. října 2013
tých let.
ve věku nedožitých osmdesáti let. Smuteční rozloučení se v
rodinném kruhu uskutečnilo ve strašnickém
krematoriu v Praze.
Profesorka Spilková začala učit biologii
a chemii na našem gymnáziu již 1. září 1972
a žáky vedla až do roku 2007. Pro mnohé
generace našich gymnazistů absolventů se stala
nezpochybnitelným a jednoznačným symbolem
naší školy. Na její tradiční, jedinečný a originální
přístup ke studentům i škole samotné nelze
zapomenout. Čest její památce.
Gymnázium Lovosice, foto: archiv
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Petra, dnes absolventka VŠE, která
žije a pracuje v rodišti matky
v Poděbradech. Po zbourání lovosické lékárny pracoval pan magistr
v Litoměřicích; nejprve v lékárně
U matky Boží, později jako okresní
lékárník. V období „Pražského jara“
v roce 1968 se stal členem Klubu
angažovaných nestraníků (KAN)
a tato jeho „nežádoucí“ aktivita
měla později za následek jeho
odvolání z funkce a zařazení do
funkce skladníka okresní lékárenské správy.
Výjimečné byly kulturní zájmy
pana magistra: dlouhý čas působil
v ochotnickém divadle v Lovosicích
a tato jeho aktivita později vyústila
v dlouholeté členství v porotě
v rámci festivalů Libochovické
divadelní léto. Velmi intenzivně se
zajímal o výtvarné umění – mezi
jeho přátele patřil např. Antonín
Barák. Hloubka znalostí v oboru
výtvarného umění byla ceněna i
ředitelem
litoměřické
galerie
Dr. Otakarem Votočkem, který
pana magistra často pověřoval
úvodním slovem při vernisážích.
To zase zpětně rozšiřovalo okruh
jeho známých a přátel z uměleckých kruhů. V rodině pana magistra
byly
zavedeny
návštěvní

„čtvrtky“, kterých se zúčastňoval
také tehdejší lovosický kronikář
František Frühauf. Duší kozlíkovských „čtvrtků“ byla paní Helena,
která nejen vytvářela z pozadí
podmínky pro společenský život,
ale na jejích bedrech ležely také
veškeré rodinné povinnosti.
Kronika Lovosic, časté návštěvy
litoměřického státního archivu,
vzpomínky „starých“ rodáků – to
byly pravděpodobně hlavní inspirační zdroje pro nápad sepsat
publikaci o Lovosicku. Knihu
Pohlednice z Lovosicka vydal v září
1992 Městský úřad Lovosice a
vytiskla ji tiskárna Helioprint. Kniha
byla záhy po svém vydání zcela
rozebrána. Svému hlavnímu oboru
věnoval PhMr. Kozlík seriál Historie
lékárenství v našem regionu, který
vycházel v týdeníku Nezávislý
PROUD od prosince 1991 do února
1992.
Manželé Kozlíkovi se v r. 1992
přestěhovali k dceři Petře do Poděbrad; pan magistr byl v té době
již vážně nemocen a 28. listopadu
1993 zemřel. Je pochován na poděbradském hřbitově, od ledna
2000 i se svou milovanou ženou.
Byl to opravdu vzácný člověk.
(hz, foto: archiv)

Nedožitých 70 let Jaroslava Davídka
Dne 14. listopadu 2013 by se dožil
70. narozenin pan Jaroslav Davídek,
bývalý učitel bývalé 2. základní školy, dlouholetý člen zastupitelstva města Lovosice
(původně za Občanské fórum a později za
Českou stranu sociální demokracie) a
v letech 1994 – 2002 místostarosta Lovosic.
Od roku 1990 byl vedoucím vysílání Lovosického rozhlasového týdeníku, který byl od roku 1992
do července 1996 vysílán
i v rozhlase po drátě.
Duší vysílání byl pan učitel
Jaroslav Davídek, který
získal
první
zkušenosti
s rozhlasem již při ilegálním
vysílání v roce 1968 v radiu
Vysočina.
Měl velikou radost, když
začal natáčet videokamerou
(tenkrát jsme doufali, že
Lovosice budou mít malé
televizní studio a on se těšil,
že až bude v penzi, že bude
televizním technikem; studio mělo být v prostorách
budovy kina). Dlouhá léta s kamerou zaznamenával lovosické události z kultury i sportu a
nikdy nechyběl při žádné významné události,

aby ji kamerou zachytil pro další generace lovosických občanů. Pro výstavu „Z historie Lovosic“, která se konala u příležitosti oslav 400.
výročí povýšení Lovosic na město, natočil
videosnímek „Lovosice včera a dnes“.
S videokamerou ho v posledním roce života
mohli vídat také diváci na házené a mezi jeho
blízké přátele patřil i pan Kubíček. Jen málo
lovosických občanů ho
neznalo. Pan učitel, trenér
fotbalového oddílu dorostenců, promítač v kině,
člen zastupitelstva, místostarosta, předseda MO
sociální demokracie, bylo
skutečně mnoho možností, jak se s ním potkat.
Nedlouho před smrtí ještě
točil házenou, chtěl nafilmovat i Václavskou pouť.
A právě o Václavské pouti
28. září 2004 Jaroslav
Davídek zemřel.
Lidé ho měli rádi, jeho
bývalí žáci ho navštěvovali na Městském úřadu i po
odchodu ze školství. Byl hluboce věřící a byl to
opravdu hodný, tolerantní člověk, vždy ochotný
pomoci. Čest jeho památce!
(hz, foto: hv)
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Seriál
Lovosické hudební skupiny:

Gun Joking: „Plníme své sny!“
Čau
čtenáři
Lovosického
dnešku! Já jsem Lukáš Vlasák,
zpěvák a kytarista v kapele
Gun Joking. Dostal jsem tuhle
skvělou příležitost představit
ti svými slovy v krátkosti naši
bandu. Nečekej nějakou nezaujatou, sofistikovanou publicistiku; prostě ti z pohledu zakládajícího člena povím, co drží pohromadě tu svéráznou čtveřici osob,
která v tvém městě tlačí kupředu
kárku s nápisem „Sex, drogy &
rokenrol“!
Tak s těma drogama jsem to,
ehm, krapet přehnal, ale pravdou
je, že rokenrol jsme chtěli hrát
odjakživa, přesněji řečeno od patnácti. Vymlátit ze sebe neklid tvrdě
a nahlas a možná si přitom tak
trochu z lidí vystřelit (od toho asi
náš název Gun Joking, ačkoliv
oblíbená kapelní legenda praví, že
jej vygeneroval počítač).
Kdo tvoří Gun Joking
Prapůvod Gun Joking spočívá v
uskupení Šavlozubý ponožky, kde
tři kamarádi Luky-Martin-Ondra
experimentují se slovy a nástroji až
za únosnou mez absurdity. Toto
spojení se nám podařilo k naší
radosti loni obnovit a kupodivu
nás jako Šapon-reunion potkalo
pár zajímavých akcí (Noc kostelů,
Hašmar). Z Ponožek jsme v Gun
Joking zbyli já (Luky) a můj nejlepší
kámoš Ondra. Oba zpíváme a hrajeme na elektrickou kytaru, navíc
používáme podobný druh divného
humoru, takže si nás lidi dřív často
pletli.
Ke Gun Joking neodmyslitelně
patří ještě Verča a Šidy. Verča je
hráčka na basovou kytaru. Je to
velmi senzitivní člověk. Po tolika
letech přátelského dohadování se
ve zkušebně a čůrání u silnic ces-

tou na koncert už je v podstatě
něco jako naše ségra. Šidy, nejstarší z nás, působí dojmem, že dokáže
všechno opravit. Má největší svaly,
hlavně ty lýtkové, jak pořád běhá
do schodů, když nosí bicí do klubů
a z klubů.
Kde se dobře hraje
Poslední dobou se nám krásně
hrálo ve Šluknovském výběžku.
Koncertů máme na kontě asi sto,
těch zajímavých nepočítaně. Hráli
jsme už i na kamiónu, na pile, v
kontejneru, v kostele, v ponorce,
na koupališti, v loděnici, v blázinci,
ve vopici, na kytičkách, v patře, na
fotbalovém hřišti, v cirkuse, v bubnu i doma, ale všechny koncerty
začínají a končí ve zkušebně. Nejprve jsme zkoušeli doma po pokojíčcích. Pak nám rodiče s nervy
zdrásanými hlukem půjčili na určitou dobu garáž. Z garáže nás zima
vyhnala do „pinčesárny“ na gymplu, kterou jsme taktéž opustili a šli
„za pohodlím“ do loděnice. Nikde
jsme neplatili a všude jsme štvali
rámusem. Opravdovou zkušebnu
jsme získali až v Terezíně, v objektu

s usměvavými vrátnými (jak kdy!).
A to už je vlastně naše přítomnost. A co nějaké nahrávky? CD, LP,
MC, MP3? S tím už to není tak
jednoduchý... Ne, že bychom se
nesnažili. Už dvakrát jsme se pokusili vyprodukovat „nejlepší demo
všech dob“, ale spolupráce nikdy
nedopadla podle našeho očekávání, což nás tak naštvalo, že jsme se
většinou rozhodli nahrané písničky
škrtnout z playlistu a posunout se
někam dál. Fanoušci tak musí stále
poslouchat tu starou písničku o
panu Changovi, co „prodává dětem skéro a má hrozně velký péro“, Verča už z toho šílí a my ostatní skoro taky. Ale na listopad máme rezervovaný termín v ústeckém
studiu, tak nám drž palce, ať aspoň
ten singl, probůh, natočíme!
Být spolu v kapele
Zkoušky, koncerty, nahrávky. Co
ještě spolu jako kapela podnikáme? Rádi se necháváme fotit s
neobvyklými lidmi na neobvyklých
místech. Děláme si vlastní plakáty,
placky a samolepky. Točíme videopozvánky na koncerty. Dokonce

máme i dvě handmade vlajky!
Během pracovního týdne jsme
všichni rozlezlí po různých městech
ČR, takže když nám o víkendu
zbude společný čas i na něco jiného než jen na zkoušení či koncertování, sejdeme se nad pivem, kde
se snažíme nepomlouvat jiné kapely, což nám moc nejde. Co nám
naopak jde velmi dobře, je vymýšlet plán na ovládnutí světa, nebo
přinejmenším českého hudebního
průmyslu. Párkrát jsme se spolu
byli i koupat, ale vzpamatováváme
se z toho do dneška (ne toho
Lovosického).
Naše kapela se žánrově dost
dlouho hledala pod nálepkami
jako crossover nebo alternative
rock. Máme rádi Black Sabbath,
Sto zvířat i Huga Toxxxe. Takže co?
Nic z toho samozřejmě nehrajeme.
Hrajeme vlastní tvorbu (nově
s anglicky zpívanými texty) pohybující se mezi žánry rock, metal,
punk, hardcore. Možná, že se pro
nás nejlépe hodí označení post
hardcore. Ale není to vlastně jedno? Nechceme znít jako někdo
jiný. Chceme být Gun Joking
a chceme, aby naše hudba měla
koule. Energie je pro nás to nejdůležitější.
Jsme prostě obyčejní mladí cápci
a vohnouti z Lovosic. Rádi sedáváme spolu s partou přátel na
Osmičce a porušujeme městské
vyhlášky. Kdo ne? Rádi lepíme věci
na místa, která nám nepatří.
Kdo ne? Jako ostatní máme své
velké sny. Být spolu v kapele,
nechávat si rozvibrovat vnitřnosti
hlasitými kytarami a údery bicích.
Tvořit společně hudbu, co nás baví,
je splněním jednoho z nich. Měj se
krásně, čtenáři, a miluj nás na:
www.facebook.com/gunjoking!

 Členové Sdružení Úsměv pro zdraví si zajeli na výlet do Saska 
Bývalá lovosická pobočka Svazu postižených
civilizačními chorobami se 1. října 2013 přejmenovala na Sdružení Úsměv pro zdraví. Jednou
z prvních akcí staronové organizace byl výlet na
zámek Augustusburg v Sasku.
Renesanční zámek stojí na porfyrové skále nad
údolím řeky Zschopau a pro tvar své střechy bývá
nazýván „Korunou Krušnohoří“. Staré lovecké sídlo
v sobě ukrývá mnoho znamenitých výstav a muzeí. Pro lovosické výletníky bylo překvapením, že
při vstupu všichni obdrželi audioprůvodce v českém jazyce. Účastníci zájezdu si nejprve prohlédli
některé zámecké prostory a renesanční zámeckou
kapli se vzácným obrazem Lucase Cranacha mladší-
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ho, kde byli i svědky jeho restaurování. Vyslechli
zde také úryvek jedné Bachovy skladby
v provedení na vzácné varhany. Ve zdejším
Hasenhausu navštívili výstavu zvířeny Krušných
hor, lovné zvěře a ptactva – zvířátka byla zasazena do svého životního prostředí a vypadala
„jako živá“. V bývalé stáji byly vystaveny historické kočáry a velmi zajímavá byla i prohlídka
studničního domu. Někteří výletníci navštívili i
zámeckou věž (je na ni výtah), z níž bývá rozhled do dalekého okolí – tentokrát tomu ale
deštivé počasí nepřálo. Vedoucími zájezdu byly
Helena Vaňková a Annemarie Janoušková.
Všichni byli s výletem spokojeni. (hz, foto: archiv)
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Festival zimních dobrodružství
a adrenalinových sportů v čajovně

Filmový festival Tierra SNOW
FILM FEST je celovečerní promítání špičkových filmů plných
extrémního lyžování, zimního
lezení, skialpinismu a dalších
extrémních zážitků a sportů.
V říjnu a listopadu mohou diváci
ve 180 městech ČR a SR zhlédnout
osm nejlepších zimních filmů uplynulé sezony domácí i zahraniční
produkce. Jedním z těchto měst
jsou také Lovosice.
Festival se opět koná v podniku
Čajovna – vinotéka – minibiograf.
V letošním roce bude v Lovosicích
festival znovu dvoudenní s tím, že
oba dny bude uveden shodný
program. Festival se tu uskuteční
22. a 23. 11. od 19.30 hodin.
Filmová přehlídka Tierra SNOW
FILM FEST je největší festival svého
druhu, jak uvádí i manažer festivalu Dan Hála: „Těší nás velký zájem

o pořádání festivalu i v menších
městech. Jsme rádi, že můžeme
nejlepší filmy uplynulé sezony
ukázat i tam, kde by jinak takovou
možnost neměli. Počtem míst
konání jsme zdaleka nejrozšířenější
sportovní či outdoorový filmový
festival v Česku i na Slovensku.“
Hlavní program je sestaven ze
sedmi filmů, které získaly řadu
ocenění na zahraničních filmových
festivalech: Crossing the Ice –
Napříč ledy, Tempting fear –
Lákavý strach, Blue Obsession –
Modrá posedlost, Snow Way,
Nordfor sola – Na sever od slunce,
Neviditelná hora, Unicorn Sašimi –
Sašimi z jednorožce. Bonusovými
filmy jsou Snowgirls a Ataraxie.
Další informace, podrobnosti
o filmech a autorech najdete
na stránkách festivalu:
www.SnowFilm.cz.

Biřmování je svátek křesťanské dospělosti
V kostele svatého Václava v
Lovosicích se v neděli 20. října
uskutečnilo po delší době biřmování. Pamětníci mohou vzpomenout biřmování v roce 1968;
svátost věřícím tenkrát uděloval
tehdejší
litoměřický
biskup,
Mons. Štěpán Trochta (v roce
1968 se opět ujal diecéze a o rok
později, v roce 1969, byl jmenován kardinálem).
Další po přestávce 33 let se konalo 2. června 2001 a pontifikální mši
celebroval litoměřický biskup,
Mons. Josef Koukl. Biřmovanců
bylo tenkrát jednadvacet – od
děvčátek ve věku 15 let po konfir-

Kostel byl pro tento významný
den slavnostně vyzdoben květinami a pontifikální mši celebroval
litoměřický biskup, Mons. Jan
Baxant; koncelebrovali dva spolubratři, lovosický farář Roman
Depa a druhý polský kněz
Wojciech Szostek. Obřad byl doprovázen lovosickým chrámovým
sborem (Missa brevis in D – Jaromír Hruška). Baxant v kázání připomněl první křesťany, kterých byla
jen hrstka a dokázali velké věci.
Dalším tématem jeho řeči byla
nutnost komunikace mezi lidmi.
Vzpomněl také, že tato neděle byla
Misijní nedělí. Vlastní obřad biřmo-

manty přes 60 roků. Biřmování je
svátost udělovaná v katolické církvi
obvykle mladým věřícím; může být
ale udělena i starším, pokud neměli v mládí možnost ji přijmout.
Svátost poskytuje posilu pro duchovní dospělost a v České republice se podle církevního zákona
uděluje od 15 let. Chápe se jako
zvláštní a plní obdarování Duchem
svatým. Každý biřmovanec si zvolí
své biřmovací jméno a svědka
biřmování (kmotra). Biřmování
uděluje biskup.

vání probíhal tak, že: biskup vztáhl
ruce na kandidátky a vyslovil modlitbu, ve které prosil Boha o seslání
na ně Ducha svatého s jeho dary
moudrosti a rozumu, rady a síly,
poznání a lásky a bázně Boží.
Potom jim biskup pomazal čelo
křižme (olejem posvěceným o
Zelený čtvrtek), vyslovil jejich nová
jména a řekl: Přijmi pečeť daru
Ducha svatého. Jistě pro ně byl
tento den jedním z nejvýznamnějších v životě, den jejich křesťanské
dospělosti.
(hz, foto: hv)

  První soutěž – první úspěch  
Pod záštitou radního Libereckého kraje J. Jadrného se konaly
„Jiřinkové slavnosti v Hejnicích“.
Jejich součástí byla soutěž mladých aranžérů. Soutěžila tříčlenná družstva včetně naší školy
SOŠ technické a zahradnické.
Tématem 3. ročníku bylo „Výročí
založení firmy“. Prvním úkolem
byla dárková kytice pro majitele
firmy. Druhý úkol přímo nesouvisel
se základním tématem, soutěžící
měli do květinového rámu vytvořit
aranžmá ze sušených květů a přírodnin. Třetí, poslední a zároveň
nejnáročnější úkol, byl úkolem
tříčlenného družstva. Ve venkovním prostoru atria se tvořila aranžmá k výročí zvolené firmy. Základem kytice a venkovního aranžmá
byly, jak jinak, jiřiny.
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Odborná porota složená ze zkušených aranžérek hodnotila zhotovená díla podle stanovených kritérií – technické zpracování každé
práce, dodržení základních estetických pravidel aranžování, vystižení
tématu a kreativitu, využití moderních materiálů a celkový dojem
vytvořeného díla.
Naše aranžérky (z oboru Prodavač květin – florista) se zúčastnily
soutěže poprvé a vůbec se neztratily. V aranžování kytice pro majitele firmy obsadila Veronika Dufková 3. místo, nejlepší obraz vytvořila a na 1. místě se umístila
Kateřina Walterová. První místo
pak ještě získala absolventka naší
školy Adéla Mackeová soutěžící za
mělnickou školu.
SOŠ technická a zahradnická Lovosice
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Sport

Lovosické házení utrpělo Jiří Kasal je vicemistrem světa
změnou termínu
V sobotu 21. 9. se uskutečnil
6. ročník mítinku Lovosické házení, jenž je zařazen do mezinárodní česko – německo – polské
Vrhačské tour 2013, která proběhla již počtvrté. Původní termín, na nějž byla pozvána
spousta závodníků zvučných
jmen,
musel
být
bohužel
z různých důvodů přeložen,
a tak se mítinku zúčastnilo pouhých 21 vrhačů a vrhaček z
11 oddílů z Česka a Německa.
Z Německa zde bylo 6 atletů a
atletek ze tří oddílů. Přesto zde
díky organizátorovi bylo k vidění
alespoň pár kvalitních výkonů.
Nejhodnotnějším byl výkon juniora
Marka Šanka z AC Tepo Kladno,
který hodil oštěpem výtečných
69,43 metrů a překonal o tři metry
rekord stadionu. Druhý nejhodnotnější výkon předvedla Markéta
Slavíková z USK VŠEM Ústí nad
Labem v disku, kdy hodila skvělých
46,05 m. Třetím nejlepším výko-

nem bylo výborných 51,48 m v
kladivu v podání Jana Bartůňka z
PSK Olymp Praha. Čtvrtým nejhodnotnějším výkonem pak bylo
41,73 m v disku Jaroslava Smělého
z pořádajícího oddílu.
Vítězem 4. ročníku Vrhačské tour
se stal letos už dvojnásobný mistr
světa a loňský stříbrný medailista
z OH v Londýně koulař David Storl
z Německa, který za výkon 20,71 m
získal 1 163 bodů. 2. místo obsadil
kladivář z Egypta Mahmoud
Hassan za výkon 78,21 m a 1 155
bodů. Na 3. místě se umístil bývalý
mistr Evropy a medailista z MS a
OH – německý koulař Ralf Bartels
za 18,66 m a 1 041 bodů. První
český zástupce, diskař Igor Gondor
se umístil na 4. místě za výkon
58,02 m a 1 019 bodů. První ženou
se stala a celkově na 6. místě skončila Věra Cechlová – Pospíšilová v
disku za 54,95 m a 978 bodů.
Letošní Vrhačská tour byla nabitá
světovými jmény.
Jaroslav Smělý

Lovosičtí cyklisté se v říjnu
setkali ve svém klubu s Jiřím
Kasalem, který se dne 22. 9.
2013 stal v italském Trentu vicemistrem světa v silničním závodě jednotlivců na 60 km. Světová cyklistická federace UCI mu
předala stříbrnou medaili, a to
již podruhé. Jako jediný z reprezentantů ČR v silniční cyklistice,
včetně kategorie elite, přivezl z
MS 2013 medaili.

Jak závod probíhal?
Jeli reprezentanti zemí z celého
světa v omezeném počtu 60 závodníků. Chvíli se jelo po rovince,
ale již na osmém kilometru se vše
zvedlo prudce nahoru do výšky
560 m nad mořem. Pak jsme spadli
dolů, jeli po rovině, ale posledních
20 km jsme jeli do skutečného
vrchu na Monte Bondone, 1 654 m
nad mořem. Celé se to roztrhalo.
Zůstalo nás 5 nejpřipravenějších.
Nastoupali jsme 1 450 m. Do cíle
jsem odjetého Švéda stíhal již

Oddíl TOM Vejři výrazně zabodoval
Na mezinárodním mistrovství,
které se konalo v Orlové na
Ostravsku, se náš nejmladší žák
Petr Havrda umístil na senzačním 5. místě. Je to velmi vydařený výsledek, který se mu povedl, a je velkým příslibem a nadějí
do další sezony.
Letošní sezona turistických závodů je za námi. Pro náš oddíl
to byla sezona velmi vydařená.
Ve více jak třicetileté historii oddílu
se teprve druhému našemu zástupci podařilo probojovat na
mezinárodní mistrovství. K takovému úspěchu vedla dlouhá
cesta, která začala letos na jaře
závoděním v krajském poháru
(Mikulášovice, Kralupy) a na Mis-

trovství Ústeckého kraje ve Skalici
u Litoměřic, jehož pořadatelem je
náš oddíl. Z těchto krajských závodů si vybojovali postup do Českého poháru nejmladší žáci: Petr
Havrda, Viktor Smutný, František
Škop, v mladším žactvu pak Karolína Schejbalová a Petr Preiss, ve
starším
Dominik
Hodr
a
v dospělých Veronika Houdková a
Patrik Beck.
V poháru si nejlépe vedl již zmíněný Petr Havrda a také František
Škop. Oba postoupili na Mistrovství ČR do Havířova, kde podali
velmi slušný výkon, který byl korunován postupem Petra Havrdy na
mezinárodní mistrovství.
Jan Žwejk Schejbal, Vejři Lovosice

jenom já. K předjetí mi chybělo pár
metrů. V jiném závodě do vrchu
jsem ho porazil. Jsem však spokojen. Česká vlajka stoupala po stožáru. Hezký pocit to byl i pro kategorii závodníků masters (věk 65 –
69 let)
Co pořadatelé?
Připravili pro nás nejtěžší závod,
co jsme kdy jeli v naší kategorii.
Bylo to, jak se říká, na krev. Trať
byla uzavřena a organizace byla
super. Průběh závodu sledovala
televize. Italové milují cyklistiku.
Nelze jim než poděkovat.
Jaké jsi měl letos další výsledky?
Stal jsem se podevatenácté
mistrem ČR a v mé kategorii vyhrál
12 závodů doma a v zahraničí.

Nejvíce si cením vítězství z cyklu
Světového poháru v rakouském
St. Johann in Tirol. Byla to jízda do
vrchu a tady jsem porazil i pozdějšího mistra světa, Švéda Karlsona.
Obdivuhodné. Kolik jsi projel km
v přípravě a při závodech?
Mám své tréninkové plány a ty
plním. Rok co rok najedu cca
30 tisíc km v tréninku a při závodech. Počasí nerozhoduje. Cyklista
musí být odolný. Jezdím od mládí.
Hodně km jsem najezdil dříve ve
známé RH Plzeň.
Na jakých kolech jezdíš a s jakou
životosprávou?
Silniční závody jezdím na světových značkách. Časovky také.
Specialized, Pells, Cannondale.
Tréninky jezdím na kole, které
neopouštím již 15 let. Vsadil jsem
dobře, mám ho rád a vděčím i
jemu za výsledky. Je o 3 kg těžší
než má závodní kola. Těžko na
cvičišti… Životospráva je o těstovinách, bílém mase, trochu hovězí
atd. Potřebujete udržet nízkou
váhu. Mám 60 kg. Podívejte se na
cyklisty. Někdy se jim říká kolumbijské blechy. No, ale nejsem
„čistý“. Mám rád pivo a dokážu si i
přiťuknout destilátem. Nikoliv však
pravidelně a nadměrně.
Jaký je předpoklad vítězit? Co
finance a zázemí?
Talent, zkušenost od mládí. Tvrdě
a kvalitně trénovat bez ohledu na
počasí. Nelze opomenout zdraví.
To znáte. Je až na prvním místě.
Prakticky vše si financuji sám.
Cyklo materiály, startovné, pobyty,
cesty atd. Nic není doma ani v
zahraniční zadarmo. Zázemí mám
skvělé u své manželky Hanky a
celé rodiny. Dokáže mi vše organizačně zajistit a prima vaří.
Co horské kolo?
Již asi ne. Jsem ortodoxní silničář.
Budeš pokračovat v r. 2014 a v
jakém dresu?
Ano, chci. Hlavně to zdraví. Budu
jezdit v kategorii licence masters
65 – 69 roků. Dres neměním, budu
dále žlutozelený od klubu KCL
KOOPERATIVA – Svijany.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
další vynikající výsledky. Díky, Jiří.
Jiří Ládiš, předseda CK Lovosice
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Kulturní středisko Lovoš
Pátek 8. listopadu
MAĎARSKÝ NÁRODNÍ VEČER
Čeká Vás koncert s tříchodovou večeří v maďarském dobovém stylu. Zazní melodie z Čardášové
princezny a z jiných operet i muzikálů. Vystoupí:
MERÉNYI NICOLETTE a KISZELY ZOLTÁN.
Sál KS Lovoš, od 18 hodin, vstupné 250,- Kč (zahrnuje koncert s večeří). Vstup pouze ve společenském
oděvu.
Neděle 10. listopadu
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového
dividla. Sál KS Lovoš, od 14 hodin, vstupné 20,- Kč.
Neděle 10. listopadu – VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Setkání s melodiemi autorů klasické i moderní
hudby.
Kostel sv. Václava, od 17 hodin, vstupné 50,- Kč.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz
PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ
Středa 6. 11. – TERAPIE POMÁHÁ!
Individuální práce s dětmi se specifickou
potřebou.
RC MOZAIKA, 15.00 – 18.00 hodin, vstupné 35,- Kč.
Středa 13. 11. – PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ JINÝCH
SVĚTŮ S TVŮRČÍ KERAMICKOU DÍLNOU
RC MOZAIKA, 16.00 – 18.00 hodin, vstupné 35,- Kč.
Středa 20. 11. – POHYBOVÉ AKTIVITY
Individuální práce s dětmi se specifickou
potřebou.
16.00 – 17.00, sraz před budovou BOWLING
JOHNOVÁ, Přívozní ul.
Středa 27. 11. – TERAPIE POMÁHÁ!
Individuální práce s dětmi se specifickou
potřebou.
RC MOZAIKA, 15.00 – 18.00 hodin, vstupné 35,- Kč.

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

Pondělí 11. listopadu
GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA
Himálaj, vhodný i pro penzisty. Manaslu, sedlo
Larkia a pozoruhodnosti Kathmandu
V loňském roce parta sedmi důchodců, průměrný
věk 66 let, obešla osmitisícovku Manaslu s přechodem sedla Larkia ve výši 5 220 metrů bez jakýchkoliv zdravotních potíží. I lidé staršího věku, kteří celý
život sportovali, mohou navštívit nejvyšší hory
světa. Kromě záběrů z treku autor ukáže zajímavé
pozoruhodnosti Kathmandu. Seznámí posluchače
i s absolventem Bratislavské univerzity, Nepálcem
Kundou Dixitem, u kterého bydlel a který patří
mezi nejbohatší lidi v zemi.
Beseduje a promítá Ing. Ivo Petřík, publicista a
cestovatel. Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin,
vstupné 20,- Kč.
Čtvrtek 14. listopadu – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15 hodin, vstup volný.
Čtvrtek 21. listopadu – DEN ZDRAVÍ
V rámci prevence zdraví přednáší MUDr. Jan Hnízdil, celostní medicína. Měření krevního cukru,
cholesterolu – MUDr. Matějíčková (OHS) Litoměřice, měření krevního tlaku, SM systém – cvičení s
lany, léčivé svíce, kameny, atd. Osvědčený DEN
ZDRAVÍ, pro širokou veřejnost.
Sál KS Lovoš, od 15 hodin.
Pondělí 25. – čtvrtek 28. listopadu
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Betlémy, výroba vánočních ozdob, vizovického
pečiva, adventních dekorací, zdobení perníčků a
další.
Sál KS Lovoš, pondělí od 13 do 17 hodin, čtvrtek do
17 hodin.

PŘEDNÁŠKY:
Sobota 9. 11. od 10.00 hodin
Dětská onemocnění a očkování
Seminář vede MUDr. Miroslava Šormová – zkušená
dětská lékařka s pediatrickou ordinací v Lovosicích.

Sobota 23. 11. od 10 do 14 hodin
Efektivní řešení sporů v rodině
„Zlobí“ Vaše dítě více, než je obvyklé? Řešíte bez
úspěchu jeho problémové chování? Nevíte, jak
předejít záchvatům vzteku, vzdoru nebo hysterie?
Přijďte si popovídat na toto téma, získat nový úhel
pohledu a načerpat možné způsoby řešení.
Lektor: Mgr. Šárka Pailová, vstupné 35,- Kč.

Sobota 16. 11. od 10.00 hodin
Psychomotorický vývoj dítěte
Seminář vede Mgr. Milíč Kaštánek, DiS., fyzioterapeut s desetiletou praxí v denních stacionářích pro
děti s postižením, kde mimo jiné konzultuje a
koriguje s rodiči odchylky ve fyziologickém vývoji
jejich dětí od nejranějšího věku až do dospělosti.

MINIŠKOLKA
Potřebujete pohlídat, zajít si ke kadeřnici, na úřad
nebo k lékaři? Vyžaduje Vaše dítě dětský kolektiv,
ale do školky ještě nechodí? Přijďte k nám!
Úterý, čtvrtek a pátek 8.30 – 12.00, cena: 200 Kč
(jednorázově) / 150 Kč (pravidelně). Je nutné se
objednat den předem do 17.00 na tel.: 723 563 439

Pondělí 25. listopadu
GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA
Hořká chuť čokolády, dětská práce na kakaových plantážích v západní Africe
Problematika dětské práce ilustrovaná na promítaných stech fotografiích z kakaových plantáží z
Ghany i dalších zemí, kde se na sklizni podílejí děti.
Zmíněny budou i další typy dětské práce, například
v Etiopii, Kambodži a Dominikánské republice.
Dokumentární film Addis a Daniel: Uloupené
dětství (28 min, 2010) zachycuje příběh dvou dětí z
Etiopie, které se staly obětmi obchodu s lidmi.
Beseduje a promítá Pavla Jebili Začalová – z organizace Člověk v tísni, která vede projekt Stop dětské
práci. Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin,
vstupné 20,- Kč.
Pátek 29. listopadu
SDRUŽENÍ ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ
POŘÁDÁ TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17 do 22 hodin, vstupné 65,- Kč.
Sobota 30. listopadu – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V případě zájmu si mohou rodiče přinést vlastní
dárek pro svou ratolest, který předá Mikuláš s
malou pozorností od KS Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 14 do 16 hodin, vstupné
dobrovolné.
Neděle 1. prosince
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Václavské náměstí, od 17 hodin.
Sobota 14. a neděle 15. prosince
VÁNOČNÍ TRHY
Navození vánoční atmosféry pohádkou, hudbou,
dobovými a řemeslnými stánky. Vystoupí ZUŠ
Lovosice, ZUŠ Coswig, Dechový orchestr KS Lovoš,
trubači, dramatický kroužek, atd.
Václavské náměstí od 11 do 17.30 hodin.

Městská knihovna
Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com
www.knihovna.lovosice.com
Běžná provozní doba:
Dospělí
Po
x
12.00 – 18.00
Út 9.00 – 11.00 12.00 – 15.00
St 9.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Čt zavřeno
Pá 9.00 – 11.00 12.00 – 15.00

Děti a mládež
12.00 – 18.00
x
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00

ADVENTNÍ KONCERTY v Mírovém kostele Církve československé husitské, ul. Karla Maličkého, Lovosice:
ź sobota 30. 11. 2013 od 17 hodin – Koncert country skupiny KARAVANA
ź sobota 7. 12. 2013 od 17 hodin – Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia IN FLAGRANTI
ź pátek 13. 12. 2013 od 17 hodin – Koncert sopranistky DANY KRAUSOVÉ za doprovodu ESTER GODOVSKÉ
ź sobota 21. 12. 2013 od 17 hodin – Koncert country skupiny KARAVANA

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích utkání
v házené – Listopad
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 16. 11. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – SKP Frýdek-Místek
• Sobota 23. 11. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Handball KP Brno
2. liga muži
• Neděle 10. 11. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – AŠ Mladá Boleslav
• Neděle 24. 11. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – TJ Chemička Ústí
1. liga staršího dorostu
• Neděle 10. 11. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zubří
• Neděle 24. 11. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha
1. liga mladšího dorostu
• Neděle 10. 11. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zubří
• Neděle 24. 11. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha
Turnaj starších žáku
• Sobota 30. 11. od 9:00 hodin
Turnaj minižáků 6+1
• Sobota 23. 11. od 9:00 hodin

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví (dříve SPCCH)
16. 11. – SEMINÁŘ – LÉČEBNÝ KÓD
Přednáší Petr Čermák, DDM Elko, od 9 do
14 hod. Přihlášky: 603 230 513, cena 60,-Kč.

4. 12. – NĚMECKO – VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
Odjezd LTM dolní nádraží: 8.30, Lovosice
nádraží: 8.45, Centrum: 8.50.
Přihlášky: Hela Vaňková: 603 188 139.

17. 11. – MAMZELCE NITOUCHE
Karlín od 15 hod., bus 11 hod. odjezd
z LTM a Lovosic.
18. 11. – PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ psychotronik Václav Vít
KS Lovoš od 13 hod., diagnostiku nahlásit
předem. Žamberská: 603 230 513.
21. 11. – DEN ZDRAVÍ
Měření KT, cholesterolu, cukru. MUDr. Jan
Hnízdil, J. Trnková, Horák, V. Procházková.
KS Lovoš od 15 hod.
28. 11. – VÝROBA SVÍCNŮ
DDM Elko od 9 hod.
29. 11. – „BABÍ LÉTO“
Bál s tombolou, od 17 hod.,
Vstupenky: Věrka Javůrková: 790 403 536.

Cvičení s lany SM-systém
Pravidelné cvičení – úterý a čtvrtek
od 14 hod. DDM Elko. Pro dospělé do konce
roku zdarma. Možnost domluvit cvičení na
tel. 702 001 721.
Počítačová gramotnost, keramika, ruční
práce podle zájmu přihlášených.
Samovyšetření prsu do středních škol.
Pravidelné schůzky v LTM, ul. Kosmonautů.
Pondělí od 13 hod, Dům s pečovatelskou
službou.
Bližší informace a přihlášky: pondělí a úterý
dopoledne v DDM ELKO na telefonu: 603 230
513, 416 531 179 nebo 416 532 505

FLORBAL – zápasy A-týmu mužů v hale CHEMIK
16. 11. • 19:45 – Slavia VŠ Plzeň
17. 11. • 17:30 – FBC Plzeň

30. 11. • 19:45 – TJ Baník Sokolov
1. 12. • 12:00 – FB Hurrican Karlovy Vary

Nejlepší vánoční dárky
pro vaše mazlíčky

Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,

AKVA
•
TERA
•
HOBBY

hlodavce, exoty
a ostatní
U nás seženete:
Koi kapr, Barevný Karas,
Shubunkin, Jeseter sibiřský,
Jeseter malý, Jesen Zlatý,
Lín zlatý, Sluněčnice pestrá,
Perlín zlatý, Sumec zlatý,
Kaprovec čínský, Amur bílý,
a Ostroretka stěhovavá.

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

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ
V AREÁLU AUTOLAKOVNY LOVOSICE

n

Přijďte se podívat, jak pro Vás
pracujeme

n

Poradíme Vám rychle, nezávazně a
zdarma
Poraďte nám i Vy, jak by mělo
vypadat ideální pojištění
Přijďte na malé mikulášské
pohoštění
Pro každého roztomilý dáreček
Vítáni jste všichni, občan,
podnikatel, rodina, živnostník či
zaměstnanec

n

n

n
n

5. prosince 2013 09.00 – 17.00 hodin
Osvoboditelů 39/17 Lovosice 410 02

Nyní akce
autobaterie
ory
a elektromot

13 Kč

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Kč
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mož

DANA HRŮZOVÁ
Generální reprezentant
dana.hruzova@obchod.csobpoj.cz | www.csobpoj.cz

JIŘÍKOVÁ LUCIE, vedoucí pobočky
T: 731 428 404, lucie.jirikova@obchod.csobpoj.cz

BALAŠTÍKOVÁ JANA, přepážková pracovnice
T: 736 726 958, jana.balastikova@obchod.csobpoj.cz
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Lovosice
Sv. Čecha 1163/2
areál autolakovny

Tel.: 724 11 12 13
777 89 77 60
www.autovrakylovosice.cz

inzerce.dnesek@email.cz

Chystáte se na lyže?
aktní čočky.

Přijďte si vyzkoušet kont

Máme v nabídce měsíční,
ale i jednodenní kontaktní čočky
od ověřených dodavatelů.

U
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VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

• kontaktní

Lovosice

Libochovice

Pondělí
- Pátek
8:30-12:00
13:00-17:00

Nám. 6. května 612
416 591 509

E-mail: optik.prudky@iol.cz

www.optia.cz

Nevidíte na návody, ceny a expirace?

Přijďte si pro brýle.

E
APLIKUJEčoM
čky
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Vyšetření, zácvik,
2 čočky na měsíc,
,0
pouzdro a roztok
5
6
a
na čištění z

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

Pokud nechcete stále měnit brýle na dálku
a na blízko, pořiďte si multifokální brýle
a uvidíte na všechny vzdálenosti.
Zárukou pohodlného vidění a snadného
přivyknutí jsou kvalitní brýlové čočky.
Nelákáme vás na slevové akce,
jde nám o to, abyste dobře viděli.

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

Nabízíme obory vzdělávání:
Ę Předškolní vzdělávání v mateřské škole
(informace: ms@stredni.eu, tel.: 777 082 225)

Ę Ve střední škole všechny dříve nabízené obory zveřejněné
v tisku nebo na webových stránkách naší školy.

Ę Podávání přihlášek do uměleckých oborů vzdělávání
do 30. 11. 2013:

§Grafický design
§Scénická a výstavní tvorba
§Umělecký truhlář a řezbář
† Talentové zkoušky spolu s přijímacím řízením proběhnou 15. 1. 2014

Den otevřených dveří - 13. 11. 2013
Návštěva školy kdykoliv po dohodě.

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

www.ltnet.cz

Denně 9:00 - 20:00 hodin

Ceny jsou uvedeny bez DPH

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

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

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS
DIAGNOSTIKA — KLIMATIZACE — GEOMETRIE — SERVISNÍ PROHLÍDKY — AUTOELEKTRIKA — AUTOBATERIE
STARTÉRY — POJISTKY — ŽÁROVKY — OCHRANNÉ NÁSTŘIKY PODVOZKŮ — OLEJE A FILTRY
MONTÁŽ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ — BRZDY — TLUMIČE — OPRAVY NEBO VÝMĚNY AUTOSKEL
ODTAHOVÁ SLUŽBA — ZAJIŠTĚNÍ STK

LOVOSICE, 200 m ZA LIDLem, TEL.: +420 602 486 402, WWW.AUTOSERVIS-LOVOSICE.CZ
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Záměry pronájmu a prodeje majetku
města Lovosice
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).

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.

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.

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.

Město Lovosice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové
prostory v Lovosicích,
ulice Přívozní č.p. 1036/9, k.ú. Lovosice.

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.

Nebytový prostor o celkové výměře 39,5 m2
se nachází v přízemí.
2

2

(Hlavní prostor - 35,92 m , umývárna 3,58 m ).
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 Školní čp. 476/2, k. ú. Lovosice.
Nebytový prostor o celkové výměře 106,5 m2 se nachází
ve druhém nadzemním podlaží.
(1. místnost - 24,22 m2, 2. místnost - 19,71 m2, 3. místnost
- 10,71 m2, 4. místnost - 5,61 m2, 5. místnost - 10,69 m2,
úklidová komora - 1,60 m2, čekárna - 33,96 m2)
Tento nebytový prostor byl využíván jako ordinace.
Výše nájemného za nebytové prostory bude stanovena
dle platné směrnice.
Cena nájemného bude navyšována o koeficient inflace
1x ročně vždy k 1. 1. kalendářního roku.

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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

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.
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 po předchozí domluvě na
telefonním čísle: 416 571 197.
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na
odkoupení prodávané jednotky. 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 nebo na tel. 416 571 197 –
Nováková Renata – Městský úřad Lovosice, Odbor
majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice, e-mail:
renata.novakova@meulovo.cz.
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