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Aktuality
Ve městě nejsou žádné
nové automaty
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Koupaliště bude
zmodernizováno

Radní města Lovosice se jednoznačně postavili za zachování
veřejného koupaliště ve městě.
To by mělo projít velkými změnami. Záměrem je, aby se
„obyčejná plovárna“ změnila na
moderní koupaliště.
„Cílem rekonstrukce je zvýšit
návštěvnost, a to díky přidání herních prvků pro děti, vodních atrakcí
nebo rozšíření možností volnočasových aktivit. Lovosické koupaliště
má velkého konkurenta v sousedních Litoměřicích a v nedalekém
Píšťanském jezeře.
Pokračování na straně 2 >>>

Rozhovor
Starostka Lenka Lízlová
je třetí rok ve funkci
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Město
Jak se osvědčily
farmářské trhy?
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Lovosice letos rozzáří
nový vánoční strom

Pro vánoční dárky
můžete i do infocentra

Nejkrásnější svátky v roce –
Vánoce – se kvapem blíží a my
začínáme vybírat našim blízkým
dárky. Určitě nezaváháte, když
se zastavíte v lovosickém informačním centru.
Pro děti jsou zde zbrusu nové
Pohádky Českého středohoří nebo
omalovánky Lovosické kopečky a
Bitva u Lovosic a různé druhy
pexesa (Hrady a zámky, Rozhledny
ČR, Hrady a zříceniny). Pro dospělé
různé knihy o Lovosicích, o Českém
středohoří a turistické mapy nebo
kalendáře na rok 2014 (Města,
České středohoří).
Také jsou ke koupi různé drobné
předměty, které mohou rodičům
nebo sourozencům darovat děti –
keramické zvonečky, keramické
magnetky vojáků z Bitvy u Lovosic,
turistické známky nebo štítky na
hole. „Skutečně hezké jsou panoramatické pohlednice Českého středohoří, podle nichž si můžete třeba
vybrat cíl nedělního výletu,“ uvedla
Anna Suchá z infocentra.
(hz)
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Město Lovosice má po letech
zbrusu nový vánoční strom.
Pokud se takzvaně „uchytí“ a
dobře zakoření, bude postupně
růst a zůstane ve městě nastálo.
Strom byl přivezen v polovině
listopadu
realizátorem
druhé
etapy revitalizace náměstí –
zahradnickou
firmou
Gabriel.
Oproti minulým rokům jsou
na stromě zcela nové ozdoby

a poprvé se pro občany města
rozsvítil v neděli 1. prosince.
Novým lovosickým stromem je
jedle, která je v současnosti
vysoká zhruba sedm metrů.
„Město chtělo strom co možná
nejvyšší, aby byl již nyní dominantou náměstí,“ sdělil František
Budský, vedoucí odboru životního
prostředí na Městském úřadě v
Lovosicích.
(tuc, foto: hv)

Školáci
Gymnázium slaví
velký úspěch
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Slovo šéfredaktora
Vážení Lovosičané,
znovu po roce je
tu adventní čas,
který je předzvěstí
příchodu
Vánoc.
Máme za sebou rok,
který přinesl spoustu veselých, ale i
smutných událostí tak, jak to v
životě bývá. Já bych touto cestou
rád poblahopřál čelním představitelkám města, které se shodou
okolností staly obě minulý měsíc
maminkami. Starostka Lenka Lízlová porodila syna Kristiána, místostarostka Vladimíra Nováková
pak dceru Kateřinu. Obě tedy
dostaly ten nejkrásnější předvánoční dárek a já jim přeji, ať jim jejich
ratolesti dělají v životě jen samou
radost.
Bohužel stále evidujeme stížnosti,
že spousta z vás nedostává Lovosický dnešek do svých stránek.
Domnívali jsme se, že angažováním České pošty jako distributora
tomuto problému předejdeme.
Bohužel se tak nestalo, a pokud
prosincový roznos dopadne stejně
jako ty předešlé, budeme tento
problém řešit změnou distributora.
O tom vás samozřejmě budeme
informovat.
Přeji vám všem pohodové Vánoce
a ať je rok 2014 lepší než ten
letošní.
Radim Tuček, šéfredaktor

PŘEJEME VŠEM
NAŠIM ČTENÁŘŮM
KRÁSNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ VSTUP DO
ROKU 2014

www.meulovo.cz

Aktuality
Ve městě není ani jeden nový automat
V Lovosicích od začátku roku
nepřibyl ani jeden nový výherní
automat. Pomohla tomu i vyhláška z roku 2012, kterou tehdy
zastupitelé přijali právě proto,
aby město mělo možnost regulovat počty automatů v místních
hernách a restauracích.
Prakticky to znamená, že byl v
Lovosicích stanoven strop na konečný počet výherních automatů.
Strop, který není možné překročit.
„Díky vyhlášce se tehdy snížil počet automatů o 24 kusů. Letos už
ve městě není ani jeden nový.
Jejich počet přitom nelze navýšit
ani v případě, že by byl na některém z dosavadních míst automat
zrušen,“ uvedla starostka města
Lenka Lízlová.
Letos tak celkový počet výherních
automatů klesl ještě o pět. Město z
jejich provozu získalo do rozpočtu

v roce 2012 7,4 milionu korun,
letos očekává 7,2 milionů korun.
„Veškeré takto získané finanční
prostředky jsou použity na podporu sportu ve městě, i když celkové
náklady to samozřejmě nepokrývá.
Jenom příspěvek města lovosickým
atletům na provoz sportovních
zařízení činí v letošním roce
14 mil. korun. Mimo to existuje
ještě příspěvek dalších 3,3 mil. na
sportovní činnost,“ dodala Lízlová.
Výtěžek z provozu výherních
automatů tak nepokrývá ani 50 %
nákladů na tělovýchovu. Nicméně
pokud by tento zdroj vypadl,
město by jen těžko našlo jiný
zdroj financování tělovýchovy.
Podle radnice i vzhledem k tomu,
že příjmy ze sdílených celostátních
daní se nedaří naplňovat podle
původních prognóz Ministerstva
financí ČR.
(tuc)

Výměna praktických zkušeností
pracovníků samosprávních celků

Ve dnech 15. – 16. listopadu se
opět uskutečnilo setkání zastupitelů města Lovosice se zástupci partnerského města Coswig.
Společný projekt obou měst
„Výměna praktických zkušeností
pracovníků samosprávních celků
2“ byl podpořen z Fondu malých
projektů Euroregionu Elbe/Labe,
Programu Cíle 3, na podporu
přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.
Projekt řeší
aktivní
výměnu zkušeností spolupra c o v n í ků
samosprávy
a zastupitelů
ve městech.
Především
navazuje na
dosud realizovaný projekt „Výměna
praktických zkušeností 1“. Hlavním
tématem tentokráte bylo řešení
metody strategického a komunitního plánování, tvorba obchodních
a vývojových plánů partnerského
města Coswig, které jsou veřejně k
dispozici. V rámci workshopu také
proběhla přednáška a diskuze na
téma protipovodňové plánování.
Na závěr dvoudenní akce se zá-

2

stupci obou měst zúčastnili exkurze do města Coswigu a návštívili
přehradu Spitzgrundteich na Labi.
Cílem celého projektu je prostřednictvím vzájemného naslouchání si a použití příkladů dobré
praxe zvýšení kompetencí pracovníků městských úřadů a jejich politické reprezentace, popřípadě
zástupců neziskového sektoru.
Společné workshopy a hlavně
tvorba výstav fotografií zachycujících partnerská města a okolí při-

spívají k posílení akceschopnosti
vzájemného managementu a tím
ke zvýšení konkurenceschopnosti
přeshraničních regionů a zvýší
povědomí široké veřejnosti o možnostech partnerské lokality.
Druhý workshop se plánuje na
duben 2014, kde naopak bude
prezentovat své zkušenosti město
Lovosice.
Kancelář MěÚ – dotace

Koupaliště bude zmodernizováno
>>> Dokončení ze strany 1
I přes tuto skutečnost se však
snažíme zachovat pro své občany
možnost koupání v místním nekrytém bazénu. Ten je součástí historie města již od 80. let,“ říká starostka města Lenka Lízlová.
V areálu se musí vytvořit sociální
zázemí (převlékárny, toalety), vybudovat restaurace. Součástí mají
být také hřiště na plážový volejbal
či petangue. O část
areálu má navíc zájem
soukromý
investor,
který tam chce vybudovat minigolf. Ten
by ovšem měl být
úplně
jiný
než
v Litoměřicích.
V těchto dnech probíhá zaměření pozem-

ku, poté by radní chtěli dát šanci
mladým architektům ve veřejné
soutěži. „V tuto chvíli se předpokládá, že před příští sezonou proběhnou v areálu koupaliště jen ty
nejdůležitější úpravy, aby zde mohl
být v létě normálně zahájen provoz. Zajistit přípravu projektu stavební dokumentace a sehnat
všechna potřebná povolení totiž
nějaký čas potrvá. S rekonstrukcí
by se tedy začalo po
příští sezoně,“ upřesnila starostka.
Prostor
veřejného
koupaliště se rozprostírá na celkové ploše
13 497 m2. Z toho
samotné bazény a
koupací plocha zabírá
2 618 m2. (tuc, foto: tuc)

Slavnostní otevření Casa Bohemica
partnerského města Coswig
V rámci projektu „Centrum pro
cestovní ruch a partnerství“,
číslo žádosti: 100115050 financovaného z Programu Cíle 3/
Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013
mají být vybudována dvě centra
pro cestovní ruch a partnerství

radostí uvítalo město Lovosice
zprávu o dokončení rekonstrukce
tohoto centra. 14. listopadu se
zástupci města vypravili na slavnostní otevření, aby předali dar a
popřáli partnerskému městu jen to
nejlepší při dalším setkávání a
konání aktivit v tomto nově vzniklém turistickém centru.

pořádající řadu doprovodných
akcí za účelem zvýšení turistického ruchu v obou zúčastněných
městech a přilehlých regionech.
Cílem projektu na straně města
Coswig byla rekonstrukce objektu
Casa Bohemica, který se nachází
v krásném parku vedle kulturního
stánku Villa Teresa. S velkou

Cílem projektu na straně města
Lovosice je rekonstrukce historického sálu v prostorách staré secesní radnice, kde probíhají dokončovací práce. O ukončení rekonstrukce a slavnostním otevření pro
širokou veřejnost budou občané
včas informováni.
Kancelář MěÚ – dotace
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Rozhovor

„Protipovodňová opatření nejsou jen betonové stěny,“
říká starostka Lenka Lízlová
Již tradičně přinášíme čtenářům Lovosického dneška v prosincovém čísle rozhovor
s čelní představitelkou města, starostkou
Lenkou Lízlovou. V následujících řádcích se
tak například dozvíte, co se podle ní letos
povedlo či nepovedlo a na co se můžete těšit
v roce následujícím.
Jste starostkou třetím rokem. V čem byl ten
letošní jiný?
Především byl hektický. Musím přiznat, že
nejtěžším obdobím třetího roku ve funkci starostky byla nepochybně červnová povodeň.
Zvládnout samotné povodně včetně evakuace
osob a ochrany majetku je náročné. Ovšem
odstranění veškerých následků včetně procesu
likvidace škod a následného zadávání prací v
souladu s platnou legislativou je úkon, se kterým se bohužel potýkáme dodnes.
Další výzvou uplynulého roku je množství
investičních akcí. Konečně se nám podařilo zúročit snahu v přípravě a podávání žádostí
o dotace, a realizujeme tak hned několik stavebních akcí souběžně – proběhla revitalizace
lokality Sady pionýrů, započali jsme s opravou
historického sálu staré radnice, rekonstruujeme
Pfannschmidtovu vilu, rekonstruujeme náměstí,
budujeme sběrný dvůr atd.
Velké změny mě ovšem kromě pracovního
života potkaly i v životě osobním a jsem za ně
moc šťastná. Narodil se mi syn Kristián.
Zmínila jste letošní povodně. Co byste udělala jinak? Jak byste změnila chování radnice,
kdyby povodně přišly znovu?
Předně se domnívám, že povodně se bohužel
stanou běžnou součástí našeho života. Žijeme u
řeky a zásahy do přírody, jež jsou již v tuto chvíli
nezvratné, nás před vyléváním řek neochrání.
Otázkou je, zda jsou řešením nákladná protipovodňová opatření, na něž v tuto chvíli obec
nemá finanční prostředky a stát, potažmo Povodí Labe, se zatím k jejich vybudování příliš nehlásí. Jistě v této rovině povedeme s danými
subjekty dialog a uvidíme.

bu, ve Pfannschmidtově vile se objevila zhoubná houba, která napadla dřevěné trámy. Spíš
bych znervózněla, kdyby žádné problémy nebyly. Na druhé straně vah máte potom výsledek a
ten stojí za to.

Přesto vnímám, že do budoucna je potřeba
být i bez nich více připraveni. Jsem pro to, abychom byli schopni na povodně reagovat rychleji
např. včasným odvezením vybavení mimo dosah záplav. Dále je potřeba zajistit dobrou dopravní obslužnost města a dát dohromady silnici mezi Novým Klapým a Lidlem, která se ukázala jako klíčová. V příštím roce chceme také rekonstruovat městský rozhlas a doplnit komunikaci s občany např. formou zpráv SMS. Bylo by
toho mnohem více.
V letošním roce procházejí zásadní změnou
asi nejdůležitější lokality či objekty města.
Park prochází rekonstrukcí a mění se na náměstí, opravují se Pfannschmidtova vila nebo stará radnice. Panuje z Vaší strany
s těmito akcemi spokojenost?
I zde platí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Vím,
že nové náměstí budí vášně. Stojím si však za
tím, že si naše město zaslouží reprezentativní
centrum. A kdybychom dělali jen líbivé věci,
neděláme nic. Vždyť i zde platí, že co člověk, to
názor.
U všech investičních akcí se objevují komplikace. Na náměstí měnil dodavatel rozbitou dlaž-

Jakou akci podobného rozsahu a významu
plánujete pro příští rok?
Připravujeme podání žádosti na rekonstrukci
prostoru před vlakovým nádražím. České dráhy
už svůj díl práce udělaly a teď je řada na nás.
Autobusové nádraží bychom měli opravit nejen
kvůli občanům našeho města, ale i kvůli přespolním, kteří k nám přijíždějí. Vezměte si, že je
to první místo, které v Lovosicích vidí. A jak
známo, nikdy nemáte šanci udělat podruhé
první dojem.
Dále pak intenzivně komunikujeme o rekonstrukci venkovního koupaliště. V té podobě jako
je nyní, není konkurenceschopné. Potřebujeme
jej zmodernizovat a doplnit o patřičné zázemí a
volnočasové aktivity.
Letošní Vánoce pro Vás budou výjimečné,
neboť jste se v listopadu stala maminkou.
Jak jste prožívala první dny svého „nového
života“?
V tuto chvíli jsou pro mě ještě Vánoce hodně
daleko a já jako každá matka prožívám každý
den, kdy malý Kristiánek sílí a roste. Je to hodně
silná, pro mě zcela nová emoce. Nepopírám, že
je to i hodně náročné, ale nepopsatelně krásné.
Víc k tomu neumím říct, protože je to stále ještě
velmi čerstvá a osobní událost.
Co byste popřála do příštího roku čtenářům
Lovosického dneška?
Chci všem popřát zdraví, kterého není nikdy
dost. Přeji všem, aby nadcházející svátky strávili
se svými blízkými a nebáli se jim říct, že je
mají rádi. Do příštího roku pak vše dobré
v pracovním i osobním životě. Pokud mohu,
děkuji na tomto místě všem, kteří mi blahopřáli
k narození syna a zároveň těm, kteří mi pomáhají. Moc si toho vážím.
(tuc, foto: archiv)

• • Lovosičtí včelaři slavili 80 let od svého založení • •
V pátek 22. listopadu se sešli
členové Českého svazu včelařů,
základní organizace Lovosice,
aby společně oslavili 80 let
od počátku své existence. Slavnostní schůzi zahájil předseda
ZO přítel Jiří Vaněk (včelaři používají oslovení přítel) a uvedl,
že ZO má v současnosti 42 členů,
kteří zazimovali celkem 678
včelstev.
Zmínil se také o úkolech, které
čekají včelaře v dalším roce. Připomněl, že se lovosičtí včelaři hlásí k
odkazu všech organizátorů včelař-
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ského dění v naší oblasti. Poté se
minutou ticha uctila památka
včelařů, kteří odešli v tomto roce:
byl to čestný člen, nejstarší včelař
Lovosicka, přítel Zdeněk Slabihoud
a krátce před touto schůzí přítel
Jaroslav Hrom.
Pak jsme se s jednatelem Staňkem vrátili do dob dávno minulých, kdy vznikal samostatný
Včelařský spolek pro Lovosice.
Ten tehdy měl 28 členů, prvním
předsedou byl Josef Horešovský.
Přítel Staněk zdůraznil zásluhy
přítele Antonína Moravce, jednate-

le a kronikáře lovosických včelařů,
čestného občana Lovosic. Připomněl i další osobnosti, které
významně ovlivnily aktivitu lovosických včelařů, přítele Ferdinanda
Křečka, Miroslava Svatoše, Miroslava Mrvíka a Jaroslava Furmánka.
Potom už nadešel významný
okamžik, kdy byla předána čestná
ocenění: Čestný odznak s titulem
„Vzorný včelař“ přátelům Jiřímu
Vaňkovi, Frantovi Hladovi, Miloslavu Brožovi, Čestné uznání OO ČSV,
o.s. Litoměřice, příteli Josefu
Schormovi.

V závěru bylo uděleno Čestné
členství v ZO ČSV, o.s. Lovosice,
příteli Otakaru Kučerovi jako výraz
poděkování za jeho dlouhodobou
obětavou práci a angažovanost
pro lovosické včelaře.
Na závěr slavnostní schůze byly
předány novým členům členské
legitimace. Na slavnostní schůzi
navázala beseda s přítelem Šenkýřem, kterou moderoval př. Miloslav
Brož. Po besedě ještě přítomní
schválili usnesení z členské schůze.
Výroční členská schůze se bude
konat v lednu 2014.
(hz)
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Město

Jak se v našem městě osvědčily farmářské trhy?
Téměř rok, každé úterý, se na Václavské
náměstí sjíždějí trhovci s potravinářskými
produkty. Pečivem počínaje, přes masné a
rybí výrobky, ovoce, zeleninu, víno, koření,
mouku a živými rybami konče. Lze říci, že o
produkty na trhu je ze strany obyvatel města
a okolí zájem. Za organizaci je zodpovědná
radní Jana Vernerová, která nyní celou tuto
záležitost podrobněji čtenářům přibližuje.
Můžete skoro po roce zhodnotit, jak se
úterní trhy osvědčily a jakému se těší zájmu
občanů?
Trhy se dostávají do povědomí a jsem za to
opravdu ráda. Organizuje je Kulturní středisko
Lovoš, já jsem ve spolupráci s KS jen správce.
Zvažovali jsme konání trhů v sobotu dopoledne,
ale nepovedlo se. Prováděli jsme na trhu malý
průzkum, prodejci mají své stálé trasy, většina
z nich kromě větších akcí v sobotu ani nejezdí.
Občané z okolních vesnic si pochvalují, že mohou trhy navštívit při cestě do města a spojit je
např. s návštěvou lékaře, úřadu apod. V sobotu
je město poloprázdné, někdo odjede na víkend,
jiný si přispí, většina lidí si obstará nákupy
v pátek. Proto jsme zůstali u úterka a snažíme
se trhy prodlužovat, aby i lidé z ranních směn
měli možnost nákupu.
Jenže ani to není jednoduché. Pokud prodejce
vyprodá sortiment, odjede. Zakládají si na čerstvosti svých výrobků a např. pečivo odpoledne
ztrácí na kvalitě. Také živé ryby vyžadují svoji
péči a nelze je nabízet celý den. Proto
s ohledem na kvalitu doporučujeme lidem dopolední nákup. Ti, kterým to nevychází, našli
cestu, jak nakoupit s pomocí členů rodiny, popř.
sousedů. Je těžké vyhovět úplně každému.
Podle jakých kritérií jsou trhovci vybíráni a
jaký je z jejich strany zájem?
Trhovce vybíráme hlavně podle sortimentu,
dáváme přednost místním pěstitelům a prodejcům. Zájem je velký, ale bohužel neuspokojíme
ty, kteří nabízejí nefarmářské produkty. Takové
prodejce oslovíme na jiné trhy, ale ne na farmářské. Jsem přesvědčena o tom, že kabáty,
prostěradla atd. sem nepatří.
Budeme rádi, když se přihlásí malí, drobní
pěstitelé a výrobci z Lovosic a okolí. Díky nim
udržíme trhy a jejich pravidelnost. Jsme totiž

vaná lovosicko-moravskou rodinou. Velmi rychle si našla cestu k zákazníkům. Myslím, že
dobrou službu občanům odvádí i paní magistra,
která nabízí bylinkové směsi a na požádání
namíchá lidem směs dle potřeby. Také roudnický zelinář pravidelně nabízí své výpěstky. Připojí
se i místní pěstitelé se svými přebytky?
Mrzí mě, že nedopadl dobře prodej pravého
včelího medu přímo od místního včelaře.
Je dražší než ten v supermarketech, ale nesrovnatelný, co se týče kvality. Podobné je to u
mléčných výrobků ze selské mlékárny nebo
hotových domácích jídel. Nelze všechno ochutnat a vyzkoušet najednou, stačí postupně a
v malém množství. Věřím, že jednou kvalita
zvítězí nad cenou.

Poslední farmářské trhy v tomto
roce se budou konat v pondělí
23. 12. 2013 a další začínají
v úterý 14. 1. 2014.
jediní v okolí, kde se trhy konají non stop každý
týden. Jezdí sem nakupovat lidé z Litoměřic,
tam jsou trhy 1x za 14 dní a v létě mají pauzu.
V zimě se trhy téměř nikde nekonají, my zkusíme vydržet. K pauze nás donutí pouze extrémní
mrazy. Občané budou včas informováni.
O jaký druh zboží je zájem největší a v čem
vidíte ještě rezervy a možnosti zlepšení?
Dlouhodobě pozoruji největší zájem o Řeznictví Marešovi. Tam se klikatí fronta i v dešti. Také
pekárny Dubí a Povrly si našly pravidelné zákazníky. Pomalu si lidé zvykají na kvalitní mošty
z jablek, pěstovaných v okolí Třebívlic a Šepetel.
Také živé ryby – pstruzi, amuři, štiky a kapři,
nabízené prostřednictvím doksanského prodejce, mají na trhu své místo. Ryby jsou zdravé,
proto u nás nechybí ani prodejce rybích specialit. Mouka přímo ze mlýna bez přídavných látek,
nabízená prodejcem z M. Žernosek, by zasloužila větší zájem. Bohužel zde hraje roli větší cena
a kvalita je trochu opomíjena.
Novinkou na trhu jsou moravská vína, prodá-

Název Deli v proměnách času
Lovosická firma Deli patří
k nejstarším firmám v republice.
Vznikla v r. 1854 a je součástí
lovosické historie. V novodobé
historii se název často měnil.
Ať to byly Čokoládovny, PTP
(Průmysl trvanlivého pečiva),
dále Opavia LU s majiteli Nestlé,
Danone, Kraft Foods nebo nyní
poněkud exotický název Mondelēz International, pro obyvatele města to byla, je a bude Deli,
tedy název z první republiky.
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Současný
plný
název
je
Modelēz CR Biscuit Production
s.r.o. Co se za tím skrývá?
Tiskové oddělení firmy k tomu
poznamenává:
Majitel – americká společnost
Kraft Foods Inc. začátkem r. 2012
oznámila nové názvy dvou společností, které vzniknou po jejím
rozdělení. Globální společnost na
výrobu cukrovinek a snacků
(včetně kávy a rozpustných nápojů)
dostala název Mondelēz Internati-

Blíží se Vánoce. Připravujete pro občany
něco speciálního?
Pořád se zabíháme, učíme. Trhy provozujeme
prvním rokem, naslouchám lidem, plním jejich
přání. Ne vždy se to daří. Vynasnažíme se uhlídat sortiment a neobsazovat náměstí za každou
cenu. Dáme prostor stánkům s vánoční tématikou, proloženou kulturním programem. Zisk
z trhů vkládá KS Lovoš zpátky do kultury. Lidé
tak získávají vlastně dvakrát a to není v téhle
době zcela obvyklý jev.
Jak vidíte fungování trhů do budoucna?
Je mi vážně potěšením vidět spokojené lidi,
když dobře nakoupí nebo jen tak na trhu poklábosí. Vrací mě to zpátky do dob, kdy trhy byly
součástí života ve městě. Vytrácí se jakási pospolitost, mizí úsměvy z tváří. Nastoupil spěch,
stres, závist a nevraživost.
Vím, že se nelze zavděčit všem. Někteří podnikatelé vnímají trhy jako svou konkurenci, jiní si
myslí, že je to výnosný byznys. Je to kus odvedené práce, trocha lidskosti a výzva dělat něco
pro obyčejné lidi. Nic víc.
Záleží na nás všech, jestli si trhy na náměstí
zachováme. Pokud bude mít kdokoliv zájem
tady prodávat, je vítán. Trhy budou fungovat,
dokud naši občané budou chodit nakupovat.
Nemusí jenom utrácet, můžou se zastavit jen na
deci svařeného vína u místního prodejce a povídat třeba o počasí... Pak to má smysl, pak můžeme pokračovat. Kdykoliv uvítáme nové podněty,
nápady i rady. Jsme tu pro lidi.
(jv, foto: hv)

onal, Inc. Druhá z nich, která působí pouze v Severní Americe, si
ponechala svůj původní název
Kraft Foods Group.
Společnost Mondelēz International, dříve působící jako Kraft

Foods, začala pod tímto názvem
v České republice fungovat
v průběhu tohoto roku. Mezi
nejvíce prodávané výrobky v naší
zemi patří například čokoláda

Milka, káva Jacobs Krönung,
sušenky a oplatky Zlaté, BeBe Dobré ráno, BeBe Brumík, Fidorka
či Tatranky. Tato společnost
v České republice zaměstnává
téměř 2 tisíce pracovníků a její
továrny se nacházejí v Opavě,
Lovosicích, Valašském Meziříčí a
v Mariánských Lázních.
„Mondelēz“ (výslovnost Mon-dalíz) je nově vzniklý výraz, který
evokuje myšlenku „světa lahodné
chuti“. „Monde“ pochází z latinského slova „svět“ a „delēz“ je slovní
hříčkou pro slovo „lahodný.“
(jv)
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Akce

• Jaký byl pro vodáky z Lovosic rok 2013? •
Jak je ve vodáckém světě známo, pádlařská sezona začíná
brzy na jaře. Pro vodácký pětiboj
na rychlostních pramicích je to
také tak. Odemknou se hladiny
řek, opráší se po zimě pádla a
lodě, vyráží se na první zkušební
plavbu. Skoro se nestihneme
rozkoukat a už jsou tady první
závody.
Na prvním pohárovém závodě
nás přivítali vodáci ze Sanberka.
S posádkou žen přijela i žákovská
posádka. Proud řeky Labe byl
nemilosrdný, a tak se sjezd s vloženou střelbou i sprint odjel na místním jezeře. Kdo by býval řekl, že se
dá na sanberském jezeře zabloudit… A hned téměř všechny posádky. Jak se ale říká: „každá špatná
věc je pro něco dobrá“. Za odměnu
jsme si zblízka prohlédli krásný
bagr, který se stal víkendovým
heslem. Nejatraktivnější slalom
bylo možné zhlédnout na malém
Sanberku.
Pro posádku žen z Lovosic pokračovala závodní sezona dalšími
dvěma závody. Druhý závod připravil klub z Náchoda. Jela se krásná řeka Metuje. Mělo to jednu
chybičku, protože pořadatelé zapomněli objednat hezké počasí.
Proto vyhrál ten, kdo měl holínky.

Do údolí Berounky zval klub vodáků z Řevnic. Řeka se již připravovala na následné povodně a my hned
po příjezdu také. Pro nás „Lovosičáky“ to byl poslední pohárový
závod. Náš klub zasáhly povodně v
plném rozsahu. Loděnice byla
zatopena po strop a posléze započaly práce spojené s odstraňováním škod.
V září jsme se těšili na příjemnější
zážitky. Klub ze Starého Kolína
připravil „veterány“. Umí to báječně, a proto vodáci odjížděli pobavení, najedení z domu steaků,
zahřátí odpoledním sluníčkem,
nasycení zážitky. V říjnu „Lovo-

sičandy“ navštívily historický Krumlov a při té příležitosti odjely maraton. Umístily se v pořadí druhé.
Jak to rychle začalo, tak i skončilo.
Je tady konec října a s tím spojené
zavírání vody.
Zavírání vody 25. října
I řeka musí odpočívat od vodáků,
kteří ji po celý rok brázdí, přináší
jim ve většině případů radost,
zprostředkovává jim přátelská
setkání s jinými vodáky a umožňuje jim věnovat se tomuto krásnému
sportu.
Hladina řeky Labe se uzavřela
lovosickým vodákům v říjnu.

V tento den se naposledy svezli
po řece, když dětské posádky
hledaly poklad. Na souši byly připravené obří dýně, ze kterých se
díky dětem staly svítící strašidelné
masky. Krátce po západu slunce je
čekala stezka odvahy. A protože se
i v říjnu rodí děti, hned dva vodáci
oslavili narozeniny.
To nejdůležitější se pak odehrává
za úplné tmy. U břehu se shromáždí dav vodáků, přátel a příbuzných,
z dálky přichází hlouček lidí
držících louče, které jim na cestu
svítí až k hladině řeky. Poslední
přicházející je řečník s klíčem,
který řeku až do jara zavře.
Po vyslovení přání, proseb a díků
se otočí ponořeným klíčem a řeka
je pro vodáky uzamčená. V tomto
roce jsme si přáli: „Řeko, buď k
nám v příštích letech více milostivá,
nezaplavuj nás. Sejděme se v příštím roce zdraví a veselí.“ A také:
„Děkujeme ti za naše zážitky a
přátele.“
Hladina řeky byla uzamčena a
naše kroky vedly do naší skoro
opravené loděnice. O zábavu se
postarala hudební skupina Vitamín,
dobroty si přichystali sami vodáci a
oblíbená kolena výborně připravil
jako vždy náš vrchní udič Petr.
Lenka Černá Joachimsthalerová

Národní maďarský večer v Lovoši byl úspěšný
Svaz
Maďarů
žijících
v českých zemích ve spolupráci s Kulturním střediskem Lovoš přichystal pro
zájemce o Maďarsko zajímavou novinku: Národní
večer, ve kterém byla spojena maďarská hudba, tedy
převážně operetní melodie,
s
tříchodovou
večeří
v maďarském dobovém
stylu.
Lovoš byl k nepoznání
vyzdoben textilními draperiemi, na stole byly živé květiny
a džbánečky s vínem. Jako
předkrm byla podána domácí
paštika s drůbežími játry,
následovala vepřová pečeně
s bramborovým pyré a restovanou zeleninou a večeři
zakončily obláčkové řezy.
Maďarská kuchyně u návštěvníků bodovala.
Večer zahájila starostka města
Lenka Lízlová a poté vystoupil se
zdravicí a holdem lovosické pobočce Svazu Maďarů zástupce
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velvyslanectví Maďarské republiky
tajemník Márvány Miklós, z konzulátu Fülöp Andrea s 2 dětmi a
Kecskeméty Hegedüs Katalin a
uvítáním návštěvníků zakončila

úvodní část Iveta Pospíšilová, předsedkyně lovosické pobočky Svazu
Maďarů žijících v českých zemích,
která obdržela od tajemníka
Márványho květiny.

V pořadu plném operetních
a
muzikálových
skvostů
vystoupili umělci divadla v
Szegedu Merényi Nicolette a
Kiszely Zoltán. Oba umělci
vystupují často v USA, Kanadě, Izraeli i na turné v Evropě.
V Lovosicích se představili
bohatým programem, ve
kterém nechyběly melodie
z Čardášové princezny, Bajadéry, Hraběnky Marici, ale i
z My Fair Lady. Zpěváci
vystupovali i v maďarských
národních krojích a zvlášť
paní
Nicolette
vystřídala
několik půvabných toalet
s překrásnými střevíčky, takže
si přišlo na své i oko diváka.
Krom toho operetní melodie
nejsou v Lovosicích příliš
často ke slyšení, a k tomu
v tak temperamentním a
špičkovém provedení.
Nápad na další Maďarský národní
večer by neměl zapadnout a
v příštím roce by bylo vhodné ho
zopakovat.
(hz, foto: archiv)
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Servis

Povodně 2013 – poděkování
Rybářský areál je opraven, opět
slouží rybářskému kroužku, činnosti výboru místní skupiny (MS) a
ve spolupráci s Městským úřadem
Lovosice i kulturním akcím, které
město pořádá. Je třeba poděkovat
členům MS, kteří se podíleli na
evakuaci rybářských chat a následně na úklidu areálu. MS děkuje MÚ
Lovosice za spolupráci při odvozu
vybavení chat před povodní (za
včasné informace), následně za

pomoc při úklidu areálu a zajištění
opravy chaty mládeže. Velký dík
patří firmám, které se podílely na
opravách rybářského areálu: chata
mládeže Bosta Pavel Bojko, chata
MO Perfekt Ladislav Brhel, firmě
Romana Štěrby, která prováděla
čištění a dezinfekci chat, a
v neposlední řadě čížkovickým
hasičům.
Stanislav Rožec
Český rybářský svaz MS Lovosice

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Lovosice – Vánoce 2013
Přistavení kontejnerů: 23. 12.
Odvoz kontejnerů: 27. 12.
1. Vodní - parkoviště za Besedou
2. S. K. Neumanna - křižovatka
3. U nadjezdu - garáže
4. Svatopluka Čecha
5. Wolkerova - parkoviště
6. Palackého - parkoviště
7. Sady pionýrů
8. Prokopa Holého - školka
9. Kmochova - parkoviště u vým. stanice
10. Osvoboditelů - parkoviště u sídliště
11. Krátká - parkoviště u kostela

PRODEJ MAJETKU MĚSTA LOVOSICE
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 www.meulovo.cz)
nabídkovým řízením za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 6 v domě čp. 115/39 (třetí nadzemní podlaží)
v ulici Žižkova, Lovosice, plocha včetně sklepa činí 62,91 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 470 000,- Kč.
Bytová jednotka č. 9 v domě čp. 115/37 (druhé nadzemní podlaží)
v ulici Žižkova, Lovosice, plocha včetně sklepa činí 61,97 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, Lovosice, plocha včetně sklepa činí 61,74 m2,
minimální kupní cena je stanovena na 450 000,- Kč.
Prohlídka bytů je možná po předchozí domluvě
na tel. č.: 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, anebo si ho může vyzvednout na majetkosprávním
odboru. Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem vyzván
k účasti na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: na tel. 416 571 197 – Nováková Renata – Městský
úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410 30 Lovosice,
email: renata.novakova@meulovo.cz.

< < Začala oprava chodníku u Lidlu > >
Oprava chodníku u pozemní komunikace I/30, v úseku od železničního
mostu k okružní křižovatce u Lidlu ve směru na Prahu začala. Dlouhá léta
byly evidovány stížnosti občanů na neutěšený stav tohoto chodníku, na
provedení opravy však nebyly schváleny finanční prostředky.
Tato oprava chodníku nyní i vhodně navazuje na opravu okružní křižovatky a povrch chodníku bude v celé své délce ze zámkové dlažby, která
nahradí v tomto úseku rozpadlý letitý litý asfalt. Oprava by měla být dokončena do poloviny prosince. Město je investorem části prací, a to od
přechodu k železničnímu mostu, kde místo starého asfaltu přijde také
zámková dlažba.

Řádková inzerce v KS Lovoš
Od 1. prosince funguje na vývěsní ploše KS Lovoš v ulici 8. května řádková inzerce. Formát inzerce je k dispozici v kanceláři KS Lovoš. Inzerát
je možno podat od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin a od 13 do 14
hodin, nebo dle domluvy na čísle: 416 532 140, 773 686 482.
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Představuje se pobočka Naděje
v Lovosicích
Dne 1. června 2013
zahájilo svou činnost
Nízkoprahové
denní
centrum a noclehárna
Naděje, středisko Lovosice. Tato nová služba vznikla jako odpověď na potřeby vyplývající z 2. Komunitního plánu
péče města Lovosice.
Nízkoprahové denní centrum a
noclehárna jsou ambulantní sociální služby, jejichž posláním je pomáhat lidem v nepříznivé sociální
situaci převážně spojené se ztrátou
bydlení. Centrum nabízí uspokojení základních životních potřeb a
následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci
jedince a jeho návrat k běžnému
způsobu života. Prakticky to znamená, že klientům je poskytnuta

strava a ošacení, základní
poradenství a umožněna
hygiena. V rámci základního poradenství se snažíme o vyřízení osobních
dokladů,
zdravotního
pojištění, obnovení vztahů v rámci rodiny či přátel, vedeme klienty k řešení jejich
závazků, pomáháme získat zaměstnání či ubytování.
Centrum se nachází v ulici Nádražní 805/18 (z druhé strany budovy městské ubytovny) a je otevřeno od 9 do 16 hodin,
s přestávkou od 11 do 13 hodin.
Noclehárna je otevřena od 19 od
7 hodin. Bližší informace je možné
získat v centru, telefonicky nebo na
webových stránkách Naděje:
www.nadeje.cz

Bílá pastelka poprvé v Lovosicích
Patnáctý říjen – Mezinárodní
den bílé hole – se už počtrnácté
stal i dnem, kdy se v ulicích našich měst objevily dvojice dobrovolníků s pokladničkami, do
nichž veřejnost mohla přispět na
služby pro zrakově postižené: na
výuku prostorové orientace a
sebeobsluhy později osleplých
lidí, na instruktáže ve zvládání
kompenzačních pomůcek, na
navigační služby, na výcvik vodicích psů, na digitalizaci učebnic i
beletrie či na vydávání speciálních časopisů.
Letos poprvé se na Litoměřicku
kromě ústeckého Tyfloservisu

v nichž se budou prodejci pohybovat, a velmi mile nás překvapila
aktivita některých dvojic, které si
místa prodeje samy našly a vyjednaly si příslušná povolení. Jak jsme
totiž zjistili, zapojit se do veřejné
celostátní charitativní sbírky, byť
jste vybaveni veškerými povoleními z Prahy, nebývá jednoduché.
Nevěděli jsme například, že nesmí
být provozována v prostorách
městského úřadu – a tak odtud
byly naše pomocnice vykázány.
Přesto můžeme být s výsledky
sbírky spokojeni. V celém bývalém
okrese se do 22 kasiček vybralo
27 994 Kč, z toho bylo 13 884 Kč

přihlásila mezi pořadatele i zdejší
Oblastní odbočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, kterou vedou manželé
Krajíčkovi z Lovosic.
„Díky vstřícnosti paní Johnové
jsme měli v cukrárně na zdejším
Václavském náměstí prostor pro
informační stánek, kde jsme spolu
s nevidomou malířkou Ivou Zuchovou nabízeli poradenství a propagační letáčky. Zájem o naše služby
sice nebyl velký, přispěvatelů do
kasičky se však v cukrárně a jejím
okolí našlo dost.“
Do prodeje Bílé pastelky se zapojilo i šest dvojic studentů lovosického gymnázia. „Při informačních
schůzkách jsme rozdělili oblasti,

v 7 kasičkách naší organizace.“
Nejvíc peněz vybrala dvojice
Tereza Kaplanová – Ondřej Pšenička (na snímku). V jejich pokladničce bylo 2 880 Kč. Tito studenti
se tak stali nejlepšími prodejci
dokonce v celém Ústeckém kraji.
Za odměnu byli i s učitelkou
Daňkovou, která je pro pomoc
při sbírce získala, pozváni na pátek
15. listopadu na slavnostní setkání
v Rezidenci primátora hl. m. Prahy
a na exkurzi v Senátu Parlamentu
ČR.
Díky si však zaslouží všichni ti,
kteří pomáhali s organizací, a hlavně ti, kteří tuto užitečnou sbírku
podpořili. Děkujeme.

ochutnávku a prezentaci kultur).
V rámci týdenního pobytu prezentoval romskou kulturu právě
lovosický dětský taneční soubor
Lačho Amicus, který se představil
nejen s několika vystoupeními
pro diváky, kteří se do francouzského Meschers sjeli z celého
světa, ale rovněž nabízel v rámci
svého „ateliéru“ výuku tradičních
romských tanců a písní. Soubor se

zúčastňuje
rovněž
soutěžních
festivalů, na kterých je velmi
úspěšný (získal již celou řadu
prvních či druhých cen). Každoročně od října do prosince soubor
pořádá ve spolupráci s Centrem
sociální pomoci v Litoměřicích
různá vystoupení pro jejich klienty,
aby jim tak zpříjemnil předvánoční
čas a pohodu.

Luboš Čapek – vedoucí střediska

Lačho Amicus má za sebou sedmý rok
Taneční soubor Lačho Amicus
(v překladu znamená „dobrý
přítel“, z romského „lačho“ =
dobrý a latinského „amicus“ =
přítel)
je
neprofesionálním
dětským romským tanečním
souborem, který vznikl v roce
2007 jako jedna z aktivit
nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež AMICUS, jenž
Farní charita Lovosice provozuje
od roku 2005 v Lovosicích,
Nádražní 805.
Taneční soubor je rozdělen do
dvou věkových kategorií, jednak
jsou to mladší děti (v předškolním
a mladším školním věku) a starší
děti (ve školním věku, mládež),
přičemž jsou to chlapci a dívky ve
věku od 5 do 21 let, kteří
pocházejí zpravidla ze
sociálně znevýhodněného prostředí, zejména ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Členové tanečního souboru
pocházejí z Lovosic a
Bohušovic nad Ohří.
Taneční soubor nacvičuje dvakrát
týdně (od 17.00 do 19.00 hod),
případně před vystoupením častěji.
Taneční soubor jezdí rovněž na
různá soustředění, během kterých
se připravuje na svá veřejná vystoupení.
V repertoáru souboru Lačho
Amicus jsou především tradiční
romské tance, orientální tance a
romské písně. Svou činností soubor usiluje o zachování tradiční
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romské kultury a o její předávání
dalším generacím. Aktivity tanečního souboru Lačho Amicus, především jeho veřejná vystoupení, rovněž podporují a posilují komunitní
život v Lovosicích, napomáhají k
poznávání kultur, a vedou tak k
posilování vztahů mezi romskou
komunitou a majoritou.
První taneční vystoupení souboru
se uskutečnilo v dubnu 2007
během tradiční lovosické kulturněspolečenské akce „Pálení Čarodějnic“. Tím se odstartovala jeho
úspěšná kariéra. Od té doby se
prezentuje na celé řadě různých
společenských a kulturních akcí
a přehlídek nejen doma (např.
Mezinárodní romský festival Khamoro v Praze, Různobarevný festival v Trmicích,
festival Colours of Rainbow v Obrnicích, festival
Sam Roma Sam v Duchcově, Talent Roma v Praze,
Festival
národnostních
menšin v Liberci, Rotahufest v Ústí nad Labem), ale
i v zahraničí (např. v německém
Sv. Marienthalu během mezinárodní konference za účasti zástupců
Evropského parlamentu, na festivalu „Markt der Kulturen“ v německé Pirně nebo v jihofrancouzském
městě Meschers sur Gironde, kam
byl soubor pozván francouzskou
asociací
Espace des Possibles,
která v tomto letovisku pořádá
tematické letní pobyty, mající mezinárodní rozměr a nabízející

Stanislava Krajíčková

Ivana Šustrová, vedoucí souboru
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Školáci

Lovosičtí gymnazisté ovládli mezinárodní MF Náboj
S nemalým očekáváním se v
minulých dnech vydávala výprava reprezentantů lovosického
gymnázia do Prahy. Jeden z
týmů zde hodlal atakovat v mezinárodní matematicko-fyzikální
soutěži s názvem MF Náboj jednu z vůbec nejvyšších příček
(soutěž hostilo pražské Gymnázium Christiana Dopplera).
Uvedené klání odstartovalo ve
stejný okamžik na všech řešitelských místech v Česku i na Slovensku, což letos představovalo cel-

kem 272 čtyřčlenných týmů, složených z žáků 8. – 9. ročníků ZŠ
(resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Cílem je během
určitého časového limitu vyřešit co
možná nejvíce postupně zadávaných úloh. V počátku se sice na
předních místech držely zejména
týmy z prestižních velkých pražských gymnázií, ale lovosičtí kvartáni z týmu GYMLOVO MASTERS
se tím nenechali nijak vyvést z míry
a trpělivě pracovali na dalších a
dalších úlohách. A konečný výsle-

Zábavná škola na ZŠ Antonína Baráka
Projekt Zábavná škola aneb
Tajemné
komnaty
Harryho
Pottera se stal velmi oblíbenou
tradicí naší školy a účast
v letošním roce byla opravdu
rekordní. Tento projekt je určen
nejen pro žáky I. stupně naší
školy, ale také pro předškoláky.
Ve středu 6. listopadu se všichni
učitelé změnili ve strašidla a čaro-

dějnice a své třídy proměnili
v tajemné komnaty plné zajímavých úkolů a záhad. Děti procházely jednotlivé komnaty, např.
Mozkomorna, Hřbitov, Cesta do
Bradavic, Středověká alchymie a
úkoly strašidel, čarodějnic a kouzelníků velmi svědomitě plnily. Na
závěr si odnesly sladkou odměnu.
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ším školám,“ uvedla učitelka matematiky J. Štyksová, která obě družstva v soutěži vedla. Za zmínku
stojí i výkon druhého týmu (J. Kafka, L. Vrbová, L. Krofingerová a
N. Tichá), který nakonec skončil v
osmé desítce celkového pořadí. Všichni mladí matematici zasluhují uznání za své výkony a škola
jim děkuje za vzornou reprezentaci. Více: http://naboj-junior.fks.sk/
cz/onaboji/index.html.

• Medailový úspěch v plavání •
Výběr žáků ZŠ Sady pionýrů se
ve středu 6. 11. zúčastnil okresního kola v plavání konaného
v litoměřickém bazénu.
Soutěžili jsme v kategorii mladšího žactva (6. – 7. třída), zvlášť pak
registrovaní plavci. Školu reprezentovali tito žáci: Petr Preiss, Josef
Staněk, Anna Sedláčková, Lucrezia
Ferreri, Eliška Ocetníková a

Vanessa Wernerová. Nejlepšího
umístění dosáhla Lucrezia Ferreri
na 50 m znak v čase 0:45,7
(2. místo), dále Eliška Ocetníková
na 50 m znak v čase 0:52,1
(3. místo) a Anna Sedláčková na
50 m prsa v čase 0:58,0 (3. místo).
Všem žákům děkuji za pěknou
reprezentaci školy.

souborů a sólistů školy na sebe
nenechaly dlouho čekat. V září
naše soubory čekala hned dvě
vystoupení v lesoparku Osmička.
V měsíci říjnu to byl koncert populární hudby v sále Kulturního střediska Lovoš, po kterém následovalo odborné soustředění souboru
Enkláva v osadě Lhotsko u Liběšic.
Zde odvedli nejvíce práce učitelé
Ivo Joachimsthaler, Jakub Koch
a aranžér a organizátor Martin
Dolejší. Protože povodněmi byl
poškozen rozsáhlý podchod pro
pěší u restaurace Beseda, byla
škola pověřena novým vymalováním ve stylu moderního umění.
Tohoto úkolu se úspěšně ujal nový
učitel výtvarného oboru akademický malíř David Mišák.
Ani řídící a administrativní oblast
nezůstala po přestálých povodních

stranou. V době velkého administrativního náporu ve formě čtvrtletních uzávěrek a zahajovacích
výkazů v podobě náboru a sčítání
nových žáků, byla škola podrobena
hloubkové kontrole ze strany
OSSZ. K tomu je třeba dodat, že
předcházela hloubková kontrola
České školní inspekce, pracoviště
Louny, v květnu. Obě s kladným
výsledkem.
Vedle blížícího se náporu ve
formě množství předvánočních
koncertů včetně zájezdu do
partnerského
města
Coswigu
v Německu jsou připravováni žáci
do soutěže ZUŠ v oborech klavír,
housle, kytara a souborová hra a
jeden žák do rozhlasové soutěže
Concertino Praga.

Mgr. Hana Kracíková

Mgr. Daniela Deusová, ředitelka

Novinky z naší ZUŠ
Základní umělecká škola Lovosice je pevně zasazena do
prostředí pověřené obce třetího
stupně Lovosice. Tím chci
vyzvednout úzkou spolupráci
s mateřskými školami, základními školami a místními úřady
v regionu při výchově mladé
generace hudebníků a výtvarníků. Kromě Lovosic má škola
odloučená pracoviště v Třebenicích, Třebívlicích a Velemíně.
Dvacet dva učitelů vyučuje ve
věkové struktuře děti od pěti let –
předškoláky přes žáky základních a
středních škol a početnou skupinu
žáků dospělých. To vyžaduje znalosti z nástrojových oborů a výtvarné výchovy propojené o pedagogi-

dek byl pro školu doslova excelentní!
Uvedené družstvo gymnazistů
(ve složení Eliška Krátká, Šimon
Malý, Jan Preiss a Dominik Vrba)
totiž zvítězil, a to dokonce v celkovém mezinárodním porovnání!
„Jejich výkon představuje pro naši
školu skvělou reklamu. Je zároveň
potvrzením, že díky úsilí a práci
dokážeme směle konkurovat daleko větším zavedeným prestižněj-

ku a psychologii v denní praktické
činnosti. V tomto směru se zúčastnili dalších seminářů učitelé Eva
Peluňková, Tomáš Brázda a Jiří
Lhotský.
Morová rána, která postihla školu
při červnových záplavách, byla
velmi citelná. Podařilo se ji překonat a zahájit výuku pomocí pevného jádra zaměstnanců školy, pracovníků odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Lovosice a
dodavatelské firmy Raeder&Falge.
Kladný posudek Krajské hygienické
stanice, pracoviště Litoměřice,
odstartoval včasné zahájení školního roku a nábor nových žáků, který
byl velmi bohatý.
Nároky zřizovatele na účinkování

MgA. Jiří Lhotský
ředitel ZUŠ Lovosice
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Historie

Schwarzenbergové v Lovosicích (část 3.)
V roce 1888 převzal lovosické
panství Adolf Josef Jan Eduard
kníže Schwarzenberg, jediný
syn knížete Jana Adolfa II.
a Eleonory, rozené princezny
z Lichtensteinu, který se dožil
dospělosti. Adolf Josef měl sestru Marii Leopoldinu, provdanou
za hraběte Arnošta Valdštejna,
a bratra Waltra, který zemřel ve
dvou letech.
Adolf Josef se narodil 18. března
1832 ve Vídni. Po absolvování
soukromého gymnázia studoval
filozofii ve Vídni a práva v Göttigen. Poté sloužil v armádě, na
vojně se stal rytmistrem. V roce
1853 převzal na otcovo přání sprá-

vu veškerého schwarzenberského
lesnictví a v roce 1857 se ujal správy libějovického a netolického
panství, jež mu otec postoupil.
Kromě
správy
hospodářství,
ve které ani zdaleka nedosahoval
kvalit svého otce, inicioval zachovávání
historických
památek
a spolupracoval na soupisech těch-

to památek vydávaných Českou
akademií věd. Od roku 1867 byl
poslancem na sněmu Království
českého za velkostatkáře, a když
byl zvolen poslancem říšské rady,
vstoupil v roce 1879 do Českého
klubu.
Schwarzenbergové
se
v česko-německých sporech stavěli
i v Lovosicích na českou stranu,
zdejší němečtí nacionalisté to těžce
nesli. Schwarzenbergové totiž na
panství zaměstnávali řadu českých
odborníků, kteří se za svůj původ
nestyděli. Postavili se i za otevření
české školy v roce 1902.
V roce 1890 vzal kníže Adolf pod
svůj patronát lovosický Mittelsgebirgsverein (Středohorský spolek);

někde se uvádí dokonce rok 1887.
Jeho záštita významně podpořila
činnost spolku a podstatně to
usnadnilo i stavbu první chaty na
Lovoši (1892). Ještě 30. 7. 1903
vyjel kníže ve věku 72 let na koni
na vrchol Lovoše, asi se tehdy
s Lovosicemi loučil; později v roce
1903 postoupil správu větší části
rodového majetku (i lovosické
panství) svému synovi Janu Nepomukovi a zbytek života trávil převážně v rodových sídlech v Libějovicích, na Hluboké, v Třeboni a ve
Vídni. Zemřel 5. října 1914 na svém
milovaném sídle v Libějovicích.
(hz, foto: archiv)
Dokončení v příštím vydání

zpestřili vlastními scénkami, které
se všem líbily.
Pokud vás naše akce zaujaly a
myslíte si, že by tyto zážitky mohly
být pro děti přínosem, tak jako si
to myslíme my, pak neváhejte a
přiveďte své dítě či vnouče na naši
schůzku. Scházíme se každou středu od 16 do 18 hodin (Oddíl Šipka
pro děti od 9 do 15 let) a každý
čtvrtek rovněž od 16 do 18 hodin

(Oddíl Světlušek a Vlčat pro děti
od 6 do 9 let).
Závěrem jsem si pro vás připravil
menší zajímavost. V tajence křížovky můžete zjistit přezdívku, kterou
hrdě nosil první prezident České
republiky – Václav Havel. I on byl
totiž členem skautského hnutí, ač
v jeho době bylo skautování politicky potlačováno.

Ze života lovosických skautů…
Ten, kdo činnost lovosického
skautského oddílu Šipka sleduje
pravidelně, možná ví. Ten, kdo
toho o naší činnosti mnoho neví,
se vše může dozvědět v těchto
řádcích. Úvodem bych vám rád
přiblížil zážitky, které jsme
v uplynulých dvou měsících
v oddíle prožili.
Jak jste si mohli už v jednom
z minulých čísel Lovosického
dneška přečíst, náš oddíl Šipka
pořádá
pravidelně
výpravy.
Na těchto výpravách se dá užít
spousta dobrodružství a legrace.
Tak například v říjnu jsme uspořádali jako každý rok výpravu na
nedaleký Holý vrch (ten se tyčí nad
vesnicí Sutom). Tato výprava je
v našem rozvrhu akcí zařazována
úmyslně do podzimních dnů. Holý
vrch je vyvýšenina, z níž je velice
pěkný pohled do údolí potoka
Modly a pohled na Lovoš také stojí
za to. Specifikem je to, že na kopci
nenaleznete jediný strom. To je
velice dobré především na podzim,
kdy fouká velmi silně vítr. My toho
využíváme k zábavnému pouštění
draků. Náš drak, který se každoročně vznáší nad Holým vrchem, není
jen tak ledajaký drak. Nepoužíváme klasické papírové draky, které
může ovládat vždy jen jedna osoba. Náš drak je zkonstruován
z celty a pár lan (viz foto). Bezesporu největší výhoda je v jeho
ovládání. K ovládání je potřeba
mnoho lidí a při tom se zažívá
spousta legrace. Dobré je na této
aktivitě i to, že rozvíjí schopnost
spolupracovat s ostatními. Když se
k tomu přidá i slunečné počasí a
barevnost podzimní krajiny, tak
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nemůže výprava dopadnout špatně.
Druhou akcí, která určitě stojí za
zmínku, byl náš víkendový pobyt
v terezínské pevnosti. Tato akce
byla i pro nás netradičním zážitkem. Šlo zhruba o to, že jsme se
ubytovali na Ravelinu a všechen
program probíhal v okolí terezínské pevnosti. Ubytováni jsme byli
v místnosti, kde jsme sice postrádali dostatek světla, ale při dobré
vůli jsme si jej mohli obstarat pomocí svíček. Když jsme zajistili
světlo, mohli jsme se začít věnovat
topení v kamnech. Kamna sice byla
malá, ale ze začátku čoudila jako
velká. Když bylo relativně teplo,
vybalili jsme si své věci. Jelikož
jsme v Terezíně trávili dvě noci, tak
jsme si rozestlali na jakýchsi prkenných rampách. Program byl, jako
vždy, bohatý na hry a večer jsme si

Vojtěch Hák – Sesmál

Křížovka
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Seriál
Lovosické hudební skupiny:

Hraje pro Vás Paradox
Skupina Paradox je šestičlenné
seskupení. V současné době
kapela hodně zkouší a připravuje
repertoár na nadcházející plesovou sezonu. Každý z hráčů se
snaží svým nástrojem nebo i bez
něj bavit posluchače i tanečníky.
Jmenovitě můžeme představit
manažera kapely: Ivoše Joachimsthalera, který hraje na silné
struny. Je to basák a zpěvák.
Dalším členem je klávesák a
zpěvák Pavel Vysušil. Jako kytarista, zpěvák a moderátor se na
pódiu představuje Marek Ženkl.
Jiří Mervart hraje na alt saxofon.
Za bicími sedí nově přijatý
člen Ruda Zuziak. Šestým členem této chlapecké pětice je
žena, zpěvačka Lenka Černá
Joachimsthalerová.
Jak dlouho společně hrajete?
Hudební skupina Paradox hraje již
téměř dvacet let. Za tu dobu kapelou prošla řada muzikantů. Ze
zakládajících členů zůstal pouze
Ivoš a druhým služebně nejstarším

Olympic, Hudba Praha, Brutus, Jiří
Schelinger, Katapult, Lucie, MIG 21,
Kabát, Divokej Bill, Michal David a
mnohých dalších.
Kde často hráváte?
Pravidelně lze slyšet Paradox na
akcích města Lovosice jako jsou
Čarodějnice na Osmičce, Václavská
pouť, myslivecký ples. Dále se
objevujeme na plesech a zábavách
na severu Čech. V období zimních
měsíců baví Paradox maturanty
v Litoměřicích, Ústí nad Labem,
Teplicích,
Klapém,
Mostě…
Odehrávají i firemní akce, svatby či
rodinné oslavy.

je Pavel. Ostatní do Paradoxu přišli
až v posledních měsících, a přidali
tak energii do nové společné práce
tvořící novou historii této lovosické
hudební skupiny.
Druh provozované hudby – pop,
lidovky, rock, folk?
Můžeme konstatovat, že v reper-

toáru skupiny si může každý najít
to své. Skupina se snaží o co
nejpestřejší repertoár. Při produkci
zazní rock, pop, big beat, folk,
country, lidová hudba… Od skupiny Paradox lze slyšet písně kapel
a interpretů Pink Floyd, Chris Rea,
Morcheeba, Smokie, Guns N' Roses, Beatles, Mňága a Žďorp,

Kam byste posluchače v nejbližší
době pozvali?
Na:
www.facebook.com/
skupinaparadox
nebo na webových stránkách:
www.paradoxcz.com
jsou aktualizované informace a
fotografie všech hudebních produkcí tohoto uskupení.
(hz, foto: archiv skupiny Paradox)

Do Třebenic nastoupil nový farář Českobratrské církve evangelické
Od roku 1928
je v Třebenicích
Sbor Českobratrské církve evangelické. Již před tím
existovaly kazatelské stanice
v Lovosicích, v Libochovicích
a právě také v Třebenicích od
roku 1870. V posledních letech
zde působil až do září 2010 farář
Štěpán Brodský a od té doby
bylo až donedávna místo neobsazeno. Letos na podzim nastoupil nový farář Filip Ženatý.
Protože je zároveň i kazatelem
pro Lovosice, položili jsme mu
několik otázek.

setkáních nad Biblí, při náboženství
pro děti, jednak při nepravidelných
událostech jako jsou návštěvy a
rozhovory s lidmi, křty a svatby
(a s tím spojená setkání s žadateli)
a také samozřejmě při pohřbech.

Jaká byla Vaše cesta do Třebenic?
Jak jsem se dostal do Třebenic?
Abych se mohl stát evangelickým
farářem, musel jsem nejprve vystudovat obor Evangelická teologie
na Evangelické teologické fakultě
UK v Praze. Pak jsem šel na roční
praxi – říká se jí vikariát – k některému staršímu faráři či farářce.
V průběhu toho roku jsem se díval,
který evangelický sbor by byl volný
a měl o mě zájem. V evangelické
církvi si faráře volí sami lidé. Celá
církev je řízená zespodu. V místním

Máte nějakou životní vizi, touhu
či jak to nazvat…
Mám jako farář takovou touhu.
Rád bych lidem dodával naději.
Život možná smysl nemá, ale my
mu smysl můžeme dát. Mám
naději, že je možné žít na tomto
světě, v našich městech a vesnicích
smysluplně. A to přesto, anebo
možná právě proto, že je život
těžký a leckdy se člověk dostane
do situací, které jsou beznadějné.
Další informace na:
http://trebenice.evangnet.cz/
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Jaký je vztah ke kazatelské stanici Lovosice, kdy jsou v Lovosicích
bohoslužby?
V Lovosicích se konají evangelické bohoslužby každou neděli
v 10.15 v Mírovém kostele v ulici
Karla Maličkého. Hlavní vánoční
bohoslužba bude v Lovosicích
25. prosince v 10.15. Všichni jsou
srdečně zváni.

sboru si lidé volí radu starších,
které se říká staršovstvo. Staršovstvo evangelického sboru v Třebenicích mě pak pozvalo na návštěvu.
Jednali jsme o tom, co jim můžu
nabídnout já a co třebenický sbor
může nabídnout mně. Nakonec mě
lidé na začátku září ve veřejném
hlasování zvolili. Jsem moc rád, že
to takhle dopadlo.
Co bude hlavní náplň Vašeho

působení?
Jsem duchovním evangelického
sboru v Třebenicích a Lovosicích.
Starám se o duchovní život lidí,
kteří mají zájem. Nedělám svou
práci sám za sebe, ale snažím se
naslouchat a vyřídit něco od Pána
Boha, k čemu ukazuje Bible.
Snažím se v takovém duchu něco
tvořit pro druhé. Jednak při
pravidelném programu, v neděli
v kostele při bohoslužbách, při

(hz, foto: archiv)
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Edita Adlerová vystoupila na Fantastický swingový koncert
turné Ave Maria i v Lovosicích

Světoznámá česká mezzosopranistka Edita Adlerová, sólistka
Le Grand Théâtre du Puy du
Fou ve Francii, vystoupila s doprovodem varhan Tomáše Hály,
věhlasného varhanisty, klavíristy
a dirigenta na turné Ave Maria
v kostele svatého Václava
v Lovosicích. Mimořádný varhanní koncert se zpěvy „Ave
Maria a nejkrásnějšími spirituály
2013“ se uskutečnil ve čtvrtek
31. října.
Návštěvníky přivítal farář Roman
Depa a vysvětlil jim, že slovy Ave

jako jsou: F. Schubert, J. Faure,
Ch. Gounod, A. Dvořák, G. Caccini
nebo G. Verdi a jeho překrásná
modlitba Desdemony Ave Maria ze
slavné opery Otello.
V druhé polovině koncertu návštěvníci vyslechli výběr slavných
spirituálů, například …Roll Jordan,
Roll… či It’s Me, O Lord… a další.
Netradiční spojení zpěvu spirituálů
s varhanami utváří neopakovatelný
zvuk, který zvlášť dobře vyniká
v kostelech. Pro návštěvníky to
byl nevšední zážitek – spojilo se
překrásné prostředí lovosického

Maria zvěstoval anděl Panně Marii
narození Ježíše Krista. Záštitu nad
koncertním turné převzali kardinál
Miloslav Vlk a hrabě Děpold Czernin. Repertoár byl naplněn v první
části skladbou Ave Maria ve zpracování různých autorů, druhá část
pak přinesla některé nejkrásnější a
nejznámější světové spirituály.
V programu zaznělo v podání Edity
Adlerové Ave Maria od autorů,

barokního kostela se špičkovými
výkony umělců.
Umělkyně byla po dobu koncertu
na kůru, zblízka se posluchačům
představila až po jeho skončení,
kdy převzala z rukou Miroslava
Šandy z Kulturního střediska Lovoš
květiny. Návštěvníci jen pomalu
odcházeli, takový vzácný koncert
ještě letos v Lovosicích nebyl.
(hz, foto: hv)

Na podzimní Den zdraví přišlo 115 lidí
Ve čtvrtek 21. listopadu se
konal v Kulturním středisku
Lovoš letošní už druhý Den
zdraví, na který se dostavili lidé
pečující o své zdraví opět ve
velkém
počtu.
Slibovaného
doktora Hnízdila (doufejme, že
přijede příště) zdárně nahradila
Viera Procházková.
Také ona přednášela o správném
přístupu lidí ke svému zdraví a jak
ovlivnit harmonizaci těla, psychiku
i somatiku. Vysvětlila přítomným
působení energií na člověka v čase
i prostoru a probrala i účinek esenciálních olejů, které povzbuzují
ducha a po únavném dnu přinesou
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hlubokou relaxaci. Následovala
přednáška Jarmily Trnkové z firmy
Missiva o používání lněného oleje,
oleje z černuchy a dalších přípravků, které jsou prověřeny i Karlem
Erbenem, viceprezidentem Svazu
pacientů ČR. Jitka Všetečková
představila účinky Artritinu, Finclub
a jeho přístup k lidem prezentoval
Jaroslav Horák. Milena Brázdilová
se podělila o vlastní zkušenosti s
Gesavitem. Lidé si se zájmem prošli
všechna stanoviště, kde byli odborně seznámeni s vystavenými
pomůckami.
Součástí Dne zdraví bylo i měření
krevního cukru a cholesterolu,

V Lovosicích opět po dvou
letech vystoupil Orchestr Karla
Vlacha pod taktovkou Libora
Kaprase. „Byl to fantastický koncert,“ byl nadšen Jan Hron, který
připravuje pořady lovosické
Swingové
kavárny.
Členové
Swingového klubu totiž na
skladbě programu spolupracovali, a tak byli víc než spokojeni.
Ale okouzleni byli všichni návštěvníci.
Vždyť Orchestr Karla Vlacha je
jedním z nejvýznamnějších představitelů swingové a jazzové hudby
v České republice. A ještě v něm
hraje Jiří Kudrman, lovosický muzikant par excellence, všemi lovosickými swingaři velice oblíbený.

(věnovanou přítomným dámám)
po San Francisco. Se dvěma písněmi se představila Naďa Wepperová, jinak profesorka zpěvu na
Pražské konzervatoři, byla to skutečná Sophisticated Lady. Velké
sólo měl ve skladbě The Shadows
of Your Smile z filmu Sandpiper
altsaxofonista Kudrman a posluchači bouřili nadšením. Dvě písně
o létání přednesl mladý Jan Smigmator. Zajímavou skladbou byl pro
swingový orchestr upravený Šavlový tanec z baletu Gajané.
I po přestávce návštěvníci vyslechli řadu „pecek“, jak je označil
Jan Smigmator . Představil se i třetí
zpěvák (jinak trombonista) Josef
Pospíšil a skvěle si vystřihl Prostý

Koncert byl sestaven ze staré
dobré klasiky i repertoárových
novinek nejznámějších světových
swingových skladeb autorů Benny
Goodmana, Duke Ellingtona či
Glenna Millera a dalších velikánů
swingové éry. Pořadem prováděli
oba zpěváci, Naďa Wepperová a
Jan Smigmator. Program koncertu
samozřejmě zarámovala znělka
orchestru Stardust (dokonce na ni
padla zkušební otázka) a pak zazněly brilantní
instrumentálky
počínaje skladbou Sentimental
Journey
přes
Šňůru
perel

lék známý z dávného podání Karla
Hály. Nadšení vzbudila skladba
Alexander´s Ragtime Band a opět
oba zpěváci. I Jan Smigmator vzdal
hold velkému umění „Krále swingu“ Karla Hály – ano, Vzpomínky
nám zůstanou… Velkým potleskem
byly vždy odměněny improvizace
hudebníků. Lovosice umí poděkovat! Ale i fantastický koncert
jednou skončí. Naďa Wepperová
a kapelník dostali květiny a
„glennmillerovským“ evergreenem
In the mood skvělý večer skončil.

které prováděla Ladislava Matějíčková z OHS Litoměřice; zájemcům
byl rovněž změřen krevní tlak. Kdo
chtěl, mohl se dozvědět rovněž
informace o SM systému, o cvičení
s lany, o samovyšetření prsou,
léčivých svících a další zajímavé
rady, jak si zlepšit fyzické i psychické zdraví.
A protože i tanec léčí, pořádalo
sdružení Úsměv pro zdraví hned
v pátek 29. listopadu po teorii i
léčení v praxi – hudbou při posle-

chu i tanci. „Chceme působit na
všechny naše členy pozitivně, aby
se uměli bavit a měli radost ze
života,“ sdělila Líba Žamberská,
předsedkyně sdružení Úsměv pro
zdraví, které akci pořádalo. A to
říkala i Viera Procházková – nemračit se, ale usmívat!
Akci velmi kvalitně zajistily vlastními silami členky sdružení Úsměv
pro zdraví, za což jim patří poděkování.
(hz)

(hz, foto: hv)
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Lovosičtí házenkáři opět drží čelo tabulky
Lovosickým házenkářům patří
čelo extraligové tabulky. Po
dvanácti kolech dokázali ovládnout rovnou desítku zápasů a
zaznamenat pouhé dvě prohry.
Svěřenci trenéra Vladimíra Šumy
ale vědí, že jen malé zaváhání je
může přijít velmi draho.
„Už jsme to zažili loni, kdy nám
medaile utekla doslova o bod,
takže stále nesmíme usnout na
vavřínech. Ty rozdíly jsou minimál-

ní. Všichni si ale vedoucí pozici
užíváme a jsme rádi, že diváci jsou
s námi a společně jdeme za každou další výhrou,“ řekl jeden z
tahounů lovosického celku Jan
Landa.
Lovci, jak zní nové označení házenkářů, za uplynulý měsíc vyhráli
všechna utkání. Koncem října si
smlsli na Dukle (31:26), pak smetli
Karvinou (22:27) a zahájili vítěznou
šňůru pěti domácích utkání v řadě.

Lovosice mají nový futsalový tým

V době uzávěrky tohoto čísla stihli
před domácím publikem vyprovodit dvojici týmů Frýdek-Místek
(33:25) a Brno (21:16). „Je paráda
hrát doma. Máme to jako odměnu
za to, že jsme kvůli vytopené hale
prvních několik kol odehráli na
venkovních hřištích. Věřím, že doma dál udržíme svoji neporazitelnost. Nejde to jinak, na paty nám
šlapou ostatní,“ připomněl Landa a
měl pravdu. Jediný bod na vedoucí

Lovosice ztrácí Plzeň. Třetí Jičín
zaostává o čtveřici bodů.
Přestože Lovosice v rámci extraligy porazily Duklu, v Českém poháru ze vzájemného střetnutí byly
těmi poraženými, což v této soutěži znamenalo konec před branami
semifinále. „Následná výhra v Karviné tuhle porážku vymazala.
Uděláme maximum, abychom byli
favority až do konce sezóny,“
usmál se trenér Šuma.
(pp)

bylo zmíněno, 8. prosince a poslední, tudíž šesté kolo hráče čeká
1. března 2014. Celkově je do soutěže přihlášeno osm týmů. Během
sezony se každý celek utká se všemi přihlášenými týmy.
Doposud Lovosičtí odehráli čtyři
přátelská utkání v hale Chemik v
Lovosicích s neočekávanou účastí
diváků. Z těchto zápasů si hráči
CF odnesli nové a do budoucna
užitečné zkušenosti. Pokud chcete
mít větší přehled o týmu, připojte
se k nám na Facebooku pod
názvem CF Lovosice.

Jiří Kasal
je vicemistrem
světa
V minulém vydání jsme otiskli
článek o úspěchu Jiřího Kasala,
který se stal v italském Trentu vicemistrem světa v silničním závodě
jednotlivců na 60 km.
Tiskařský šotek však způsobil, že
u článku nebyla fotografie Jiřího
Kasala, ale vítězného Švéda. Nyní
přinášíme správné foto a za chybu
se omlouváme.

Pavel Kučera, předseda týmu

ROZLOSOVÁNÍ:
Čerstvě založený tým CF Lovosice se letos přihlásil do turnajové futsalové soutěže okresu
Litoměřice pod vedením Jana
Novotného.
Předseda týmu a zároveň i kapitán mužstva Pavel Kučera seskupil
tým ve složení: gólmani: Štěpán
Zelinka, Jan Zdvořák, obránci: Václav Zdvořák, Roman Capiali, Marek
Mojžíš, Vlastislav Navrátil, Martin

Novák, Tomáš Zeman, útočníci:
Patrik Vacek, Petr Král, Filip Ondráček, Jiří Stašek, Michal Licinberk,
Dominik Sallaba.
První oficiální mistrovské utkání
se uskuteční 8. prosince v roudnické sportovní hale s týmy Mšené –
Lázně, FC Killers Lovosice a Igráčci
Lovosice.
Tým čeká v sezoně celkem šest
kol. První kolo se odehraje, jak už

Víc než splněný sen
Jachtařský klub v Lovosicích
vloni oslavil 60. výročí a jachtařů
zde není málo. Jedním z nich
je i Vojtěch Elman st., který se
zúčastnil vítězné jízdy lodi
La Grace; česká loď se stala
absolutním vítězem prestižní
Lycamobile Mediterranean Tall
Ships Regatta 2013, a to jak ve
třídě A, tak v celkovém pořadí
31 lodí.
V kategorii A ještě nikdy česká
loď nezávodila. La Grace je replika
historické lodi z druhé poloviny
18. století a dostala jméno po lodi
prvního českého námořníka a korzára Augustina Heřmana, který
pocházel ze Mšena u Mělníka.

Jak se lovosický jachtař k takové
šťastné plavbě dostal?
Loď byla postavena v loděnici
v Egyptě za pomoci dobrovolníků
v letech 2008 – 2010 a slavnostně
byla spuštěna na vodu 5. prosince
2010. Kapitánem lodi La Grace je
Josef Dvorský z Hradce Králové a
loď má 21 členů posádky. Ještě v
červenci 2013 nebylo jisté, zda loď
vůbec bude plout. La Grace totiž
vloni koncem října ve španělské
Marbelle uvázla na mělčině a přišla
o kýl. Díky řadě dobrovolníků, kteří
loď ve Španělsku pomohli opravit,
se La Grace podařilo zachránit.
Jedním z nich byl i lovosický jachtař Vojtěch Elman, který se na

8. 12. SH Roudnice nad Labem
11:55 CF Lovosice – Mšené Lázně
13:05 CF Lovosice – FC Killers
Lovosice
13:40 Igráčci Lovosice – CF Lovosice
14. 12. SH Lovosice
12:30 FC Jupíci Libochovice – CF
Lovosice
13:05 FC Třebenice – CF Lovosice
opravu přihlásil a čtyři měsíce na
lodi pracoval. Po téměř rok trvajícím úsilí byla opravená La Grace
opět spuštěna na vodu v srpnu
2013. Už v říjnu 2013 vyhrála závod, kterému se říká „olympiáda“
historických lodí a Lovosičan byl u
toho. Blahopřejeme! (hz, foto: archiv)
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Kulturní středisko Lovoš
Pátek 6. prosince
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Taneček pro všechny generace. Možná přijde
i čert! Hraje orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Pondělí 9. prosince – GEOGRAFICKÁ
PŘEDNÁŠKA – MUDr. Martin Vedral, cestovatel
Východní indický „dálný východ” – Ásám,
Arunáčalpradéš, Nágsko a Méghalája. Přednáška
posluchače zavede do nejvýchodnější oblasti
Indie, která se nachází mezi Tibetem a Barmou,
jejíž páteří je veletok Brahmaputry. Navštívíme
ásámské čajové plantáže a slavný národní park
Kazíranga, kde žije vůbec největší komunita
nosorožců – více než 1000 kusů. Dalším cílem se
stanou vesnice kmenového a animistického
Arunáčalpradéše i s „bambusovou” architekturou
místních obyvatel. Po přeplavení Brahmaputry
posluchači uvidí záběry z vesnic Nágů – tradičních
lovců lebek. Poslední zastavení bude v Méghaláji –
domově mraků ležícím na hranici s Bangladéší.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz

AKCE A PŘEDNÁŠKY:
Neděle 8. 12. – Pojďme nalézt společnou řeč...
Přednáška: Jak spolu dobře komunikovat,
předcházet konfliktům a efektivně je řešit.
Lektor: Mgr. Kateřina Hlaváčová.
RC Mozaika od 10 hodin, vstupné 35 Kč.
Středa 11. 12. – Vánoční odpoledne s Mozaikou
16.00 – Vánoční tvořivá dílna
17.00 – Vánoční lampionový průvod – sraz před RC
Mozaika o.s., lampiony s sebou.
TERAPIE POMÁHÁ!
Středa 11. 12. – Přátelská setkání jiných světů
s tvůrčí keramickou dílnou
Od 16.00 do 18.00 hod. v RC MOZAIKA, vstup 35 Kč.

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

Pátek 13. prosince – VĚNEČEK
Závěrečný ples tanečního kurzu. Společenský
večer absolventů tanečního kurzu. Ukázky tanců a
soutěže. Večerem provází Karel Zima s partnerkou.
K tanci i poslechu hraje skupina RELAX Martina
Dolejšího.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 150 Kč.
Sobota 14. – neděle 15. prosince
VÁNOČNÍ TRHY
Navození vánoční atmosféry pohádkou, hudbou,
dobovými a řemeslnými stánky. Vystoupí ZUŠ
Lovosice, Dechový orchestr KS Lovoš, trubači,
dramatický kroužek, Podřipský žesťový kvintet.
Součástí trhů bude lampionový průvod.
Václavské náměstí, od 11 hodin.
Neděle 15. prosince – VÁNOČNÍ KONCERT
Sbor KS Lovoš pod vedením pana Mgr. Tesaříka
a sbor Gymnázia Lovosice pod vedením paní
Mgr. Brejchové
Kostel sv. Václava, od 17 hodin, vstup 100,- Kč.
Středa 18. prosince – 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.

Akce DDM Elko
Václavské náměstí 1, Lovosice
e-mail: elko@raz-dva.cz, www.ddm.lovosice.net

Sobota 7. 12. – Lovosická vánočka
turistický pochod na Lovoš
Sobota 21. 12. – Vánoční pohár ve florbale
florbalový zápas rodiče – děti
mladší žáci
Sobota 21. 12. – Vánoční večírek turistů

(Tato aktivita je podpořena z dotačního programu „Rodina
a ochrana práv dětí“ MPSV ČR).

Středa 18. 12. – Pohybové aktivity, Individuální
práce s dětmi se specifickou potřebou
Od 16.00 do 17.00 hodin, sraz před budovou
BOWLING JOHNOVÁ, Přívozní ul.
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

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

Zavírací doba v knihovně o Vánocích
Naposledy máme otevřeno 20. prosince 2013
a v novém roce otevíráme 6. ledna 2014.
Pro děti plánujeme:
ZÁBAVNÉ PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE
plné her, soutěží, dárečků a občerstvení.
Středa 18. prosince od 12 do 17 hodin.

Čtvrtek 19. prosince – VÁNOČNÍ KOLEDY
V podání Podřipského žesťového kvintetu.
U vánočního stromu na Václavském náměstí,
od 15 hodin.
Pátek 20. prosince – koncert ARAKAIN
Předkapela: Modesty and Pride, Gambrinus klub
Lovosice, od 20 hodin, vstupné 250 Kč.
Předprodej vstupenek: GAMBRINUS KLUB LOVOSICE, TICKETPORTAL, TICKET ART .
Nedělě 22. prosince – VÁNOČNÍ MELODIE
Hrají: ZUŠ Lovosice HAPPY VOICES, žáci pod
vedením učitele Brázdy a trubači.
Kostel sv. Václava od 17 hodin, vstup volný.
Úterý 31. prosince
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ROKU 2013
Silvestrovský ohňostroj.
Václavské náměstí, od 17 hodin.

HK .A.S.A. MĚSTO LOVOSICE
Termíny domácích utkání
v házené – Prosinec
Tipgames extraliga mužů
• Sobota 7. 12. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Talent M.A.T. Plzeň
• Středa 11. 12. od 18:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – KH Kopřivnice
• Sobota 21. 12. od 17:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – TJ Sokol Přerov
2. liga muži
• Neděle 8. 12. od 16:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Liberec Handball
1. liga staršího dorostu
• Neděle 8. 12. od 14:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – SKP Frýdek-Místek
1. liga mladšího dorostu
• Neděle 8. 12. od 12:00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – SKP Frýdek-Místek
Turnaj mladších žáků
• Sobota 7. 12. od 9:00 hodin
Vánoční turnaj mladších žáků
• Sobota 14. 12. od 9:00 hodin
• Neděle 15. 12. od 9:00 hodin
Turnaj minižáků 4+1
• Sobota 21. 12. od 9:00 hodin

Vánoce, Vánoce přicházejí – vánoční akce lovosických škol

Bohoslužby a další aktivity církví v prosinci 2013

MŠ Sady pionýrů
Úterý 17. 12. – „Hej, hej, koleda“
Zpívání koled na Václavském náměstí všemi dětmi MŠ pro rodiče a
veřejnost, od 10.30 hodin.

Bratrská jednota baptistů – modlitebna Sboru, Dlouhá 84
Neděle 8. 12. – Adventní bohoslužba, od 9.30 hodin
Adventní benefiční koncert dívčího sboru Bratrské jednoty
baptistů, od 16.00 hodin. Dobrovolné vstupné bude
věnováno nadaci „Krmte hladové”.

Středa 18. 12. – „Jednou v roce, na Vánoce“
Sbor Skřítci zpívá koledy v aule MěÚ, od 10.30 hodin.
ZŠ Sady pionýrů
Středa 11. 12. – Vánoční jarmark
10.00 – 17.00 Prodej výrobků – stánky před hlavním vchodem školy;
od 15.00 i ve třídách v přízemí.
Vánoční výstava v přízemí školy.
14.30 – 15.00 Slavnostní zahájení prodeje výrobků pro veřejnost –
společné vánoční zpívání Koťat a učitelů (výtěžek z
prodeje výrobků bude použit pro adopci na dálku).
Čtvrtek 12. 12. – Vánoční koncert
V kostele sv. Václava od 17 hodin. Vystoupí pěvecký sbor Koťata a sbor
učitelů za doprovodu hudební skupiny Karavana.
ZŠ Antonína Baráka
Sobota 14. 12. – Vánoční zpívání na náměstí v rámci trhů, od 16.00 hodin.
Pondělí 16. 12. – Vánoční zpívání v kostele sv. Václava, od 17.00 hodin.
Pondělí 16. – čtvrtek 19. 12. – Vánoční výstava ve vestibulu školy pro
rodiče a ostatní občany Lovosic.
Středa 18. 12. – Vánoční jarmark ve vestibulu školy, od 15.00 hodin.
Středa 18. 12. – Vánoční odpoledne v tělocvičně školy od 15.30 hodin –
akce je určena nejen pro rodiče a předškoláčky, ale i pro
ostatní občany města Lovosice.
ZŠ Všehrdova
Pondělí 9. – pátek 13. 12. – Projektový týden „Tradice české kultury”
– Vánoce (spojeno s výstavou pro rodiče i veřejnost).
Úterý 17. 12. – Koncert Školáčku na Jarmarku místního gymnázia.
Středa 18. 12. – Koncert Školáčku v kostele sv. Václava, od 17.00 hodin,
(pro veřejnost i rodiče).
Čtvrtek 19. 12. – Koncert Školáčku v Lovoši a předvánoční setkání s
důchodci na škole, od 11.40 hodin.
Pátek 20. 12. – Školní vánoční akademie v tělocvičně školy, od 10.50 hod.
Speciální ZŠ Lovosice
Středa 11. 12. – Vánoční jarmark se koná ve škole od 11.00 hodin a
potrvá cca 1 hodinu.
Gymnázium Lovosice
Vánoce na gymnáziu – Vánoční koncert a jarmark budou na lovosickém
gymnáziu v úterý 17. 12. Jarmark od 15 hodin před budovou školy,
koncert pěveckých sborů IN FLAGRANTI a Školáček ve vestibulu školy
od 16.30 hodin.
SOŠ technická a zahradnická
Pořádá ve dnech 10. – 11. 12. Vánoční prodejní výstavu v hotelu Salva
Guarda v Litoměřicích. Na této výstavě budou prezentovány výrobky
žáků především zahradnických oborů zaměřených na vazačství a
aranžérství, ale i truhlářských a kuchařských.
Sobota 14. 12 . – Advent očima dětí na zámku Nový Hrad v Jimlíně.
Adventní koncerty se staly již součástí předvánočního času. Užijte si
sváteční atmosféru při poslechu hudby. Přijměte pozvání na některou z akcí
našich škol či církví … Všechny koncerty jsou zdarma.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
7. 12. – ZORRO, od 14 hod., cena 250 Kč, přihl. Hromadová
8. 12. – ČERVENÝ HRÁDEK, bus 11.30 Ltm, 11.45 Lovo., Hromadová
14. 12. – SEIFEN, zájezd Něm., 170 Kč, odjezd Ltm 10, Lovo nám. 10.10
14. 12. – SOBOTNÍ SEMINÁŘ, DDM Elko 9 – 14 hod., cena 60 Kč
15. 12. – MATA HARI, od 14 hod., cena 200 Kč, přihl. Hromadová
16. 12. – VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, KS Lovoš od 9.30, občerstvení a
program zajištěn, cukroví přinést, členský poplatek je 70,-Kč.
22. 12. – Adventní neděle – Červený Hrádek, Ltm 11.30, Lovo 11.40
27. 12. – BOWLING JOHN, od 10 hod., 20 Kč, přihlášky Samuelová
30. 12.– BOWLING LUNA LTM, od 13 hod., 20 Kč, přihlášky Hojdarová

Neděle 15. 12. – Adventní bohoslužba, od 9.30 hodin
Neděle 22. 12. – Adventní bohoslužba, od 9.30 hodin
Úterý 24. 12. – Dětská vánoční slavnost, od 15.00 hodin
Středa 25. 12. – Vánoční bohoslužby, od 9.30 hodin
Neděle 29. 12. – Vánoční bohoslužby, od 9.30 hodin
Vánoční koncert klavíristky Noemi Koblischkové od 16 hod.
Úterý 31. 12. – Silvestrovský program mládeže, od 18.00 hodin
Českobratrská církev evangelická – farář Filip Ženatý
Evangelické bohoslužby v Lovosicích – Každou neděli od 10.15 hodin
v Mírovém kostele, ulice Karla Maličkého
Náboženství pro děti – každé pondělí od 14.30, Sokolská 89, Třebenice
Biblická hodina pro dospělé – každé úterý od 17.00, Sokolská 89, Třebenice
Rodinná biblická hodina pro dospělé i děti – vždy první pátek v měsíci
po domluvě
Úterý 24. 12. od 10.00 hodin – Svatá noc – dětská vánoční hra
(děti z evangelického sboru v Třebenicích a jejich přátelé)
Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Sokolská 89, Třebenice
Středa 25. 12. – Vánoční evangelické bohoslužby
Od 8.30 v Třebenicích, Sokolská 89, a od 10.15 v Mírovém kostele v Lovosicích
Středa 1. 1. 2014 od 9.30 – Společná bohoslužba se Sborem
Petra Chelčického (pouze v Třebenicích)
Církev československá husitská
Mírový kostel v ul. Karla Maličkého, farářka Libuše Mikušková
Vánoční bohoslužba Církve československé husitské se uskuteční v tomto
kostele ve středu 25. prosince od 14.30 hodin.
Adventní koncerty:
Sobota 7. 12. od 17.00 hod. – Koncert pěveckého souboru lovosického
gymnázia IN FLAGRANTI a LAETA NOTA
Pátek 13. 12. od 17.00 hod. – Koncert sopranistky DANY KRAUSOVÉ
za doprovodu ESTER GODOVSKÉ
Sobota 21. 12. od 17.00 hod. – Koncert country skupiny KARAVANA
Církev římskokatolická
Kostel sv. Václava a kostely na Lovosicku (farář Roman Karol Depa)
Úterý 24. prosince – Bohoslužby na Štědrý den
źSulejovice od 16.00 hodin
źVelemín od 20.00 hodin
źMedvědice od 22.00 hodin
źLovosice od 24.00 hodin – Půlnoční mše s Rybovou mší
Středa 25. prosince – Bohoslužba v Lovosicích, od 10.00 hodin
Čtvrtek 26. prosince – Bohoslužba v Lovosicích, od 10.00 hodin
Neděle 29. prosince – Lovosice od 9.00 hodin, Sulejovice od 10.30 hodin
Středa 1. 1. 2014 – Nový rok, Lovosice od 10.00 hodin
Koncerty v kostele sv. Václava:
Neděle 15. prosince – Česká mše vánoční J. J. Ryby, od 17.00 hodin
Neděle 22. prosince – Vánoční koncert ZUŠ + trubači, od 17.00 hodin
Dětské koncerty v kostele sv. Václava:
Čtvrtek 12. prosince – Koťata ze ZŠ Sady Pionýrů, od 17.00 hodin
Pondělí 16. prosince – Letušky ze ZŠ Antonína Baráka, od 17.00 hodin
Středa 18. prosince – Školáček ze ZŠ Všehrdova, od 17.00 hodin
Sbor Petra Chelčického v Lovosicích – kazatel sboru Pavel Výchopeň
Úterý 24. 12. od 14.00 hodin – Dětská slavnost, v modlitebně ČCE
v Třebenicích
Středa 25. 12. od 10 hodin – Slavnostní bohoslužba na Boží hod vánoční
Středa 1. 1. 2014 od 9.30 hodin – Společná bohoslužba se sborem ČCE
v Třebenicích
Další aktivity probíhají v Lovosicích, Školní ulice č. 6
źBiblická hodina ve čtvrtek od 18.30 hodin
źSeznamování se s dědictvím reformace v pátek od 18.00 hodin
źSchůzka mládeže v sobotu od 19.00 hodin a dorostu od 16.30 hodin

(hz)

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, Slunečnice 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

Zahájení kurzů
• V Lovosicích 11. 1.
od 10 hodin v KS Lovoš

V AREÁLU AUTOLAKOVNY LOVOSICE

Nyní akce
autobaterie
ory
a elektromot

• V Libochovicích 10. 1.
od 15.30 hodin v sídle firmy

13 Kč

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
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!!! 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.

uto
za Vašezdaarm
a)
(doprava ná
mož

Lovosice
Sv. Čecha 1163/2
areál autolakovny

Prosinec 2013

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

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz

inzerce.dnesek@email.cz

V prosinci ke každému nákupu
nad 1500 Kč
věrnostní peněžní šek na příští
nákup v hodnotě 00 Kč
3
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AKCE na prosinec
místo jedněch dvoje!

e kaž
• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

Místo jedněch multifokálních brýlí
(brýlí na všechny vzdálenosti)
můžete mít dvoje.

druhého dne

Za druhý pár zaplatíte pouze 1000 Kč,
pokud si u nás na ně koupíte
i brýlovou obrubu.

E
APLIKUJEčoM
čky
• kontaktní

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

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

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

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

To samé platí i u jednoohniskových brýlí
s výrobními čočkami od firmy Essilor,
ale za druhý pár zaplatíte

0 Kč

jen 50

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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

www.ltnet.cz
Prosinec 2013

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

Roční vozy

519 000 Kč

729 000 Kč

569 000 Kč

269 000 Kč

ŠKODA Octavia III ElegancePlus DSG
23 155 km, 2,0 Tdi/110 kW, nafta
aut. klima, park. senzory, tempomat
liftback, DSG, 2013
cena nového vozu: 715 800 Kč

ŠKODA Superb Combi Exclusive 4X4
19 220 km, 2,0 Tdi/125 kW, nafta
kůže, navigace, xenony, park. asistent
kombi, manuál, 2012
cena nového vozu: 915 800 Kč

ŠKODA Yeti Champion 4X4
22 853 km, 2,0 Tdi/125 kW, nafta
xenony, navigace, parkovací asistent
SUV, manuál, 2012
cena nového vozu: 711 000 Kč

ŠKODA Fabia Elegance
17 663 km, 1,2 Tsi/63 kW, benzín
sport paket, aut. klima, tempomat
hatchback, manuál, 2012
cena nového vozu: 359 900 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: www.okim.cz
OKIM spol. s r.o.
Terezínská 1119, Lovosice
Tel.: 737 216 016

OKIM spol. s r.o.
Masarykova 1028, Ústí n/L
Tel.: 475 603 858

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

OKIM
s.r.o.

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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inzerce.dnesek@email.cz

Nejen pracovní příležitost!!!
Nebaví tě stát na jednom místě? Chceš svůj čas efektivně využít?
Máš chuť na sobě pracovat a vzdělávat se?
Chceš vydělávat konečně velké peníze?
U mě tu příležitost dostaneš!
Pozice: obchodní zástupce
Požaduji:
čistý trestní rejstřík
minimálně být vyučen - maturita výhodou
řidičský průkaz typu B
maximální pracovní nasazení
sympatické, milé vystupování
smysl pro humor
týmovost
férovost
chuť změny
Nabízím:
první měsíc výdělek 43 000 Kč, po zapracování 68 000 Kč a více
bezkonkurenční motivační prostředí
vzdělávací programy hrazené firmou
výjimečné mezilidské vztahy
dynamickou kariéru s podporou růstu
zázemí
nadstandardní odměny za skvěle odvedenou práci :o)
Zašli CV: j.dolezalova@datalife.cz
Telefon: 775 688 966

Osvoboditelů 5 - Lovosice, tel.: 777 800 701

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

Celá strana

- 7 000 Kč/měsíčně

1/2 strany

- 3 500 Kč/měsíčně

1/4 strany

- 1 750 Kč/měsíčně

1/8 strany

-

875 Kč/měsíčně
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku
činí 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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

AUTOKLÍČE - Vladimír Broul
Provozovna:

- vložkové klíče

Tovární 2

- FAB, aj.

Lovosice

- broušení nástrojů

tel.: 724 945 440

www.vyroba-autoklicu.cz

Pf 2014
Město Lovosice
přeje všem svým občanům
šťastný a úspěšný rok 2014
Prosinec 2013

