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Lovosice mají vlastní sběrný dvůr
Ve čtvrtek 25. 9. v 11 hodin
byl slavnostně otevřen nový
sběrný dvůr v areálu lovosických
technických služeb. Ten bude
sloužit pouze potřebám občanů
města.
Na místo mohou vozit prakticky
veškerý odpad a zdarma jej na
dvoře uložit. „Dvůr není určen pro
odpad z podnikatelské činnosti, je
určen čistě potřebám Lovosičanů a
jejich odpadu z domácností. Zpoplatněny jsou pouze nadstandardní věci jako například pátá a další
pneumatika a podobně,“ vysvětlil
vedoucí dvora Robert Mühlfait.
Vedení města věří, že občané si na
sběrný dvůr rychle zvyknou a začnou ho hojně využívat. Tím pádem by neměly v okolí vznikat
další černé skládky.
Druhy odpadů přijímaných na
sběrném dvoře:
Nebezpečné odpady, objemný
odpad, biologicky rozložitelný

odpad, plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, dřevo, pneumatiky,
směsné kovy, textilní materiál,
stavební odpad, vyřazené elektronické zařízení.

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí – Pátek: 9.00 – 17.30 hod.
Sobota: 8.00 – 13.00 hod.
Polední přestávka: 12.00 – 12.30 h.
Neděle: zavřeno
(Text a foto: tuc)

Vrchol pouti – otevření Pfannschmidtovy vily
Nejvýznamnějšími
událostmi
Václavské pouti byla svatováclavská mše se zpívanou mší
Missa Loretta Adalberta Říhovského a další chrámovou hudbou, zpěv sboru Chorgemeinschaft Coswig-Weinböhla a Den
otevřených dveří Pfannschmidtovy vily.
Už úderem desáté hodiny se
lovosickým občanům i návštěvníkům Václavské pouti slavnostně
otevřely dveře mistrně zrekonstruované budovy. Opravu provedla
pražská firma AVERS s.r.o. Hloučky
občanů postávaly u vily nedočkavě
už před desátou hodinou. Bylo se
na co těšit.
Pokračování na straně 5 >>>
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Fotostrana
Václavská pouť
v Lovosicích
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Slovo starostky
Vážení
spoluobčané,
město žije volbami.
Kampaň je všudypřítomná a místy za
hranicí
korektního
politického střetu. Za
svými názory jsem si
vždy stála, i když často byly nepopulární a ubíraly mi tzv. „politické body“.
Budu se tak chovat i teď před volbami. Své názory chci prezentovat
veřejně a nebojím se pod ně podepsat. Nepotřebuji se schovávat za
anonymní letáky a špinit politickou
konkurenci. Pro mě volby vždy zůstanou jen politickým střetem a nikoliv
válkou bez jakýchkoliv pravidel.
Po městě se říká, že dostavbu
dálnice D8 zpomaluje lovosický
odbor stavební a územního plánování, který protahuje vydání stavebního
povolení. Osobně jsem tuto informaci
prověřovala a Ředitelství silnic a
dálnic, které má výstavbu v kompetenci, dosud žádnou žádost o stavební povolení na dostavbu dálnice
městu nepodalo. Hned jak ji obdržíme, budeme se snažit vše vyřídit v co
nejkratším možném termínu.
Dokončili jsme rekonstrukci Pfannschmidtovy vily. V nejbližších dnech
se do ní nastěhuje městská knihovna
a informační centrum města. Byť za
cenu úvěru a myslím, že na poslední
chvíli, se nám podařilo tento historický objekt zachránit. Věřím, že bude
dobře sloužit občanům města a
zároveň se stane zajímavým lákadlem
pro potenciální návštěvníky Lovosic.
Vážení spoluobčané, v nadcházejícím víkendu proběhnou volby do
zastupitelstva města. Prosím přijďte
k volbám v hojném počtu a volte
podle svého přesvědčení. Jsem si
jista, že v Lovosicích žijí občané, kteří
se umí svobodně rozhodnout na
základě programů, osobních zkušeností a zdravého selského rozumu.
Přeji Vám úspěšnou volbu!
Lenka Lízlová – starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Ve městě přibývají opravené
chodníky
„Není to žádná nárazová akce.
Chodníky v Lovosicích opravujeme průběžně každý rok, tak jak
se daří získávat finanční prostředky. V roce 2011 to byly například chodníky v ulici Dlouhá,
následovala oprava komunikace
v ulici Terezínská a i teď se uskutečňuje přeměna dalších lokalit,"
upřesňuje místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
Nejedná se přitom pouze o chodníky, ale o opravu celých lokalit.
Někde bylo zapotřebí odvodnění,
jinde se kromě chodníků opravila i
komunikace, veřejné osvětlení nebo
přechody pro chodce. Významnou
investicí byla revitalizace lokality
Sady pionýrů, kde kromě opravených komunikací vznikly i parkovací
plochy. Na tuto akci město získalo
dotaci od ministerstva financí.
„Stavební práce pokračují i nyní a

je to dáno souběhem čerpání dotačních financí. Je jasné, že rozkopané ulice nejsou pro lidi příjemné,
ale jsou to investice potřebné a
vzhledem k plnění dotačních závazků je nutné je udělat včas," dodává
místostarostka Nováková.
Během září byl dokončen chodník
v ulici Dlouhá – levá část od podchodu k ulici Wolkerova a na pravé
straně směrem k ulici Resslova
(viz foto), a to včetně chodníku ke
zdejší mateřské škole. Tato akce
byla hrazena z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury a za
spoluúčasti města. I zde jsou nové
chodníky, veřejné osvětlení a opraveny přechody pro chodce. Nové
komunikace vzniknou i v lokalitě
Holoubkov, kde opravy začaly v
září, po dokončení současné rekonstrukce rozvodů tepla.
(Text a foto: tuc)

Poškozené lávky a mosty
budou opraveny
Lovosicím se podařilo získat
dotaci z ministerstva dopravy,
díky které opraví sedm míst poškozených loňskou povodní.
„Je to velice dobrá zpráva, protože
se jedná o mosty a lávky, které jsou
od povodně v havarijním stavu
a město by jen těžko shánělo vlastní prostředky na jejich opravu,“
vysvětluje místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
Dotace činí 18 milionů korun.
Město má v této chvíli od ministerstva dopravy příslib dotace, její
přijetí budou zastupitelé schvalovat
na příštím zasedání.
„Uspěli jsme se sedmi žádostmi,
opravovat se bude například lávka
v ulici Přívozní, dále u tenisových
kurtů a atletického stadionu, u
železničního mostu, u Lovochemie
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nebo u zdymadel,“ dodává místostarostka.
Dotace je vítána především proto,
že vyjmenované lávky a mosty
nebyly pojištěny, po poškození
vodou se na ně tedy nevztahovala
náhrada škody od pojišťovny. Místa
nebyla pojištěna proto, že výše
pojistek byla neúměrně vysoká a
pro město nevýhodná.
Teď opravy vyjdou na 15 % celkových nákladů, což je povinná spoluúčast města. Zrealizovány musí být
do konce roku 2015. Radnice chce
přitom dále opravit i některé komunikace. Proto souběžně zažádala o
dotaci také v obdobném programu
ministerstva pro regionální rozvoj.
Získané peníze by byly určeny na
opravu silnic a chodníků v ulicích
Terezínská a Přívozní.
(tuc)

Lovosickým dětem byly
předány nové zahrady
Tři nově zrekonstruované zahrady u mateřských škol byly v září
slavnostně předány do užívání
dětem. Ty se nejvíce líbí malým
pirátům, indiánům a farmářům.
Na začátku stál projekt, na jehož
přípravě se podílela pracovní skupina vzniklá ze zástupců města a
vedení jednotlivých školek. Ta dala
směr budoucí tematické přeměně
školních zahrad. Tři zahrady znamenaly tři nápady – Lodí kolem světa,
U ptačího domu a Cvrčkova
zahrádka, a to v Mateřské škole
Resslova, Sady pionýrů (viz foto)
a Terezínská.
„Témata musela mít nějakou souvislost s životním prostředím, neboť
se nám na realizaci podařilo získat
prostředky z rozvoje infrastruktury
pro environmentální vzdělávání,“
říká místostarostka Lovosic Vladimí-

ra Nováková.
„Naším záměrem bylo, aby vznikl
komplexní prostor pro výchovu
zaměřenou na životní prostředí, a
to již v mateřských školách,“ dodala
už při zahájení stavebních prací na
začátku letošního roku Hana Bažantová, ředitelka Mateřské školy Sady
pionýrů.
Nejde tedy jen o drobné úpravy,
ale o zcela nové pojetí školních
zahrad. Cílem je podpořit vyučování
formou hry a vztah dětí k životnímu
prostředí. Na zahradách se tak
objevily nejenom nové pergoly, ale
třeba také bylinkové záhony. Jako
první (22. září) byla předána nová
zahrada dětem ve školce v ulici
Terezínská, o dva dny později v
Sadech pionýrů a 29. září v Mateřské škole Resslova.
(tuc, foto: archiv MěÚ)

Lovosice zajistí školku
všem dětem
Radnice v současné době řeší,
kam umístit devět dětí, pro které
není místo v lovosických školkách. Záměrem je vytvořit předškolní třídu. Její vznik by tento
problém pomohl vyřešit. Město
se pro ně už snažilo zajistit náhradní prostory, ty ale kvůli nevyhovujícím parametrům hygienik nedoporučil.
„Měli jsme vytipovány dva prostory, v ulici Školní 3 a v přízemí stávajícího informačního centra v ulici
Osvoboditelů. Podle hygienika se
ale pro účely předškolního vzdělávání nehodí, takže hledáme další
řešení," vysvětluje starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
V úvahu nyní přichází prostor na
1. ZŠ a na ZŠ Antonína Baráka.

„Tyto prostory ale ještě vyžadují
úpravy, a proto nyní zjišťujeme
možnosti, jak je financovat. O dotaci jsme požádali ministerstvo školství," dodává starostka Lízlová.
V Lovosicích byly do mateřských
škol přijaty všechny děti, na které
se vztahoval zákonný nárok a jejichž rodiče měli o umístění ve
školkách zájem a Lovosické školky
byly kapacitně připraveny. Devět
dětí, které zbývají, jsou ty, které
věkovou hranici tří let dovrší až ke
konci roku.
Protože je jejich počet takto nízký,
město se rozhodlo připravit jednu
místnost, ve které budou děti zaopatřeny stejně jako v klasické školce. Personální obsazení doplňkové
školky má na starosti ÚK.
(tuc)
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Vedení města hodnotí uplynulé volební období
Místostarostka Vladimíra Nováková:
„Budu ráda, když si voliči naši práci
po 100 dnech zkontrolují.”
Co hodnotíte konkrétně z Vašeho působení
na radnici jako největší úspěch?
Pokud bych měla hodnotit poslední období,
ráda bych připomněla, že město za poslední
čtyři roky prošlo velkou proměnou. Vyzdvihla
bych revitalizaci centrálního prostoru, rekonstrukci Pfannschmidtovy vily, staré radnice,
lékařského domu, zahrádek všech mateřských
škol, vybudování dětského hřiště s dopravním
zaměřením a obnovy ulic Sady Pionýrů, Dlouhá,
Kmochova a dalších.
Úspěšně a rychle se nám povedlo zvládnout
povodně. Nasazení a profesionalita, se kterou
jsme se všichni pustili do řešení krizové situace,
byla hlavní příčinou minimalizování následných
škod. Povodně a následnou likvidaci jsem řešila
ve stavu rizikového těhotenství a jsem moc
ráda, že vše dobře dopadlo. S naším městem
i s mou malou princeznou, která se mi narodila
zdravá v mých čtyřiceti letech.

Starostka Lenka Lízlová:
„Mou snahou je udělat z města
moderní centrum.“
Co hodnotíte konkrétně z Vašeho působení
na radnici jako největší úspěch?
Nerada hodnotím svou práci, to ať činí jiní.
Snažím se, aby se město změnilo a stalo se
moderním centrem, kde se občanům lépe žije a
návštěvníkům má co nabídnout a rádi se sem
vracejí. Neumím ale říci, jestli jsou důležitější
nová dětská hřiště, bezbariérové přístupy do
veřejných a zdravotnických budov nebo např.
zdařilá rekonstrukce Pfannschmidtovy vily, která
na tuto opravu čekala 12 let.
Co Vás naopak mrzí, že se nepodařilo
„dotáhnout“ do konce?
Je potřeba se dívat na město komplexně. Doba
se změnila a dnes už nestačí nabídnout lidem
bydlení a práci. Chtějí žít v kvalitním prostředí s
dostatkem volnočasového vyžití a to je běh na
dlouhou trať. Osobně mě nejvíce mrzí, že se
nám nepodařilo zastavit úbytek obyvatel města.
Byť se tento trend zpomalil a věřím, že se do
několika let podaří jej zcela zvrátit a do Lovosic
nalákat nové občany.
Jak byste z Vašeho pohledu celkově zhodnotila právě končící čtyřleté volební období?
Změnil se podle Vás život v Lovosicích
k lepšímu?
Je před volbami a doba je dost vyhrocená. Ale
když hovoříte s návštěvníky města, tak vnímají,
jak moc se město změnilo a co vše se zde podařilo. Jako mladá matka a zároveň dcera rodičů v seniorském věku myslím, že právě tyto dvě
skupiny mají dnes v Lovosicích více možností a
žije se jim tu lépe. Ostatně to potvrzuje i cena
Město přátelské rodině, kterou jsme obdrželi.
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Myslíte, že se za poslední čtyři roky život
v Lovosicích zlepšil?
Čtyři roky utekly jako voda. Obzvlášť poslední
dva roky byly pro mě hektické a hodně náročné.
Povodně, miminko, práce. Ale myslím, že jsem
akční člověk a rychlé životní tempo mi vyhovuje.
Jako místostarostka jsem měla v kompetenci
řízení městského úřadu a především pak ekonomiku města, ke které mám i profesně nejblíže.
Na starost jsem měla i záležitosti spojené se
správou majetku města. Ve spolupráci s majetkovým odborem jsem, myslím, odvedla pořádný
kus práce.
V uplynulých letech bylo město úspěšné
v získávání dotací a mimo běžné příjmy získalo
do rozpočtu více než 100 milionů korun z
dotačních programů. Během celého tohoto
období jsme hájili zájmy občanů a účetní čísla
jasně ukazují, že jsme spravovali město jako
dobrý hospodář.
V minulosti bylo ve městě problém získat
stavební parcely, což mělo za následek odliv
občanů a zpomalení rozvoje města. V Kmochově ulici se nám podařilo zajistit čtyři stavební
parcely a nyní se ve spolupráci se soukromým
subjektem připravuje síťování dalších třiadvaceti
stavebních parcel.
Kdo se rozhlédne po městě, uvidí, kolik práce
se za poslední čtyři roky pod naším vedením
udělalo. Ke zlepšení života v Lovosicích do
budoucna přispěje dostavba dálnice D8, neboť
hustý automobilový provoz nám všem velmi
znepříjemňuje život.
Kam by podle Vás měly Lovosice směřovat?
Rozpracovaných projektů, které je třeba
dotáhnout, je opravdu mnoho. V první řadě
se jedná o celkovou obnovu venkovního koupaliště, projekt lávky přes Labe, revitalizaci autobusového nádraží nebo opravu komunikací
dotčených povodní. Město potřebuje rekon-

strukci parkovacích ploch a dořešit situaci
kolem objektu bývalé olejny.
Dlouho jsem zvažovala, zda se budu ucházet
o přízeň voličů i v následujícím volebním období. Ale nerada odcházím od nedodělané práce
a za poslední čtyři roky nebylo možné splnit
veškerá předsevzetí. Protože řada projektů
překračuje čtyřleté volební období, rozhodla
jsem se opět kandidovat a ucházet se o příležitost dobře započatou práci dotáhnout do konce.
Co voličům slibujete?
Do voleb jsem se rozhodla jít se Sdružením
nezávislých s mottem, které mě provází celou
dobu na radnici: „Neslibujeme, co nemůžeme
slnit”. Toho bych se ráda držela i v dalším
volebním období. Pro letošní volby jsem vytvořila tým lidí, kterým není lhostejné dění v Lovosicích. Nechceme kritizovat, ale naopak pro
město něco udělat.
A aby byla naše práce dobře měřitelná hned
od samého začátku, nabízím ve svém volebním
programu realizaci pěti bodů do 100 dnů od
zvolení.
O jaké body půjde?
O důležité projekty počínající sestavením
harmonogramu oprav silnic až po přestěhování
rentgenu do centra města, aby lidé s úrazem
nemuseli jezdit na periférii. Dokončíme rekonstrukci zimního stadionu a zahájíme jeho
provoz včetně veřejného bruslení zdarma.
Zrevidujeme stávající smlouvy s externími dodavateli a tyto práce zajistíme vlastními silami,
čímž vytvoříme nová pracovní místa. Díky tomu
také ušetříme. A zaručíme se za to, že nezvýšíme cenu tepla pro domácnosti a firmy. Budu
ráda, když moji práci spoluobčané po 100
dnech zkontrolují.
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Akce

Druhá společná cyklojízda
Ve dnech 5. – 6. září proběhla v
pořadí již druhá společná cyklojízda se zástupci partnerského
města Coswig. Skupina letos
vyrážela v opačném směru, a to
z Coswigu do Lovosic.
Dvoudenní cyklojízda započala u
nově zrekonstruovaného Centra

la i méně zdatné účastníky, a společně jsme tak dorazili do cíle.
Druhý den skupina pokračovala
z Hřenska do Lovosic.
Letošní účast dvoudenní cyklojízdy byla veliká. Přesto, že někteří
z nás cestou museli částečně využít
služby doprovodného vozidla, všem

pro cestovní ruch Casa Bohemica.
Po krátké prohlídce vyjeli cyklisté
na 74 kilometrovou trasu podél
Labe do Hřenska. Cestou se navodila příjemná atmosféra, která prolomila formální stránku partnerského
setkávání. Přátelé z Coswigu pro
nás připravili cestou překvapení
v podobě svačinky – chléb se sádlem a solí. Celá skupina podporova-

účastníkům patří velké poděkování.
Akce proběhla 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.
Jiřina Beránková, kancelář úřadu

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (1. – 21. 9. 2014)
1. 9. ve 20:18 byly
jednotky HZS PS Lovosice a SDH Libčeves povolány na úklid po dopravní nehodě na silnici I/15
u Třebívlic. Po příjezdu
hasičů na místo události
byla zjištěna dopravní
nehoda
dodávkového
vozidla s následným
únikem pohonných hmot. O zraněného řidiče se již před příjezdem
hasičů starala záchranná služba.
Hasiči provedli úkony k zabránění
znečištění životního prostředí, řídili
provoz a osvětlovali místo zásahu
do příjezdu Policie ČR.

základní školy v Lovosicích. Hnízdo se nacházelo
v prostoru podhledu
střechy tělocvičny, následně bylo chemicky
odstraněno pomocí nastavovacích žebříků.

4. 9. v 9:02 byla povolána jednotka na úklid
po dopravní nehodě u odbočky
na Oparno. Po příjezdu na místo
byla zjištěna nehoda osobního
automobilu a dodávky s únikem
provozních náplní. Obě vozidla
zůstala na komunikaci a nedošlo ke
zranění. Hasiči provedli základní
protipožární úkony, odstranili uniklé
4. 9. v 7:40 byla jednotka povolána kapaliny a do příjezdu Policie ČR
na likvidaci vosího hnízda do areálu řídili dopravu.
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Burza neziskového sektoru proběhla
ve staré radnici
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 proběhla ve
staré radnici akce „Burza neziskového sektoru“, kde se prezentovaly lovosické základní
školy.
Burzy se aktivně zúčastnili jak
základní školy z Lovosic, tak zástupci veřejné správy, výstavu navštívili i
hosté města Lovosice a zástupci

Mezi hlavní cíle akce patřila prezentace základních škol a podpora
jejich vzájemné spolupráce, výměna
dobré praxe a oboustranné zvýšení
jazykových kompetencí.
Pozitivní přínos pro cestovní ruch
v sociálně – kulturní oblasti se projeví prostřednictvím kulturně –
výchovné funkce cestovního ruchu,
kdy se lidé kontaktují a vnitřně se
navzájem obohacují, více si rozumějí a ztrácejí předsudky.
Tři lovosické základní školy prezentovaly svoji činnost v oblasti
hlavního poslání vzdělávání a vý-

partnerského města Coswig. Burza
neziskového sektoru byla koncipována jako součást posílení úrovně
povědomí o turistických zajímavostech na území obou partnerských
měst, které přitahují nejen domácí,
ale i zahraniční turisty.

chovy, ale i bohaté mimoškolní
aktivity, které na školách probíhají.
Při slavnostním zahájením vystoupili v krátkém kulturním programu
žáci jednotlivých škol.
Jiřina Beránková, kancelář úřadu

5. 9. ve 13:04 vyjeli hasiči k likvidaci nění kontaminované zeminy. Zbytek
bodavého hmyzu do Dlažkovic. vozovky vyčistil správce komunikaHmyz se nalézal u hřiště v areálu ce.
dětského domova a ohrožoval děti.
13. 9. ve 12:57 byla jednotka vyslá10. 9. v 9:18 vyrazila jednotka k na k úniku oleje z osobního vozu na
úniku provozních kapalin z náklad- čerpací stanici v Lovosicích. Jednalo
ního automobilu u obce Prackovice se o proraženou olejovou vanu u
n. L. Jako posilová jednotka byl vozu Škoda Octavia. Jednotka provyslán technický automobil s přívě- vedla zasypání oleje sorbentem,
sem na přečerpání pohonných hmot který byl posléze sebrán a odvezen
z centrální stanice v Litoměřicích. Po k ekologické likvidaci.
příjezdu na místo hasiči jímali
uniklou naftu z proražené nádrže, 15. 9. ve 13:01 byl ohlášen požár
řídili dopravu a prováděli odstranění osobního automobilu v Lovosicích.
vyteklé nafty z vozovky v délce ko- Po příjezdu na místo události bylo
lem 2 km. Na místo dopravní neho- zjištěno, že se nejedná o požár, ale
dy se dostavil pracovník odboru o unikající páru z chladiče automoživotního prostředí z MěÚ Lovosice bilu. To způsobila technická závada.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice
a dále odborná firma kvůli odstra-
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Vrchol pouti – otevření
Pfannschmidtovy vily
>>> Dokončení ze strany 1
Vilu, téměř malý zámeček, nechal
postavit statkář a později starosta
Lovosic Franz Pfannschmidt v roce
1881. Rodina zde žila do roku 1945,
od 10. května do 14. listopadu 1945
zde bylo velitelství Rudé armády.
Později byl dům částečně upraven
pro Dům zdraví a v roce 1948
jako první mimo okresní město
věnován lékařům celý a přejmenován na Ústav národního zdraví. Tato
doba budovu poznamenala, byly
provedeny různé dostavby příček
kvůli ordinacím a rekonstrukce
měla vrátit budovu do téměř
původního stavu.
Restaurátoři se činili a vila získala
zpět svou pohádkovou krásu.
Návštěvníci obdivovali nejen překrásné stropy v malém i velkém
sále, ale i opravené štuky nebo
fresku olympských bohů v druhém
patře, okna s vitrážemi, zábradlí
a starobylé dveře, římsy i vnitřní
a vnější fasády. Slavnost byla zahájena obvyklým stříháním pásky, což
provedly starostka Lenka Lízlová a
místostarostka Vladimíra Nováková
spolu s radní pro kulturu a památkovou péči ÚK Jitkou Sachetovou
(KSČM) a poslancem Josefem Šenfeldem za KSČM. Příchozí pak zaplnili všechny prostory a prohlíželi,
co kde bude. V přízemí bude dětské oddělení a Infocentrum s Czech
Pointem, v 1. patře reprezentační
prostory a naučná literatura včetně
studovny s veřejným internetem a

v 2. patře beletrie, čítárna a sklady.
Zde bude nutno ještě dořešit bezbariérový přístup, do oddělení beletrie jsou poměrně vysoké vstupy.
Kolik přišlo na prohlídku lidí, není
přesně známo, podle odebraných
letáků činí odhad asi 1 500 návštěvníků.
Večer se konala ještě dražba
fotografií tzv. „zeleného náměstí“ (soutěž byla vyhlášena při jeho
otevření).
Zvítězila
fotografie
„Noční náměstí“ Veroniky Anderkové a byla vydražena za 10 tisíc korun. Úspěch měly i další fotografie
Jaroslava Rösslera přímo z otevření
náměstí i foto Giovanni Fioriho.
Celkem dražba vynesla 30 tisíc
korun a výtěžek bude předán Jedličkovu ústavu v Praze.
Ve velkém sále se konal i první
kulturní program. Přítomné potěšilo
String Clartet – Smyčcové klarteto
ve složení: Lenka Šimonová – housle, Marie Doskočilová – viola, Petr
Kašpar – klarinet a František Kolařík
– basklarinet. Umělci, kteří jsou
členy
Severočeské
filharmonie
Teplice, zahráli řadu evergreenů z
oblasti swingové i jazzové hudby
(G. Gershwin, D. Ellington, J. Ježek,
S. Wonder).
Nyní už prostory čekají jen na
přestěhování knih a určitě i na nové
čtenáře. „Moc se na ně těšíme,
hlavně na děti,“ říká vedoucí
knihovny Zdeňka Černá. Knihovna
otevírá v novém prostředí 1. listopadu.
(hz, foto: hv)

V knihovně bude setkání
s Vlastimilem Vondruškou
Setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou se uskuteční v sále Městské knihovny Lovosice v úterý
4. listopadu od 17 hodin.
Diváci se mohou těšit na pořad
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost, který není klasickou bese-

chutnalo úplně jinak než to dnešní?
A že se hojné pití piva nejen
neodsuzovalo, ale naopak patřilo
ke společenským povinnostem?
Napadlo by vás, že naši předkové
měli ve středověku v erotickém
konání větší svobodu, než má dnešní společnost? Vlastimil Vondruška

dou, ani přednáškou, ale jak sám
Vondruška říká, jde o talk-show, v
níž se pokouší zábavně vyprávět o
životě, své literární tvorbě a také o
životě našich předků. Stejně jako
jeho knihy ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně
postaven na reálných faktech. A
protože se Vlastimil Vondruška jako
spisovatel dívá na historické prameny jinýma očima než školní učebnice, dozvědí se posluchači řadu
překvapujících odhalení.
Věděli jste, že středověké pivo

jako autor historických detektivek
přiblíží rovněž středověkou spravedlnost na základě skutečných
dobových případů, kdy podle něj
soudci nesoudili formálně jako
dnes, ale hledali spravedlnost ve
svém srdci. Je toho hodně z odkazu
našich předků, čím bychom se měli
podle něj inspirovat. A nejen my,
ale především mocní tohoto světa,
protože národ, který zapomene na
svou minulost, ztratí budoucnost.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny
Foto: archiv knihovny

Polabská sluníčka jsou nový národopisný kroužek, jeho součástí jsou
i Lovosická sluníčka
Začalo to v Třebenicích v roce
2011. Původní Třebenická sluníčka byla hudební a taneční kroužek se zaměřením na lidové a
dětské tance, říkadla a hry pro
děti malé, větší i pro dospělé. Děti
vystupovaly několikrát na Třebenickém jarmarku i dalších kulturních akcích, v Lovosicích při oslavách o. s. Mozaika a na Václavské
pouti 2014.
Od ledna 2014 jsou Sluníčka řádnými členy Folklorního sdružení
České republiky. Od 21. ledna 2014
mají také doprovodnou kapelu s
názvem Dračí dechovka, která je
rovněž řádným členem Folklorního
sdružení ČR. Sdružení se rozšířilo na
Polabská sluníčka, která se skládají
z Třebenických sluníček, Čížečků
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(trénují v Čížkovicích v sále vedle společně všechny tři kroužky s Dračí Další
informace
na
e-mailu:
hospody) a Lovosických sluníček dechovkou. „Těšíme se na vás,“ zve venuse.klupakova@gmail.com.
(hz, foto: archiv kroužku)
(trénují v KS Lovoš ve zkušebně na vystoupení Venuše Klupáková.
v prvním patře, děti do 6 let od 16,
školáci od 17 hod).
Co potřebují sluníčka na zkoušky?
Všichni – pohodlné tričko, raději
s krátkým rukávkem, pití, případně
lehkou svačinku
Chlapci – tepláky a cvičky
Děvčata – cvičky (pracovní sukénky
jsou na místě k zapůjčení zdarma)
Taneční kostýmy jsou zapůjčovány
na vystoupení zdarma. Tento národopisný kroužek pro děti, rodiče a
mládež vás zve do svých řad. Nové
členy kroužky přijímají i během
roku. Vystoupení na veřejnosti pořádá buď každý kroužek zvlášť, nebo
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích se uskutečnilo ve
čtvrtek 25. září 2014 čtvrté slavnostní vítání nových občánků
Lovosic s jejich rodiči a příbuznými. Z patnácti pozvaných novorozenců se dostavilo pět kluků

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

a deset holčiček. Občánky mezi
nás přivítal zastupitel Milan
Šramota a matrikářka Hana Beránková. Svým vystoupením přivítaly
novorozence děti z mateřské
školky z Terezínské ulice.
(Text a 3x foto: hv)

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

Týden:

Od – do:

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

42.

15. 10. – 16. 10.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

43.

22. 10. – 23. 10.

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

44.

29. 10. – 30. 10.

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

45.

5. 11. – 6. 11.

Volby a referendum v Lovosicích současně
V pátek 10. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do
14 hodin proběhnou v Lovosicích volby do zastupitelstev obcí
a referendum o zákazu hracích automatů ve městě.

Zleva: Markéta Kmoníčková, Kristýna Musilová, Kateřina Valínová,
Eliška Němčanská a Lucie Rácová.

Místní referendum k rozhodnutí otázky:
„Souhlasíte s tím, aby město Lovosice zakázalo provozování loterií a
sázkových her uvedených v § 52 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst.
3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních
hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i
centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém
svém území, a to s právní účinností nejpozději do 31. 12. 2015?“
Místa konání voleb do zastupitelstva města v Lovosicích (sídla okrskových volebních komisí):
Okrsek č. 1 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská, Příčná, Lovošská,
Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.
Okrsek č. 2 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulici: Dlouhá.
Okrsek č. 3 - Střední odborná škola technická a zahradnická,
Krátká 175/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, K. Maličkého.

Zleva: Patrik Szőke, Mathias Wunsch, Vanesa Vachová,
Kateřina Ullmanová a Lea Mayerová.

Okrsek č. 4 - Dům s pečovatelskou službou, 28. října 1200/5
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Ježka, Dvořákova, Fibichova,
Jabloňová alej, Kmochova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická,
Mánesova, Zvonařova, V. Nejedlého, L. Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Dům
s pečovatelskou službou.
Okrsek č. 5 - Školní družina 4. ZŠ, 28. října 686/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28. října, Komenského, Palackého, Sady
pionýrů.
Okrsek č. 6 - Budova Městského úřadu, Školní 4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.
Okrsek č. 7 - Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8. května, Kostelní, Mírová, Tovární, Myslivecká.
Okrsek č. 8 - Speciální základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Žižkova, Husova, Prokopa Holého.
Okrsek č. 9 - Ubytovna města Lovosice, Nádražní 805
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní, U Zdymadla, Terezínská.

Zleva: Václav Novotný, Elen Ziková, Klára Suchá, Václav Hones
a Oldřich Hašlar.
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Okrsek č. 10 - Kulturní středisko Lovoš, ul. Žižkova
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova, Jungmannova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova,
Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.
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Fotostrana

Václavská pouť v Lovosicích, neděle 28. října
Svátek Václavů, čili Den české
státnosti byl opět po roce dnem
tradiční Václavské pouti v Lovosicích. Oproti loňsku se akce
nekryla s vinobraním v nedalekých Velkých Žernosekách (to
proběhlo v sobotu 27. 9.) a lidé
si tak tentokrát mohli plnými

doušky užít obě akce.
Na několika pódiích byla návštěvníkům servírována spousta hudby,
divadel a tanců, nechyběla řada
stánků s bohatým sortimentem od
občerstvení po domácí výrobky
nejrůznějšího zaměření. Představilo
se také několik šermířských skupin,

děti si užívaly různých soutěží.
Nejpopulárnějšími
hudebními
„taháky“ pak určitě byli legendární
Abraxas nebo Xindl X na Osmičce a

El Gaučo na plácku za Saunou.
Nadmíru se vydařilo i počasí, takže
pouť je nutno hodnotit určitě jako
podařenou.
(tuc)

6x foto: hv
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Osobnost

Poslední chovatel králíků v Lovosicích – představuje se Stanislav Ekrt

ZO Českého svazu chovatelů (dále ČSCH)
Lovosice byla založena kolem roku 1950,
tehdy pod jménem Spolek chovatelů drobného zvířectva. Nejstarší záznam, který se
podařilo vypátrat, je z výstavy, která se konala v roce 1952. Ještě v roce 1990 bylo
v místní organizaci ČSCH cca 50 chovatelů
drobného zvířectva. Jednatelem ČSCH byl
L. Paplhám, Keblice.
Často bývaly v Lovosicích uspořádány výstavy
drobného zvířectva, okrasného ptactva a akvarijních rybek, a to na různých místech – např.
v areálu středního odborného učiliště zemědělského. Výstavy exotického ptactva bývaly pořádány v sále restaurace Máj nebo v restauraci

Beseda. Vystaveno zde bývalo asi 900 papoušků
pocházejících z Austrálie, Ameriky a Afriky. Dvakrát do roka byly v KS Lovoš prodejní výstavy, a
to například okrasného ptactva, morčat, křečků
apod. Výstavy měly na Lovosicku tradici, trvaly
již od roku 1955 a s oblibou je navštěvovali i
rodiče s dětmi. Příspěvek MěÚ na činnost ČSCH
v roce 1993 činil ještě 2000 korun. Lovosičtí
chovatelé slavili významné úspěchy – generálním mistrem Čech 1995 se stal chovatel poštovních holubů Václav David z Lovosic. Jeho holubi
se umístili nejlépe na tratích od 700 do 1 000
kilometrů.
Nejúspěšnějším lovosickým chovatelem králíků
je v posledních třech desetiletích Stanislav Ekrt.
Do ZO ČSCH Lovosice vstoupil v roce 1980, od
roku 1995 byl jejím předsedou až do roku 2002.
Zkoušky na posuzovatele králíků složil v roce
1992 v Praze. Ještě jako samostatný chovatel
začal chovat plemeno moravské modré v roce
1975, tito králíci mu ale byli v roce 1994 ukradeni. Potom si pořídil plemeno tříslové černé,
které chová dodnes. V roce 2002 bylo jeho
zařízení v Lovosicích při povodni zničeno a z
organizačních důvodů byla lovosická organizace zrušena a vznikla organizace ČSH Vrbičany;
zde se stal Stanislav Ekrt předsedou, a to až do
roku 2012. „Moji králíci se mnou každoročně
cestují – přes zimu bydlím v Lovosicích, kde
mám zahrádku a chovatelské zařízení, na jaře se
sbalím, spakuji králíky a stěhuji se na chalupu
do Vrbičan, které říkám letní sídlo a kde mám
další chovatelské zařízení,“ směje se chovatel
Ekrt. V roce 2004 doplnil svůj chov ještě o burgundské králíky, které si opatřil především pro
užitek, aby mohl uspokojit poptávku celé rodiny
po králičím mase. V současné době působí
Stanislav Ekrt v ZO ČSCH Libochovany. Každo-

ročně obesílá svými „svěřenci“ celostátní a evropské výstavy. Nevede si špatně.
Z evropské výstavy v Brně v listopadu 1998,
kde působil jako posuzovatel chovu králíků
plemena francouzský beran, se vrátil
s evropským šampiónem. Toto ocenění získal
jeden z jeho devíti přihlášených králíků plemene
tříslový černý. Za samici stejného druhu získal
čestné ocenění. Na výstavě měla přihlášené
králíky tohoto plemene rovněž jeho vnučka
Hana Čermáková. Ani ta neodjela s prázdnou.
I její „svěřenci“ získali čestné ocenění. Oba chovatelé přivezli ceny i z 3., 4. a 6. České výstavy
drobného zvířectva, které se konaly na výstavišti
Zahrada Čech. Pohár za nejlepší kolekci samic
tříslových černých získal opět lovosický Stanislav Ekrt. Na výstavě tříslových králíků na CV
mláďat obdrželi jeho králíci ceny v letech 2001,
2003, 2005, 2006, 2008 a 2009. Mistry České
republiky se stali jeho třísloví černí také na celostátní výstavě v Lysé nad Labem v roce 2013
a na CVMK Litovel-Nasobůrky 2014. Zatím
poslední pohár převzal z rukou litoměřického
starosty Ladislava Chlupáče na 10. jubilejní
okresní výstavě v srpnu letošního roku. Pohárů,
medailí, pěkných věcných cen i krásných ocenění má chovatel Ekrt skutečně mnoho, a to i
z evropských výstav – určitě další ještě přibudou.
Každý koníček přináší jak chvíle radostné, tak
i méně příjemné. Stanislav Ekrt zůstal svému
koníčku věrný dodnes a přeje si, aby chovatelství králíků pokračovalo i nadále. „S mladými
chovateli musíme v dobrém vycházet, i když
mají mnohdy jiné názory na věc. Moc jim
fandím, aby vydrželi a chovatelství nevzdali,“
drží palce chovatelům Stanislav Ekrt.
(hz, reprofoto: hv)

Spolek Úsměv pro zdraví – Co bylo a co bude
Spolek Úsměv pro zdraví nezahálel ani přes prázdniny. V průběhu léta jeho členové uskutečnili
několik skupinových vlakových
zájezdů do Německa; navštívili
Sebnitz, tzv. Město hedvábných
květin, Drážďany, v Míšni muzeum porcelánu a v září Benešov
nad Ploučnicí, muzeum skla
v Kamenickém Šenově a čedičové
varhany v Práchni.
Ve dnech 19. – 21. září se uskutečnil první podzimní víkendový seminář v Doksech, druhý se připravuje
na 17. – 19. 10. Prvního semináře se
zúčastnilo 32 členů a byl velmi
úspěšný, i počasí bylo vlídné, slunečné. Procvičovala se opět správná
chůze (Nordic Walking), léčebná
metoda Su Jok, vliv stravy na zdraví
a další zajímavá témata, o která
účastníci měli zájem.
„Správná chůze má opravdu hodně
zájemců. Po prezentaci v lesoparku
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Osmička 4. září se hlásí další a připravujeme pravidelné procházky.
Také na naší Lovosické olympiádě 3.
října v lesoparku Osmička se správná chůze procvičovala,“ informuje
Líba Žamberská, vedoucí spolku
Úsměv pro zdraví.

Odměnou pro aktivní členy spolku
byla účast na akci Vyhodnocení NEJ
seniora v divadle ABC 1. října, pořádaného
organizací
SENSEN
(Senzační senioři). Další akcí od
SENSEN byla výuka na bezdotykových telefonech 9. 10. pro aktivní

členy Úsměvu. Oblíbené Taneční
zábavy s překvapením se opět budou konat každý měsíc a bál Babí
léto se uskuteční 24. října v Kulturním středisku Lovoš od 17 hodin do
22 hodin.
„Hodně našich členů si oblíbilo
minigolf a další zájemci se hlásí.
První turnaj proběhl v Děčíně
v dubnu, vítězové dál hráli v Praze
v O2 Aréně. Připravujeme turnaje
v Děčíně i Praze. Na Vánoce máme
v Praze naplánován Vánoční turnaj
na 18. prosince v O2 Aréně,“
doplňuje výčet plánovaných akcí
Žamberská. Nesmíme zapomenout
na podzimní Den zdraví 13. listopadu s přednáškami, ukázkou první
pomoci, měřením tlaku krve, cukru a
cholesterolu. Úsměv pro zdraví
nabízí i mnoho dalších aktivit včetně
pravidelného cvičení. Na všechny
akce se mohou přihlásit i nečlenové.
(hz, foto: archiv spolku)
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Seriály
„V hudbě život Čechů“ – Představují se lovosické sbory: IN FLAGRANTI
Na lovosickém gymnáziu působí již téměř dvě desítky let
pěvecký a divadelní spolek
In flagranti. „Začátek působení
se nedá přesně určit, původně
jsme vystupovali jako příležitostné a nepojmenované těleso.
Až po několika letech začala
být naše činnost pravidelnou.
Název je kolektivním dílem.
V době, kdy jsme se rozhodli pro
pravidelnou činnost, jsme se museli nějak pojmenovat. Dali jsme
dohromady asi 20 návrhů, a tak
dlouho se hádali, hlasovali a přemlouvali, až jsme se dohodli. První
akcí bylo nastudování části Rybovy
mše Hej, mistře. Produkci, která se
odehrála v Opárenském údolí, kde
jsme měli postavený betlém, předcházel pochod městem za současného zpěvu koled. Pak jsme začali
vystupovat na Vánoce pravidelně,
po vánočních koncertech bylo
logické, že jsme začali zpívat i na
Velikonoce. To už bylo zapotřebí
zkoušet pravidelně, takže se zformoval sbor zhruba tak, jak ho známe dnes,“ uvádí jeho zakladatelka
a sbormistryně profesorka Pavla
Linková. Sbor zkouší ve škole pravidelně každý týden v úterý od 17
hodin.
Nejedná se o soubor složený

se tam dají použít. V repertoáru
jsou skladby klasické i moderní,
lidové písně, spirituály, nevyhýbáme se ani větším celkům, jak dokazují skladby určené pro vánoční
koncerty.
Vaše oblíbená píseň nebo autor?
Jestli moje, tak jsou to určitě
barokní skladby.

pouze ze studentů, jeho členy jsou
učitelé, bývalí i současní studenti
a přátelé gymnázia. Věkové rozmezí je přibližně od 15 do 70 let.
Počet členů je variabilní – podle
toho, jaké povinnosti mají studující
a v jaké kondici jsou ti starší, průměrně kolem 15 – 20 členů. „Rádi
mezi námi uvítáme nové členky a
členy. Zpíváme s klávesami, varhanami, kytarou, basou, houslemi,
někdy s flétnami, často i bez doprovodu. Na koncertech s námi
často vystupují i instrumentální
sólisté například manželé Tesaříko-

vi nebo naše bývalá studentka
Natálie Navrátilová, doprovází nás
Petra Kocianová,“ dodává Pavla
Linková.
Kterému druhu hudby dáváte
přednost – jsou to spirituály,
liturgická hudba, pop, lidovky,
rock, folk?
Kromě rocku vlastně tohle všechno a rockové věci nehrajeme, protože je neumíme, ne že by se nám
nelíbily, ale možná někdy příště.
Protože ale většinou vystupujeme
v kostelech, volíme skladby, které

Kde sbor často vystupuje?
Původně jsme vystupovali jen ve
škole, pak jsme začali zpívat i jinde.
Momentálně je to nejčastěji v Mírovém kostele v Lovosicích, to už je
téměř naše „domovská scéna“ –
vystoupili jsme tam několikrát na
Noci kostelů i na adventních koncertech. Nevyhýbáme se ani působení jinde – namátkou Mukov,
Milešov, Velemín, Rochov – to jsou
místa, kde vystupujeme také pravidelně, je nás ale možné potkat i
jinde.
Pozvete nás na nějaké vystoupení?
Určitě plánujeme adventní koncerty, přesné termíny ještě neznám, ale všechno bude o víkendy
v prosinci a koncert ve škole
(Vánoce na gymnáziu) bude
v úterý 16. prosince. (hz, foto: archiv)

Senioři v Lovosicích (Už nám není dvacet pět, 4. část – KD v DPS Lovosice)
Klub důchodců (dále KD) není
v Lovosicích žádná začínající
instituce. Existuje od 6. října
roku 1962, což je doloženo
i v městské kronice. Později se
přesunul do dnes již staré budovy v Domě s pečovatelskou službou (dále DPS) v ulici 28. října.
Po dostavbě nové budovy DPS se
klub v březnu 2005 přestěhoval do
nových prostor v jeho společenské
místnosti. „Neomezujeme se jen na
povídání a výlety, ale zorganizovali
jsme kroužek pletení a háčkování,
hrajeme karty i další společenské
hry, navazujeme nová, pro seniory
tak důležitá přátelství,“ říkala tehdy
vedoucí KD Vědunka Kadavá.
Tradicí byly společné svačiny.
V roce 2009 byla navázána i spolupráce s novorozeneckým oddělením nemocnice v Litoměřicích i
Masarykovou nemocnicí v Ústí n.
L., pro které pletly šikovné seniorky
novorozenecké čepičky a ponožtičky, které byly vždy před Vánocemi
předány. Pro seniorky byla tato
prospěšná činnost i jako rehabilitace. V současnosti se v KD neplete,
ale kdo ví – možná se zde k této
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činnosti vrátí. Do klubové činnosti
také patří sbírání starého papíru a
PET lahví pro ZŠ Všehrdova. Členky
KD se také zúčastňují poznávacích
zájezdů pořádaných MěÚ v Lovosicích.
V současnosti je v KD zajišťována
společenská, kulturní a zájmová
činnost. Členové klubu se scházejí
2x týdně v pondělí a ve čtvrtek,
sledují denní tisk, hrají karty a další
společenské hry, např. Člověče,
nezlob se! Konají se kvízy na posílení paměti, pletou se náramky pro
posílení jemné motoriky. Společně
slaví svátky a narozeniny členů
klubu a významné dny v roce,
např. masopustní veselice, MDŽ,
velikonoční svátky, Den matek,
v srpnu sportovní odpoledne
s posezením, v létě se na zahradě
griluje, slaví se halloween, vánoční
svátky či Silvestr. Náplň klubu se
vždy přizpůsobuje požadavkům
přítomných seniorů. V poslední
době se schází obvykle asi 20 členů, tedy převážně dam, muži jsou
téměř neviditelní. Také se v klubu
peklo cukroví, duší pečení byla
Marie Žáčková z DPS. Vedení KD

zajišťuje pečovatelka Radka Hájková, která také vymýšlí pestrý program. Některé společné akce pro
obyvatele DPS organizuje i odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Lovosice. Loni se před Vánocemi
na zahradě v DPS konala prodejní
výstava vánočních předmětů a
keramiky.
Součástí klubové činnosti jsou i
přednášky; např. v únoru pro seniory v DPS město Lovosice uspořádalo preventivní akci v rámci
Programu prevence kriminality.
23. září proběhla přednáška Soni
Čechové, ředitelky Hezkých domů
s.r.o. v Lovosicích o Alzheimerově
chorobě. Akce s následným pokládáním dotazů se zúčastnilo 20
seniorů, přišla i starostka města
Lenka Lízlová. Vloni v DPS proběhla také beseda se seniory v rámci
projektu „Tvorba 3. komunitního
plánu péče města Lovosice“. Senioři se vyjádřili například k tomu,
jak jsou naplňovány jejich představy o stravování, službách či ubytování. Připomínky se týkaly třeba
rozšíření cvičících prvků nebo
drobných oprav na budově. Vyni-

kajícím nápadem byl letošní výlet
imobilních klientů v červnu do
výletního zámečku na Větruši.
Od agentury Sluníčko se pronajalo
auto pro 7 osob a důchodci si
prohlédli Ústí z ptačí perspektivy a
navštívili restauraci. Pečovatelky
hodlají podobný výlet podniknout
i do Milešova, do Domova seniorů
Kréta Terezín nebo do kostelíku v
Dubici. 11. září senioři vyrazili na
hrad Karlštejn, kam byli z obce
vyvezeni kočárem s koňmi.
DPS spadá pod odbor sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice,
proto jsme Evě Rudikové, vedoucí
odboru, položili otázku: Chystáte
na příští rok pro důchodce nějakou
novinku? „Nejedná se úplně o
novinku (poznámka: již jsme jednou pořádali a setkalo se to s
úspěchem), ale chtěli bychom
nejen pro členy klubu, ale i ostatní
obyvatele DPS zorganizovat prohlídku našeho města výletním
vláčkem. Úplnou novinkou budou
večery s hudbou,“ informovala Eva
Rudiková.
(hz)
(Příště: Senioři – ukončení: Hlavně
nebýt sám)
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Děti
Jeden den s Bantou na lovosickém
gymnáziu
Po
úspěšných
panelových
výstavách z předešlého školního
roku, které se věnovaly osobnostem Pavla Tigrida a Olgy
Havlové, se v přízemních prostorách Gymnázia v Lovosicích
objevila spolu s počátkem školního roku další zajímavá obdobná aktivita.
Tou je výstava s názvem „Jeden
den s Bantou", jež mapuje životní
příběh sedmileté školačky z keňského slumu Kibera. Na velkofor-

mátových fotografiích se lze seznámit s běžným dnem této dívky
z Afriky. Sérii zdařile nafocených
snímků pořídil pro organizaci ShineBean (lovosické gymnázium s
pobočkou sdružení spolupracuje
dlouhodobě, mj. se uskutečnila
úspěšná adresná sbírka učebnic,
publikací a knih, určená přímo
konkrétní obci v Keni) profesionál-

• • Skautské okénko • •

ní německý fotograf Kien Huong
Le. ShineBean se věnuje praktické
pomoci chudým lidem v Keni,
ovšem mj. pořádá například i besedy a četné vzdělávací programy
v Čechách.
Jak napovídá jméno samotné výstavy, na fotografiích je zdokumentován celý jeden běžný den
malé keňské školačky. U jednotlivých fotografií jsou i jednoduché
popisy, co který konkrétní motiv
zobrazuje. Dívka i její rodina dovo-

lili prostřednictvím obrazů nahlédnout do svého soukromí. Například jak Banta ráno vstává, co vše
musí zařídit, než odejde do školy,
zda se jí ve škole líbí a jak tráví čas
s rodinou. Kolik má sourozenců, v
jakém domově bydlí či jak to vypadá v její škole? To vše a ještě něco
navíc zjistíte, když se zajdete na
výstavu také podívat.

Minulý měsíc začal nový školní
rok a to znamená i začátek nového skautského roku. My jsme
jej započali novou akcí, kterou
jsme do letoška ještě nikdy nepořádali. Jde o skautský závod
pro veřejnost, který se uskutečnil v sobotu 13. září, a to na
trase Lovosice, Malé Žernoseky
a Černodolský mlýn v Oparenském údolí.
Letošního prvního ročníku se
zúčastnilo sedm skupin dětí i
s rodiči, a to jak z řad veřejnosti,
tak i z řad našich členů.
Na trase závodu bylo připraveno
sedm disciplín. Zúčastnění si mohli
vyzkoušet například střelbu z luku
nebo vzduchovky, lanovou aktivitu
a další zajímavé disciplíny. V cíli
na všechny čekaly odměny za
účast v závodě. Tímto děkujeme
za umožnění závodu Městskému
úřadu Lovosice, Obecnímu úřadu
Malé Žernoseky, Lesům České

republiky a Správě Chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Poděkování rovněž patří i zřizovatelům Černodolského mlýna.
K příležitosti závodu jsme uspořádali v cíli charitativní sbírku k projektu Postavme školu v Africe,
který zaštiťuje nadace Člověk
v tísni ve spolupráci s Junákem.
Do tohoto projektu s mnohaletou
historií se letos poprvé zapojil i náš
oddíl Šipka Lovosice. Každý, kdo
přispěl do kasičky, obdržel informační letáček o projektu, placku
na připnutí a samolepku. Všem,
kteří přispěli, děkujeme.
Jelikož započal nový skautský rok,
je právě teď nejlepší příležitost
přivést k nám do oddílu nováčky.
Pokud víte o někom, kdo by se rád
zapojil do skautské činnosti a naučil se spoustu nových a zajímavých
věcí, budeme rádi, když jej přivedete.
Schůzky máme jako každý rok
vždy ve středu od 16.00 do 18.00
(děti 10 – 15 let) a v tentýž čas ve
čtvrtek (děti 6 – 9 let) v klubovně,
kterou najdete na Václavském
náměstí se vchodem z uličky směřující k lesoparku Osmička ve druhém patře šedivé budovy. Skautský oddíl Šipka, který zaměřuje
svoji činnost na práci s dětmi ve
věku 10 – 15 let, má nové a aktuální webové stránky, na nichž naleznete potřebné informace o činnosti našeho oddílu. Nové stránky
naleznete na internetové adrese:
www.sipka-lovosice.4fan.cz.
Najdete zde i fotografie z akcí,
aktuální akce oddílu a další informace.
Vojtěch Hák (Sesmál)

• • Děti pomohly dětem • •
V průběhu každého školního roku
chodí do naší školy
dobrovolníci zastupující
nejrůznější
sdružení, dobročinné spolky a nadace
s žádostí o finanční
pomoc.
V pondělí 22. září
k nám jako první přišly studentky
pověřené občanským sdružením
Život dětem. Jejich cílem bylo
prodat co nejvíce magnetek
s obrázky zvířat nebo přívěsky na
klíče ve tvaru srdce či čtyřlístku.
Protože však termín sbírky nebyl
upřesněn, málokterý žák měl
s sebou potřebný obnos. Třídní
učitelka proto navrhla, aby si každý
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žák ze třídy vybral
jeden z nabízených
předmětů. Všichni
žáci do jednoho
souhlasili.
Uvědomili si, že
zdraví se nedá koupit
jako
dortík
v cukrárně. Že však
mohou částkou ve
výši 795 Kč místo mlsání pomoci
nemocným dětem vyléčit se a
následně se zapojit do života mezi
zdravé děti, jako jsou ony.
Celková částka pak byla uhrazena
ze společných peněz, které si děti
vydělaly prodejem svých výrobků
na školní pouti v červnu minulého
školního roku.
Mgr. Hana Protivová, ZŠ Všehrdova

Příští číslo Lovosického dneška najdete
ve svých schránkách 7. – 9. listopadu.
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Kultura

Maďarská malířka Irén Kordt vystavuje v Lovosicích
Svaz Maďarů žijících v českých
zemích pořádá ve dnech 22. září
– 28. listopadu 2014 výstavu Irén
Kordt, maďarské malířky žijící
v Německu. Výstava je přístupná
ve staré secesní radnici ve Školní
ulici v Lovosicích s bezbariérovým vstupem. Pro zájemce bude
otevřena ve všedních dnech
pondělí – pátek od 14 do 16
hodin.
Vernisáž se uskutečnila v pondělí
22. září za přítomnosti malířky Irén
Kordt, předsedkyně lovosické pobočky Svazu Maďarů Ivety Pospíšilové, místostarostky města Lovosice Vladimíry Novákové a velkého
množství návštěvníků, které obrázky převážně z maďarského venkova evidentně zaujaly. Zajímavé byly
i svíčky zasazené do dřevěných,
také pestře omalovaných stojanů.
Místostarostka výstavu zahájila,
malířka se představila návštěvníkům a byly jí předány květiny.
Irén Kordt se narodila 26. ledna
1948 v jihomaďarském Kémesi.
Od dětství ji sváděl svět výtvarného umění. Vzhledem k tomu, že její
rodiče nesouhlasili s tím, aby se
stala malířkou, věnuje se malířské
tvorbě jen jako koníčku. V roce
1968 se přestěhovala do Německa,
tehdy ji přivedl její manžel do Rostocku. Od roku 1969 žije i tvoří
v Drážďanech – tam měla i nejvíce
výstav, ale další se konaly také
v Berlíně, Bad Schandau nebo v
Pirně. První dvě desetiletí pracova-

la jako průvodkyně cizinců.
Po změně režimu hledala své místo
v sociální oblasti. Již 15 let se vě-

ALJAŠKA – Pobřeží Pacifiku
Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky
V neděli 12. října se v DK Litoměřice uskuteční velmi
zajímavá velkoplošná live – diashow
Expedici Leoše Šimánka se podařil
čin, který doposud nemá obdoby –
na nafukovacích člunech obeplout
západní pobřeží Kanady a Aljašky.
Nově sestavená diashow, doplněná
zatím nezveřejněnými fotografiemi,
dokumentuje třetí, závěrečnou
etapu této zcela neobvyklé plavby.
Na panoramatickém plátně uvádí
Leoš Šimánek neskutečně zajímavý
svět – lidskou rukou nedotčenou
přímořskou divočinu. Z vod Tichého
oceánu se zvedají nebetyčné hory
pokryté ledovci. Stékají z jejich
úbočí, led se láme do nesčetných
fjordů a kry vyplouvají hustě zalesněnou krajinou na otevřené moře.
Fjordy se zařezávají hluboko do
pobřeží, jsou rejdištěm mořských
vyder, tuleňů, lvounů, dravých ko-
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satek a velryb, které tam mají úžasné množství potravy. Do řek se
táhnou rok co rok hejna lososů, kde
na ně číhají medvědi a společně
s bělohlavými orly je loví.
Leoš Šimánek vyrazil do aljašské
divočiny již tradičně s manželkou,
synem a dcerou, tentokrát doprovázeni dvojicí přátel. Celé krátké
severské léto členové expedice
strávili v přírodě, jaká není nikde
jinde na světě.
Diashow doplňuje vydání fotografické knihy – POBŘEŽÍ PACIFIKU: Na
nafukovacích člunech z Kanady na
Aljašku, kterou vydal Leoš Šimánek
ve svém nakladatelství ACTIONPRESS.
Více najdete na internetových
stránkách: www.leossimanek.cz.

nuje dětem i seniorům ve své kreativní dílně. Irén Kordt je nejenom
malířka. Je umělkyně, obdarovaná

tvořivou fantazií, na výstavě jsou i
její sošky a další drobné výtvarné
výrobky. Kromě toho pomáhá
lidem postiženým rakovinou v
drážďanském hospici odpoutávat
jejich myšlenky od nemoci. Před
dvěma lety jí zemřel manžel, ale
nezůstala sama. Má dvě děti a tři
vnoučata.
Lovosická výstava evokuje její
vzpomínky na dětství. Ráda maluje
maďarský venkov, lidové zvyky,
pustu... Charakteristické pro naivní
umění je, že autor prý zanechává v
jednotlivých obrazech svou duši.
Toho jsme svědky i v těchto pracích. „Autorka asi měla šťastné
dětství,“ podotkl jeden z návštěvníků, kterému se velmi líbily syté
barvy obrázků. Skutečně jsou obrázky veselé a některé přímo sálají
radostí ze života.
Lovosická pobočka Svazu Maďarů
žijících v českých zemích se snaží
nejen přiblížit Maďarsko jako takové, ale i zpestřit kulturu ve městě
Lovosice. „Pořádáme kulturní a
společenské akce. Zájezdy do Maďarska do termálních lázní, folklorní festivaly, koncerty, výstavy a
další akce,“ informuje Iveta Pospíšilová, vedoucí organizace. „Na Václavské pouti jsme také tradičně
vařili maďarský guláš a na 28. listopadu chystáme 2. národní maďarský večer opět s večeří a kulturním
programem, každý je srdečně
zván,“ dodala.
(hz, foto: archiv Svazu Maďarů)

Romský festival v Lovoši
proběhl již pošesté
Dne 20. září se v sále
Kulturního
střediska
Lovoš v Lovosicích
konal již VI. ročník
přehlídky
romských
dětských tanečních a
hudebních souborů s názvem
„Savore Jekhetane“ neboli Všichni společně.
Přehlídky se zúčastnilo 8 tanečních
a 2 hudební soubory z Ústí nad
Labem, Obrnic, Duchcova, České
Lípy a Štětí, včetně domácího tanečního souboru Lačho Amicus a
hudební skupiny Family Band z
Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Amicus při Farní charitě v
Lovosicích.
Festivalem provázel známý moderátor Richard Samko a čestným
hostem byla zpěvačka Pavlína Mati-

ová, která zazpívala
písně ze svého repertoáru. Mezi významné hosty z MÚ Lovosice patřila
místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková a
vedoucí majetkosprávního odboru
Petra Buriánková. Neméně významným hostem byl i lovosický farář
Roman Karol Depa, který celé akci
požehnal.
V šestihodinovém maratónu hudby a tance se před zcela zaplněným
sálem předvedly děti všech věkových kategorií. Novinkou tohoto
ročníku bylo taneční vystoupení
maminek uživatelů služeb NZDM
Amicus. Na závěr všichni účastníci
obdrželi pohár a pamětní list. Veliké
díky patří sponzorům, bez kterých
by se tato akce neuskutečnila.
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Sport

Lovosické karate slavilo
na náměstí
Zaplněné lovosické náměstí
zhlédlo při Svatováclavské pouti
i demonstrační ukázku lovosického karate. Čtyřicítka mladých
karatistů, doplněná o juniorský
tým a své trenéry, předvedla
veřejnosti u příležitosti oslav
15 let působení v Lovosicích
něco ze svého umění.
Na pořadu bylo cvičení základních technik nejmladších členů,
bojové sestavy kata proti imagi-

nárním útočníkům a modelové
situace reálné sebeobrany ve dvojicích.
Třešničkou na dortu ukázkového
cvičení pak bylo Tameshiwari.
Přerážení střešních tašek se zúčastnili, krom trenérů a instruktorů,
nově i adepti tohoto bojového
umění žákovských kategorií. Odměnou jim byl aplaus několika
stovek přihlížejících diváků.
Josef Rajchert, vedoucí oddílu

V republikovém finále lovosičtí
gymnazisté obstáli se ctí
V rámci celostátního finále
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), které je
republikovou dovednostní soutěží pro základní školy a nižší
gymnázia a jejíž finální kolo se
uskutečnilo nedávno v Praze na
Julisce, se dva reprezentanti
lovosického gymnázia předvedli
ve velmi dobrém světle.
Tereza Cimrmanová i Jakub Kafka
(oba kvinta) se na Julisku kvalifikovali skvělými výkony v okresním i
krajském kole a i v Praze bojovali
jako lvi. V tvrdé konkurenci finále

finalistů ocenili i čeští atletičtí
olympijští vítězové Roman Šebrle a
Robert Změlík (viz foto druhý zleva). A patronát nad stále oblíbenější akcí pro školy převzaly i další
legendy olympijského sportu, jako
jsou např. Dana Zátopková, Věra
Čáslavská, Jarmila Kratochvílová či
ještě aktivní pětibojař David Svoboda. „Uvedená soutěž tvoří velmi
vhodně volený základ pro testování pohybových dovedností školní
mládeže, její obliba rok od roku
roste, což je určitě potěšitelné,"
uvedl k tomu koordinátor OVOV a

jednotlivců se rozhodně neztratili –
Tereza se objevila v konečném
ranku těsně za hranou první a
druhé desítky (finále čítalo vždy
24 nejlepších) a Kuba dokonce
obsadil celkově skvělou pátou
příčku. K oběma tak mj. zamířila gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy. Výkony

tělocvikář lovosického gymnázia
Jiří Willner. Veškeré info k akci
najdete na internetových stránkách: www.ovov.cz.
Zajištění finále bylo na úrovni, každý z finalistů mj. obdržel
kompletní dres, sportovní obuv dle
vlastního výběru a kvalitní sportovní sluneční brýle.
Gymnázium

Veteráni Pšenák a Smělý závodili
v Německu
V sobotu 30. srpna se Štefan
Pšenák a Jaroslav Smělý zúčastnili mítinku v německém městě
Grossolbersdorf, který je zařazen
do mezinárodní vrhačské tour
2014. Oba veteráni závodili
v kouli a disku a Smělý ještě
v kladivu.
Štefan Pšenák obsadil dvě druhá
místa – v kouli vrhl 10,01 m a v
disku hodil 31,90 m. „Já jsem vyhrál disk za parádní výkon 42,60 m,

když všech šest hodů bylo přes
41 metrů. Škoda, že mistrovství
Německa nebylo v tomto termínu.
Byla by z toho určitě medaile.
V kouli mě to rameno ještě nedovolí, a tak jsem hodil jen 11,77 m a
byl jsem druhý,“ líčí průběh závodů
Smělý. V kladivu hodil 29,85 m.
Závody proběhly za hezkého počasí a jako již tradičně ve velmi
přátelské a skvěle organizované
atmosféře.
( hz)

• • Letošního házení se zúčastnili i zrakově postižení • •
V sobotu 21. září se konal již
7. ročník Lovosického házení,
jehož součástí byl 1. ročník Ladislava Krajíčka zrakově postižených.
Celkovým vítězem v kategorii B1
– nevidomí se stal Vladimír Krajíček
(syn zesnulého) z pořádajícího
oddílu, který v trojboji nasbíral 568
bodů. Druhé místo obsadil M.
Burda z Kladna (556 bodů) a třetí
J. Pata z Bruntálu (540 bodů).
V jednotlivých disciplínách vyhráli
M. Burda ve vrhu koulí a hodu
diskem za výkony 6,58 m a 16,85
m a v hodu oštěpem zvítězil za

16,92 m V. Krajíček. V kategorii B2
– B3 – slabozrací se celkovým vítě-

zem stal L. Půta z Kladna za 583
bodů. Druhé místo získal J. Bartoš z

Prackovic za 573 bodů. Jednotlivé
disciplíny vyhráli L. Půta (vrh koulí
a hod diskem za výkony 6,32 m a
15,40 m) a hod oštěpem za výkon
18,55 m J. Bartoš. V kategorii ženy,
a to v B2 – nevidomá byla jediná
účastnice O. Vyskočilová z Červeného Újezdu. Ta nasbírala 498
bodů ve vrhu koulí, hodu oštěpem
a hodu diskem za výkony 5,64 m,
8,70 m a 13,65 m. Byl to skvělý
počin a zrakově postižení a jejich
pomocníci se skvěle bavili. Doufáme tedy, že se příští rok sejdou
minimálně ve stejném počtu.
Jaroslav Smělý
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AKCE

Pokračuje
na multifokální brýlové čočky
y

Znáte z televizní reklam
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dý den
e kaž

• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

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

Dále nabízíme zabarvovací
brýlové čočky
Transitions za skvělé ceny.
Přijďte se informovat,
rádi vám vše vysvětlíme
a poradíme s výběrem
vhodných brýlí.
Těšíme se na vaši návštěvu
oční optici z firmy

OPTIK PRUDKÝ
SONO

SLUŽBA JE PRO OBČANY BEZPLATNÁ.
( 416 724 111, 416 532 697
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inzerce.dnesek@email.cz

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

Střední škola a Mateřská škola
nabízí volná místa:
Ę STŘEDNÍ ŠKOLA - obor Ekonomika a podnikání
NOVĚ otevíráme: Management sociálních služeb,
Management reklamy a umění, Personalistiku
a lidské zdroje a Osmileté gymnázium

Ę Žákům střední školy do všech nabízených oborů
vzdělávání s maturitní zkouškou nebo výučním listem

Ę Dětem 2 až 6 let předškolní vzdělání v MŠ
- nabízíme výuku anglického jazyka

Ę Bližší informace na: www.stredni.eu

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.
Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Zahájení kurzů

• V Lovosicích 30. 10.
od 16 hodin v KS Lovoš
• V Libochovicích 31 . 10.
od 15.30 hodin v sídle firmy

Kurzy i na automobily
s automatickou převodovkou

Provádíme výcvik na sk. AM, A1, A2,
A bez omezení a na sk. B, BE, C, CE, T.
V akreditovaném školicím středisku školíme
profesní způsobilost řidičů a provádíme
poradenskou činnost v autodopravě.

Mobil
736 613 300

ŘP sk. B

8000 Kč

(osobní automobil)

www.autoskola-alihus.cz
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Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
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Kulturní středisko Lovoš
Čtvrtek 9. října – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15.00 hodin, vstup volný.

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

Středa 19. října – SVÁŤOVO DIVIDLO
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového
dividla.
Sál KS Lovoš, od 10.00 hodin, vstupné 20 Kč.

Pátek 24. října – BABÍ LÉTO
Bál, k tanci i poslechu hraje REGIUS BAND Jitky
Dolejšové.
Sál KS Lovoš, od 17.00 hodin, vstupné 50 Kč.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz

Ekosad Mozaika v Malých Žernosekách
zve všechny příznivce na DÝŇOBRANÍ
v neděli 19. října od 14 hodin.
Různé druhy dýní, o původu dýně, dýňové
pokrmy, tvoření z dýní, filcování z ovčí vlny,
hraní v sadu a opékání (vuřty s sebou).
Možná přijede i koník Toník.
Termíny akcí v RC Mozaika:
Sobota 11. října – Přednáška na téma: Šikana
a kyberšikana – jak pomůžeme našemu dítěti
Přednáší: PaedDr. Jan Liška
18. – 24. října – (Pod)zimní bleší trh dětského
oblečení a potřeb pro děti
Sobota 1. listopadu – Přednáška na téma:
Školní zralost a nástup do školy I. a II.
Přednáší: PaedDr. Václav Bartoš
Rodinné centrum Mozaika Vás vítá
i odpoledne!
Chystáte se do školy? Je Vaše dítě muzikální
nebo spíše rádo sportuje? Vyberte si z naší
široké nabídky odpoledních kurzů!
Rodinné centrum Mozaika má druhým rokem
otevřené zajímavé odpolední kroužky.
V pondělí nabízíme všem dětem baletní
přípravku a předškoláček, v úterý angličtinu
a jógu pro děti, ve čtvrtek zdravotní cvičení
a hodinu zpěvu.
Odpoledne vítáme v centru celou rodinu!
Během kroužku si může druhý sourozenec
pohrát v herně a rodiče si v klidu odpočinout
v příjemném prostředí. Zkušební lekce stojí
50 Kč, náhrady lekcí, kvalitní lektoři s praxí,
individuální péče jsou samozřejmostí.
Více informací na www.rcmozaika.cz
a telefonním čísle 725 177 262.
Alena Ptáčková

Čtvrtek 23. října – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15.00 hodin, vstup volný.

Tipgames extraliga mužů
• Sobota 18. října od 17.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Tatran Litovel
2. liga muži
• Neděle 19. října od 16.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – TJ ELP Jablonec
• Neděle 26. října od 17.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Liberec Handball
1. liga staršího dorostu
• Neděle 19. října od 14.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Jičín
• Neděle 26. října od 15.15 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Nové Veselí
1. liga mladšího dorostu
• Neděle 19. října od 12.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Jičín
• Neděle 26. října od 13.30 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Nové Veselí
Turnaj minižáků
• Sobota 18. října od 9.00 hodin

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
17. – 19. 10. – Víkend Doksy
Hotel Kamýk, 800 Kč člen, 1 200 Kč nečlen.
Přihlášky: Žamberská
Čtvrtek 16. 10. – Minigolf Děčín
Přihlášky: Hana Miková
Čtvrtek 23. 10. – Kleopatra – divadlo Broadway
Od 11.00 hodin, cena 210 Kč,
Přihlášky: Žamberská
Pátek 24. 10. – Bál „Babí Léto“
Sál KS Lovoš, od 17.00 hodin, vstupné 50 Kč.

FK LOVOSICE
Termíny domácích fotbalových utkání
Muži A tým – Česká divize B
Sobota 18. 10. od 10.15 h. Souš
Muži B tým – I.B třída
Neděle 12. 10. od 16.00 h. Straškov
Neděle 26. 10. od 14.30 h. Liběšice
Dorost – I.A třída krajské soutěže
Sobota 11. 10. od 10.00 h. Benešov
Neděle 26. 10. od 10.00 h. Novosedlice
Starší žáci – I.A třída krajské soutěže
Sobota 18. 10. od 14.00 h. Dubí
Turnaj starších přípravek pohár
Neděle 12. 10. od 10.00 h.
Turnaj mladších přípravek pohár
Sobota 18. 10. od 14.00 h.

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Úterý 7. října - OTEVÍRÁME
vnitřní prostory restaurace
Pátek 10. října - WORLD DISCO
Dj´s The Zedrals
Sobota 18. října - NOBLE CROPS,
LAST STATION, MARY B.
Pátek 31. října - ROCKOTÉKA, Dj Ň.CH.Tůča

Sobota 18. října
Turnaj v šipkách, od 18 hodin
Sobota 25. října
koncert MASTER (USA), od 20 hodin

