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Lovosice povede ANO s komunisty
Drtivá výhra. Jinak nelze nazvat
výsledek hnutí ANO 2011 v komunálních volbách v Lovosicích.
Svůj hlas dalo „Babišovcům“
více než 40 procent voličů. Předvolební prognózy sice vítězství
ANO 2011 předvídaly, ale z konečného výsledku jsou překvapeni i samotní členové hnutí.
„Takový výsledek jsme popravdě
ani nečekali. O to víc je to pro nás
zavazující,“ říká Vladimír Hieke,
kterému na kandidátce patřilo číslo
2 za Milanem Dianem, který by
měl být novým starostou města.
Výsledek voleb v Lovosicích však
ještě není definitivní. V době uzávěrky tohoto čísla řešil Krajský
soud v Ústí nad Labem žalobu na
jejich neplatnost podanou Miloslavou Brožkovou z hnutí Starostové
a nezávislí (STAN). Důvodem je
možné kupčení s hlasy v okolí
ubytovny v Nádražní ulici, které
v současné době šetří policisté.

„Podle mých informací se toto
dělo i jinde ve městě. Uvidíme, zda
se něco takového podaří prokázat,“ uvedla Brožková, která stížnost podala sama za sebe a nikoliv
za hnutí STAN, za které kandidova-

la. Na možné kupčení s hlasy upozorňovalo před volbami vedení
města i ANO a současná starostka
města Lenka Lízlová předala celou
záležitost k prošetření policii.
Pokračování na straně 2 >>>

Na poštu a do spořitelny se nyní dostanete bezpečně
i ze Zámecké ulice, je zde nové schodiště
Od otevření rezidence Orbis,
kde se nachází jediné sídlo České
pošty a České spořitelny ve
městě, upozorňovali občané na
nedostatek parkovacích míst pro
návštěvu těchto provozoven.
Jedním z řešení bylo zřízení místa
pro přecházení pro chodce, dobudování chodníku, podesty a dvou
schodišť včetně veřejného osvětlení v ulici Zámecká (pod Orbisem),
kde jsou další parkovací místa.
„Nyní již lidé nebudou muset lézt
po stráni, aby se dostali do provozoven v Orbisu. Mohou zde bezplatně zaparkovat a dostat se nejkratší cestou na náměstí,“ sdělil
Martin Dlouhý, vedoucí odboru
regionálního rozvoje města MěÚ
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v Lovosicích. S pracemi se začalo
17. října a skončily tento týden.
„Nejdéle nám trvalo technicky
vyřešit nejschůdnější variantu,
abychom nemuseli zasahovat do
štěrbinové kanalizace, parkovacích
míst a zmenšovat jejich počet kvůli
rozhledovým poměrům na komunikaci. Nakonec se nám s projektantem a Dopravním inspektorátem PČR Litoměřice podařilo najít
dle mého názoru funkční řešení,
které umožní přístup do centra
města,“ dodal Martin Dlouhý
z městského úřadu. Bezbariérový
přístup je k Orbisu zajištěn
z parkovacích míst na Václavském
náměstí a v ulici Osvoboditelů.
(Text a foto: tuc)

Sport
Mistři ČR na tandemu
jsou z Lovosic
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Slovo šéfredaktora
Vážení Lovosičané,
máme za sebou
komunální volby,
dle mého názoru ty
nejdůležitější volby
v zemi. V nich totiž
rozhodujeme o tom, kdo povede
následující čtyři roky právě naše
město či obec. V Lovosicích je
jejich výsledek nutné hodnotit
jako
zemětřesení.
Raketový
nástup hnutí ANO 2011 se však
dal očekávat. Vždyť už květnové
volby do Evropského parlamentu
jasně ukázaly, že hnutí se ve
městě těší velké oblibě, a že by
občané na komunální úrovni
najednou rapidně změnili názor,
by bylo velkým překvapením.
Lovosice prošly za poslední
čtyři roky velkými změnami,
hodně věcí se opravilo, zmodernizovalo. Změny to byly v některých případech velmi zásadní.
Koneckonců jak jinak hodnotit
třeba proměnu centrálního parku
v náměstí, která nenechala v
klidu asi žádného obyvatele
města.
Občané si pro následující volební období zvolili změnu, a to
razantní. Domnívám se, že krajský soud výsledek voleb uzná
a Lovosice převezme v průběhu
listopadu koalice ANO 2011 a
KSČM. Popřejme tedy novému
vedení hodně úspěchů a dobré
práce. Na komunální úrovni jde
přece hlavně o vztahy mezi lidmi,
kteří mají zájem pomáhat své
obci, tak jak to nakonec stojí
v prohlášení vítězného hnutí.
Přeji všem příjemné a klidné
prožití podzimních dnů.
Radim Tuček, šéfredaktor

www.meulovo.cz

Aktuality
Lovosice povede ANO s komunisty Hospodaření města je v pořádku
>>> Dokončení ze strany 1
Pokud krajský soud výsledky voleb
uzná za platné, povede Lovosice
hnutí ANO 2011 společně s komunisty, kteří ve volbách skončili druzí

s celkovým počtem 11,1 % hlasů.
Proč se zástupci hnutí ANO 2011
rozhodli jít do koalice právě
s KSČM, si přečtete v oficiálním
prohlášení níže.
(tuc, foto: hv)

Vážení spoluobčané,
jako zástupci vítězného hnutí ANO v našem městě jsme se po všech
jednáních rozhodli, že povedeme radnici v Lovosicích s podporou
KSČM. Povolební rozhovory jsme realizovali se všemi úspěšnými
stranami. Některá jednání byla jen politická, některá i příjemná
a vstřícná. Přesto zahajujeme toto volební období jen s jedním
partnerem. 15 našich hlasů v zastupitelstvu považujeme za dostatečný mandát pro realizaci našich volebních programů.
Přejeme si, aby opozice byla konstruktivní, nápomocná dobrým
věcem a aktivní v kontrole naší práce. ANO obsadí post starosty
i místostarosty a bude mít šest členů rady. I v komunální politice
chce hnutí prosazovat naše hlavní priority: nebudeme krást, nebudeme lhát a budeme pro Vás pracovat.
Komunální politika je více založena na vztazích lidí, kteří mají
zájem pomáhat své obci, než na stranách a ideologiích. Budeme
Vám naslouchat a řešit Vaše problémy a starosti, držte nám palce.

Výsledky komunálních voleb 2014
Název strany

Hlasy
abs.

Hlasy v
%

Počet
mand.

ANO 2011

29 834

40,58

12

Komunistická str. Čech a Moravy

8 163

11,10

3

Občanská demokratická strana

7 541

10,26

3

Česká str. sociálně demokratická

7 465

10,15

3

PRO Sport a Zdraví

6 994

9,51

2

TOP 09 a nezávislí

4 693

6,38

1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4 144

5,64

1

Otevřená radnice

2 833

3,85

0

Spojení demokraté - Sdruž. nezávislých

1 851

2,52

0

Volební účast

45,34 %

Ing. Milan Dian Ph.D.

ANO 2011

Milan Šramota

KSČM

Ing. Jan Landa

ANO 2011

František Hrdlička

KSČM

Vladimír Šuma

ANO 2011

Josef Trefný

KSČM

Ing. Jan Lisa

ANO 2011

Vojtěch Srba

ODS

Mgr. Monika Zemanová ANO 2011

Bc. Jan Jakub

ODS

Vladimír Hieke

ANO 2011

Ondřej Pšenička

ODS

Mgr. Libuše Tomanová

ANO 2011

Bc. Lenka Lízlová

ČSSD

Přemysl Živný

ANO 2011

Mgr. Daniela Deusová

ČSSD

Ing. Jiří Puchar

ANO 2011

Bc. Eva Rudiková

ČSSD

František Sedláček

ANO 2011

MUDr. Michaela
Hedánková

PSZ

Ing. František
Zukerstein

ANO 2011

Ing. Marek Hřebík

PSZ

Božena Plicková

ANO 2011

Jiří Motl

TOP 09

Tomáš Rotbauer

STAN
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„Zkontrolovány byly například
zápisy z rady či zastupitelstev,
peněžní fondy, hospodářská činnost, dokumentace k veřejným
zakázkám, smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím,
kniha došlých faktur, bankovní
výpisy či závěrečný účet města,“
vyjmenovala Dagmar Wágnerová,
vedoucí ekonomického odboru
města.
(tuc)

Tajemníka zvolí až nové vedení města
Výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu Lovosice bylo zrušeno.
V rámci povolebních jednání se totiž ukázalo, že má každý trochu jiné
požadavky na osobu, která by tuto funkci měla zastávat. „Rozhodli jsme
se proto řízení zrušit a nechat výběr na novém vedení města,“ sdělila
Lenka Lízlová, starostka Lovosic.
(tuc)

Opravy mostů a lávek dostaly zelenou
Zastupitelé na svém posledním zasedání před volbami jednohlasně
podpořili přijetí dotace na opravu sedmi mostů a lávek ve městě, které
poničila loňská povodeň. Celkem 18 milionů korun městu „přikleplo“
ministerstvo dopravy. Opravou tak projde například lávka v ulici Přívozní,
dále u tenisových kurtů, atletického stadionu nebo u zdymadel. Výběrová
řízení budou vypsána po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva,
to znamená již v režii nového vedení města.

Úvěr na dodatečné opravy vily byl podepsán
20. října byl podepsán pětimiliónový
úvěr na dodatečné práce v opravené
Pfannschmidtově vile. Jedná se o navýšení původního padesátimilionového úvěru, které bylo schváleno na mimořádném
zastupitelstvu na začátku července.
„Tento úvěr je pro město Lovosice velmi
výhodný, protože projekt financovaný
z tohoto úvěru se účastní programu
European Investment Bank. Je tak možné využít zdrojů EIB ve výši dvou
milionů korun,“ vysvětlila Dagmar Wágnerová, vedoucí ekonomického
odboru na MěÚ Lovosice. Úvěr bude splácen stejně jako ten původní po
dobu deseti let.
(tuc)

Pfannschmidtova vila již slouží občanům

Zvolení zastupitelé

Celkem 25 zastupitelů

Ve dnech 6. – 8. října
proběhlo na městském
úřadě dílčí přezkoumání hospodaření města.
Kontrolou prošly písemnosti z
období 1. 1. – 30. 6. 2014.
„Pracovnice krajského úřadu, které
přezkoumání prováděly, nenašly
žádné chyby ani nedostatky, což
nás samozřejmě velmi těší,“ uvedla
Lenka Lízlová, starostka města.

Od pondělí 3. listopadu již slouží
opravená Pfannschmidtova vila
veřejnosti. Občané zde najdou
knihovnu, Czech Point nebo informační centrum. Měsíc říjen patřil

velkému stěhování. Nejvíce se
zapotily
pracovnice
knihovny,
pozadu nezůstali ani zaměstnanci
„íčka“ (viz foto). Více o fungování
vily najdete v příštím vydání. (tuc)
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Senioři/Jednotky

Tísňová péče Života 90
Výjimečná služba umožňuje seniorům žít déle doma
Žít doma i ve vysokém věku,
bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc – to umožňuje seniorům a
zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat
pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak žít soběstačný život
s jistotou, že v případě potřeby
přijde pomoc. Služba se díky
spolupráci s Nadací České spořitelny stala finančně dostupnou
pro širší okruh seniorů.
„Při zavádění systému tísňové
péče jsme mysleli hlavně na ty
seniory, kteří nechtějí opustit svůj
domov, ale kvůli svému vysokému
věku také potřebují jistý druh
dohledu a pomoci, která pro ně
bude připravena 24 hodin denně,“
říká Jan Lorman, ředitel spolku
Život 90, který tísňovou péči provozuje.
„Tísňová péče Života 90 je vlastně
takový komplex služeb. Nejde jen

o samotné hlídání a přijímání poplachových zpráv pomocí tlačítka.
Instalujeme uživateli také čidlo
pohybu, takže i když nestihne
tlačítko použít, pomoc přijde.
Pravidelně také všechny uživatele
obvoláváme, jsme s nimi v kontaktu a známe je, což je velkou výhodou ve chvíli, kdy nás potřebují,“
dodává vedoucí služby Eliška Fousková.
Pro všechny zájemce o službu má
Život 90 navíc dobrou zprávu –
díky dotaci od Nadace České spořitelny nemusejí žadatelé o službu
nově hradit poplatek za zařízení,
který byl v řádech tisíců korun.
Jak tísňová péče funguje?
V případě krizové situace, kdy se
uživateli udělá nevolno, upadne a
nemůže vstát, je týrán, okraden
nebo potřebuje jinou pomoc, stačí
jen zmáčknout tlačítko, které u
sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče.
Operátorky zjistí, co se stalo,

a podle situace zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, zorganizují příjezd záchranné služby,
policie nebo hasičů.

aktualizují informace a stav uživatele, jsou pak schopny ještě rychleji
a efektivněji zorganizovat pomoc,
kdykoli ji uživatelé potřebují.

Čidlo pohybu v domově
uživatele – jistota pomoci
Domácí verze tísňové péče je
chytré zařízení, které obsahuje
nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu.
To sleduje nečinnost a nepohyb
v bytě. Stane-li se, že uživatel
upadne a nestihne tlačítko použít,
čidlo po nastavené době samo
spustí alarm a volá dispečink tísňové péče. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn
a bez pomoci i několik dní.

Pomoc při ochraně majetku
Čidlo ale může mít i opačnou
funkci – v době své nepřítomnosti
v bytě ho uživatelé používají i jako
zabezpečovací systém. Uživatel
operátorkám nahlásí, že byt
opouští, a čidlo pohybu přepne na
hlídací režim. Pokud do „zakódovaného“ bytu někdo vstoupí,
operátorky zjistí, kde a v čím bytě
k tomu došlo.

Pravidelná volání
Další velmi oceňovanou výhodou
a jedinečností služby tísňové péče
Života 90 je pravidelné volání –
operátorky dispečinku jednou
týdně všechny uživatele obvolávají.
Díky tomu, že pravidelně sledují a

Chcete se dozvědět víc?
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás v pracovní dny
mezi 8.00 a 16.00 na telefonu
222 333 546, 601 559 580 a nebo
nám pište na e-mailovou adresu:
zajemciosluzby@zivot90.cz nebo
navštivte
internetové
stránky
www.tisnovapece.cz.
Vladimír Krajíček

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (22. 9. 2014 – 22. 10. 2014)
22. 9. v 16:11 byla povolána jednotka
požární ochrany z požární stanice
Lovosice k dopravní nehodě osobního automobilu. Nehoda se stala na
silnici č. 247 mezi Chotěšovem a
Radovesicemi. Řidička a její dvě dospívající děti byly v péči zdravotníků.
Z důvodu přistání vrtulníku na silnici
zde byl zastaven provoz. Hasiči zajistili místo nehody a zachytávali unikající olej z automobilu.
22. 9. v 19:02 byla jednotka povolána
k otevření bytu do ulice Terezínská v
Lovosicích. Na místě již čekali záchranáři a policisté, které povolali sousedé, když slyšeli sténání majitelky bytu
(96 let). Po otevření bytu hasiči provizorně opravili dveře, aby je bylo
možné opět zamknout. Po ošetření
ženy, která ležela v křečích na posteli,
pomohli hasiči s transportem pacientky do sanity.
23. 9. v 11:14 byla jednotka vyslána k
uvolněným polykarbonátovým plastům na podchodu spojujícím benzinové stanice na dálnici D8 (44. km).
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Poškozenou desku, která bezprostředně hrozila utržením a odlétnutím na komunikaci, jednotka odřízla
pomocí akumulátorové brusky. Hasiči
dále informovali vlastníka o celkovém
špatném stavu opláštění a nutnosti
opravy, aby nedošlo k dalšímu uvolnění.
25. 9. v 11:00 byly vyslány jednotky
HZS z PS Lovosice, Litoměřice a SDH
Chotiměř do obce Hrušovka u Velemína, kde vypukl požár dřevěného
přístavku u zděné garáže. Jako první
byli na místě hasiči z Chotiměře, kteří
požár lokalizovali. Z prostoru požáru
byly odneseny propan-butanové
lahve, které hasiči následně ochlazovali „C“ proudem. Na místě události
zůstal příslušník HZS, který zjišťoval
příčinu vzniku požáru.
2. 10. ve 12:15 byla nahlášena dopravní nehoda s vyproštěním na
sjezdu z D8 v Lovosicích (sjezd na 45.
km). Po příjezdu hasičů byla již na
místě záchranná služba, která mimo
vozidlo ošetřovala zraněného řidiče

havarovaného kamionu. Kamion ležel
na boku a na vozovku a krajnici z něj
vytékalo cca 100 litrů hydraulického
oleje. Velitel zásahu proto požádal o
vyslání technického automobilu z PS
Litoměřice.
5. 10. v 19:36 byl nahlášen požár v
areálu JZD ve Slatině, v jehož objektu
se nachází i nová bioplynová stanice.
Na místo události byly vyslány jednotky SDH Budyně nad Ohří, Klapý
a HZS PS Lovosice a Litoměřice.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o
automatické spalování přebytečného
bioplynu pomocí hořáku. Jednotky
velitel zásahu z PS Lovosice odeslal
zpět na základnu.
10. 10. ve 12:26 byly vyslány jednotky
PS Lovosice a Litoměřice k požáru
nákladního automobilu do Lovosic.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o
požár nástavby čisticího vozu. Hasiči
ihned započali s hašením jedním
vysokotlakým proudem v prostoru
nástavby.

14. 10. v 9:29 byla jednotka vyslána
na úklid po dopravní nehodě na
silnici I/15 u obce Dřemčice. Jednalo
se o havarovaný kamion s proraženou nádrží ve škarpě. Velitel zásahu
povolal technický automobil z PS
Litoměřice, aby mohla být nádrž
přečerpána. Hasiči pomocí sorbentu
odstranili uniklou naftu z komunikace
a asistovali odtahové službě při vytažení automobilu zpět na vozovku.
16. 10. v 11:03 byla jednotka vyslána
k otevření osobního vozu, ve kterém
spalo devítiměsíční dítě. Majitelka
vozu si zabouchla klíče. Jednotka za
asistence policie provedla pomocí
drátu vyháčkování dveří a dítě předala matce.
22. 10. v 6:40 byli vysláni hasiči z PS
Lovosice a PS Litoměřice k dopravní
nehodě na 52. km dálnice D8 ve
směru na Teplice. Zraněná osoba
byla odvezena záchrannou službou a
hasiči provedli úklid vozovky.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel PS Lovosice
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích se uskutečnilo ve
čtvrtek 9. října 2014 páté slavnostní vítání nových občánků Lovosic
s jejich rodiči a příbuznými.
Z patnácti pozvaných novorozenců se dostavili čtyři kluci a pět

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

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

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

Týden:

Od – do:

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

46.

12. 11. – 13. 11.

U Nadjezdu - u garáží
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

47.

19. 11. – 20. 11.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - zahradnictví

48.

26. 11. – 27. 11.

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

49.

3. 12. – 4. 12.

Rybáři jsou smutní, v Labi uhynuly ryby

Zleva: Robert Sendrej a Viktorie Špicová.

Zleva: Natálie Rychtárechová, Nikola Landová, Tomáš Holeyšovský
a Mariana Lopatková.

Vše začalo 3. září,
kdy
mi
náhodný
svědek zavolal, že z
kanálu Lovochemie
vytéká rezavá voda a
na hladině plavou
uhynulé ryby. Následně byl k místu
přivolán čistotář vody, odbor
životního prostředí Městského
úřadu Lovosice, Povodí Labe a
následně Česká inspekce životního prostředí.
Následující tři dny postupně
vyplouvaly uhynulé ryby v různých
velikostech a na základě fotodokumentace došlo v Českém rybářském svazu Ústí nad Labem
k vyčíslení škody. Jednalo se o
desítky tisíc korun. Z odebraného
vzorku byla analyzovaná výrazná
koncentrace amoniaku, a to
57 mg/l, toxická koncentrace pro
ryby je již 0,5 – 1,5 mg/l dle druhu
ryb. Další výrazná hodnota byla
naměřena u železa, která činila 20

mg/l (pro ryby může
být problematická již
od 0,2 mg/l.) Nikdo
ovšem nemůže říct,
kolik se takto znečištěné vody dostalo do
hlavního toku a ani
nedokáže odhadnout
množství uhynulých ryb.
4. října došlo ke schůzce mezi
zástupci ČRS a Lovochemií, kde
jsme předložili návrh na úhradu
škody. Ačkoliv se Lovochemie
bránila s tím, že míra zavinění je
z jejich strany minimální, tak i
přesto nabídla mimosoudní vyrovnání, úhradu vzniklé škody a další
spolupráci. Dále nás informovali o
výstavbě nového čistícího zařízení,
tudíž se tato situace již nebude
opakovat. Ačkoliv z finančních
náhrad dojde k zarybnění tohoto
úseku Labe, pro rybáře je to velká
ztráta a jen těžko ji lze finančně
nahradit.
Jakub Matoušek
předseda MS ČRS Lovosice

Nabídka prodeje
Dopravně zbožové centrum Lovosice, a.s. Osvoboditelů 37/17 nabízí
k prodeji pozemek parcely číslo 2690/13 o celkové výměře 7 108 m2 –
ostatní plocha, neplodná půda v zóně, určené územním plánem pro
komerční činnost a výstavbu. Cena stanovená na základě znaleckého
posudku – předpokládaná hodnota 960 000 korun. V případě zájmu
kontaktujte zástupce DZCL, a.s. – tel. 721 953 845

Naděje zve na potravinovou sbírku

Zleva: Barbora Medová, Jiří Zita a Karel Tesařík.
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V sobotu 22. listopadu se uskuteční 2. ročník
Národní potravinové sbírky, kdy budete mít opět
možnost darovat trvanlivé potraviny ve více než 180
prodejnách po celém Česku. „Naše organizace bude
v Lovosicích v této sbírce aktivní, a to konkrétně
v Penny Marketu,“ informuje Luboš Čapek, vedoucí
Nízkoprahového denního centra a Noclehárny – NADĚJE Lovosice.
Dobrovolníci, kteří budou v prodejnách pomáhat, Vám poradí, jaké
potraviny jsou pro sbírku nejvhodnější, a zároveň od Vás vyberou ty
potraviny, které se rozhodnete darovat. Z obchodů poputují potraviny
do potravinových bank a dále konkrétním lidem, například matkám s
dětmi, mentálně či tělesně postiženým nebo lidem bez domova.
(tuc)
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Seriály

„V hudbě život Čechů“ – ZUŠ Lovosice představuje: Happy Voices
Sbor vznikl 1. února 2010
v Základní umělecké škole
Lovosice. Na první zkoušce se
sešlo asi 12 žáků různých věkových kategorií od 8 do 18 let.
K této skupince se později začali
hlásit i další žáci. Z původního
jádra sboru nám do dneška zbyl
pouze jeden zpěvák, a tím je
Josef Fečo. Momentálně sbor
navštěvuje 35 žáků.
Zkoušíme každou středu v ZUŠce
od 16.30 do 18.00. V případě nějakého koncertu nebo přehlídky
pěveckých sborů se občas sejdeme
i v neděli. Sboristů je celkem 35,
stáří je od 7 do 19 let. Do sborů
chodí jak lovosičtí zpěváci, tak
zpěváci z jiných obcí. Velké zastoupení mají Třebenice, Čížkovice,
Sulejovice, Medvědice, Litochovice.
Klavírní doprovod zajišťuje sbormistr, na soutěžních přehlídkách
nás doprovází na klavír Alena Kolaříková (korepetitorka ZUŠ Lovosice), občas přidáváme i další nástroje, například flétnu – Markéta Mičková, žákyně Evy Peluňkové, nebo
se k nám přidává na saxofon další

(2011). Nejbližší naše vystoupení
bude nejspíš až v prosinci, nacvičujeme vánoční repertoár a myslím
si, že jako každý rok nebude o
vystupování vůbec nouze.
Za sbor Happy Voices Jakub Koch, DiS.

učitel ZUŠ Lovosice Jiří Holeček.
Sbor se zaměřuje výhradně na
populární hudbu (gospel, spirituály, populární písně různých úprav).
Občas zařadíme i nějakou tu lidovku (ta má mezi žáky vždycky největší úspěch). Oblíbených písní
máme několik. Za působení sboru
jich bylo nastudováno hodně, ale
kdybych měl jmenovat, tak například Can´t Help Falling in Love,
Z Betléma se ozývá, I Will Follow
Him, Třešničky, Ja – Da, Killing Me
Softly. V některých skladbách jsou
i pěkná sóla, která zpívají např.
Natálie
Procházková,
Karolína

Senioři v Lovosicích (Už nám není dvacet
pět, 5. díl – ukončení – Hlavně nebýt sám)
Významnou složkou nás, už ne
nejmladších lidí, je duševní rozpoložení, tedy psychika. Je velmi
potřeba vycházet dobře sám se
sebou i se svými blízkými a kamarády. Ale hlavně je potřeba
nějaké známé mít, nežít v osamocení. Pocit samoty je horší
než být nemocný. Je třeba si
uchovat stará přátelství a nalézat nová. Zahánět negativní
emoce. „Kvůli stárnutí není třeba ztratit chuť se smát. Pokud
ale zatratíš smích, zestárneš,“
říkal už Honoré de Balzac.
Jak tedy na to: Je třeba si nalézt
nějakou komunitu se společnými
koníčky a názory. V Lovosicích
existuje MS Českého rybářského
svazu, ZO Českého svazu včelařů,
občanské sdružení Muzeum Lovosicka nebo Přátelé swingu. Ženy se
scházejí ve spolku Úsměv pro
zdraví, různé přednášky a ergonomická cvičení pořádá také o. s.
Šance. Každý týden se dvakrát
scházejí senioři z Lovosic v Klubu
důchodců v DPS Lovosice. Mnozí
senioři ze Svazu tělesně postižených chodí plavat do krytého bazénu. Šachistu seniora přivítají
v šachovém oddílu. Další přátele
můžeme získat při studiu, ve Štětí,
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Litoměřicích nebo Roudnici existují
Univerzity 3. věku. „Musíme se
snažit víc dát život letům než léta
životu,“ nabádá nás Victor Hugo.
Když si pořídíme psíka a budeme
s ním chodit na procházku nebo se
s ním přihlásíme do kynologického
klubu, také se seznámíme s lidmi
stejných zájmů. Také můžeme
třeba chodit hrát do hospody
mariáš, všechno je lepší než se
uzavírat sám. Důležité je mít rád
lidi, o vše kolem se zajímat a občas
se dobře pobavit. Optimismus,
či dnes moderní slogan – pozitivní
přístup k životu, prodlužuje věk.
Učte se třeba cizí jazyk, mezi ostatními „spolužáky“ třeba taky najdete kamaráda. Nebo najděte nový
smysl života v pomoci těm, kteří si
nedokážou pomoci sami, třeba jim
jděte nakoupit a pak si s nimi popovídat. Jsou různé kluby sběratelů, v KS Lovoš se scházejí sběratelé
známek.
Stáří je blbec, jak říkával Jan
Werich. Život rychle utíká – je nezbytné náležitě využít přítomnost.
A jedno doporučení: Mít přátele
pozitivně laděné, tam, kde se jenom naříká a nadává, tam nechoďte. A snažte se plnit si své sny…
(hz)

Barvová, Karina Kasalová, Klaudie
Moravcová, Adéle Dragounová
nebo Josef Fečo.
Vystupujeme např. v KS Lovoš,
každý rok se účastníme krajské
přehlídky pěveckých sborů, v loňském roce jsme získali stříbrné
pásmo. Dále se zúčastňujeme Festivalu dětských pěveckých sborů
Budyňský krokodýl, vystoupili jsme
na jarmarcích v Třebenicích, v německém Coswigu, na oslavách
1001 let vzniku obce Brockwitz, na
vánočních trzích a na koncertech
základní umělecké školy. Máme
natočeno CD s názvem rok Života

Slovo ředitele školy:
Po řadě peripetií se soubory
instrumentální hudby se objevil
sbor začátečníků v čele s nejmladším učitelem naší školy, který
zároveň seděl za klavírem. Jako
bývalý sbormistr jsem věděl, že
jej čeká dlouhá a trpělivá cesta.
Když letos založil další sbor dospělých zpěváků Vocal Friends, který
rovněž zkouší v naší škole, uvědomil jsem si cestu Vladimíra Frühaufa, který v Lovosicích jako mladý
začínal, posléze působil v Litoměřicích v čele sboru Máj a Cantica
Bohemica a dosáhl vynikajících
výsledků. Přál bych Jakubu Kochovi
totéž, včetně upevnění společenské pozice pěveckých sborů v
Lovosicích, kterých je v současné
době pět.
MgA. Jiří Lhotský – ředitel ZUŠ Lovosice

Dárek od SENSEN aneb Bezdotykové
telefony jsme zvládli
Členové spolku Úsměv pro
zdraví se zúčastnili kurzu z projektu Počítače proti bariérám.
„Díky trpělivému lektorovi jsme
se trochu naučili pracovat na
bezdotykovém tabletu či telefonu.
Zapotili jsme se a věřím, že lektor
Patrik Zalmay mnohdy netušil,
co „dokážeme“ (přeskočit úplně
jinam, smazat, co jsme našli, a naše
neobratné prstíky nejednou psaly
něco úplně jiného, než si hlava
přála),“ informuje Líba Žamberská,
vedoucí spolku Úsměv pro zdraví.
Výuka proběhla 9. října od 9 do 16
hodin v novém sále staré secesní
radnice. Prostory „Centra pro ces-

tovní ruch a partnerství“ propůjčil
pro výuku Městský úřad Lovosice,
s kterým má Úsměv pro zdraví
velmi dobrou spolupráci.
„Spolek děkuje, že se toto školení
mohlo konat. Vše bylo zajištěno
díky Nadaci Charty 77 a aktivnímu
přístupu Dagmar Kuncové z projektu Senzační senioři (SENSEN),
které děkujeme osobně. Deset
aktivních seniorů dostalo tento
kurz za odměnu. Vybráni byli
někteří z těch, kteří pomáhají
zajišťovat naši opravdu bohatou
činnost. Je dobré, že jim máme
co nabídnout. Ještě jednou děkujeme,“ dodává Líba Žamberská.
(hz)

V sále Lovochemie se sešli bývalí zaměstnanci
Ve čtvrtek 9.
října se konalo
setkání důchodců – bývalých
zaměstnanců
Lovochemie
a
PREOLu. Všechny přítomné za
ZO OS ECHO přivítala předsedkyně Věra Hozáková a popřála
jim dobrou zábavu.
Novinky z dění v Lovochemii
přiblížili generální ředitel Lovochemie Petr Cingr a obchodní ředitel
Miloslav Spěváček. O plánech a

životě ve společnosti
PREOL informovala
finanční
ředitelka
Jitka
Nezbedová.
K poslechu i k tanci všem hrála
celé odpoledne kapela Plechovanka z Lovosic. Účastníci byli spokojeni, dobře se bavili a vykládali si,
co prožili za celý rok. Všichni návštěvníci děkují vedení společnosti
Lovochemie a PREOL za podporu
pořádání setkání seniorů a především všem organizátorům.
(hz)
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Školy
Krajský přespolní běh byl medailový

Na ZŠ Antonína Baráka zvýší kvalitu ICT

V rámci nedávného meziškolního krajského přeboru v přespolním běhu v Ústí nad Labem se
v kategorii středních škol představily i dva týmy lovosického
gymnázia, které se do regionálního finále kvalifikovaly předešlými výhrami v okresním kole
při šestadvacátém ročníku žernoseckého Běhu na Dobrý.
Lovosické gymnázium tentokrát
reprezentovali: Jakub Kafka a Jan
Preiss (oba Kvinta), Zdeněk Pinc
(Septima), Ondřej Pšenička a Jakub
Pšenička (4. A a 4. B), v dívčí kategorii se představila Kateřina Erlichová (1. A) a dále Nikola Motejlová (2. A), Barbora Králová (Sexta),
Lenka Steinmetzová (Septima)
a Nikola Nekvindová (4. A). A na
velmi solidní umístění dosáhla nakonec obě družstva, i když na

ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích byla vybrána do celorepublikového projektu „Integrace ICT
do výuky“. Cílem tohoto projektu je nákup tabletů a notebooků
pro žáky i učitele.
S těmito novými učebními pomůckami zkvalitníme práci s informačními a komunikačními technologiemi na naší škole.
Součástí projektu je také metodicky promyšlená integrace ICT do
výuky. Pro učitele je připravena
řada workshopů, e-learningových

postup do celostátního kola to
letos bohužel nestačilo (vloni lovosické gymnazistky i kraj vyhrály
a představily se poté i v národním
finále v Hradci Králové).
„Tentokrát byli o trochu lepší
kluci, kteří skončili jen velmi těsně
za branami postupu, museli se
spokojit se stříbrem, bylo to opravdu o kousek,“ uvedl vedoucí výpravy, tělocvikář Jiří Willner. Dívky
nakonec ve velmi nabité konkurenci získaly také pohárové umístění za třetí místo. V obou uvedených věkových kategoriích dorostu
hrály letos prim v Ústeckém kraji celky teplického gymnázia. Vedení školy všem zúčastněným poděkovalo za vzornou reprezentaci a
popřálo atletům mnoho dalších,
nejen sportovních úspěchů.

kurzů a přímý mentoring od hlavního koordinátora projektu. Právě
forma mentoringu bude zaměřena
na řešení našich konkrétních
profesních úkolů a individuálně
učitelům pomůže s přípravou hodin i při samotné výuce.
Škola díky projektu nabídne svým
žákům kvalitní informační technologie, které si budou moci žáci
ve výuce vyzkoušet a naučit se je
účelně využívat.
Mgr. Daniela Deusová
ředitelka

Gymnázium Lovosice

Máchovský osud malíře Daniela
Mayera – Zajíce

Oslava Dne stromů na ZŠ Všehrdova
Na naší škole každoročně 20. října oslavujeme „Den stromů“.
Projektovým vyučováním si hrajeme s jejich jmény, rozdělujeme je do
slabik, řadíme dle abecedy, sestavujeme s nimi věty. Žáci páté třídy třídní
učitelky Jany Kašparové si mohli zahrát na spisovatele a vytvořit literární
žánr na téma strom.
Mgr. Monika Zemanová, ředitelka
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Před 100 lety zemřel v Barceloně lovosický rodák, malíř Daniel
Mayer – Zajíc.
Malíř se narodil 24. dubna 1885
v Lovosicích, pokřtěn byl jmény
Daniel Florián. Pocházel z početné
rodiny, jeho mladším bratrem byl
rovněž architekt Jan Mayer (1889
v Lovosicích – 1959 v Praze), žák
prof. Jana Kotěry. Duchovní osou
rodiny byla matka Johanna, hudebně nadaná a velmi talentovaná
žena, děti vedla k lásce ke kráse a
dobru. Dědečkem chlapců a kmotrem obou byl libochovický kupec
Daniel Mayer, který zachránil pozůstalost Jana Evangelisty Purkyně
pro naši kulturní historii.
Daniel studoval malířství na Umělecko – průmyslové škole v Praze
u profesora Jakuba Schikanedra
a roku 1908 si na Letné zařídil
ateliér vyhledávaný mnoha tehdejšími pražskými malíři a literáty.
Kolem malíře se vytvořila skupinka
několika žáků, vyznavačů duchovního romantismu, a nazvali se
Mayer – klub. Jako vzor měla skupinka mystika Františka Bílka a
Felixe Jeneweina, patřily do ní

Augusta Nekolová – Jarešová a
Marie Klusáčková, Marie Vařechová a několik dalších. Tento literárně
zaměřený kroužek se scházel
v ateliéru v Dejvicích a debatoval o
literatuře i o současném dění výtvarném. Názorově se přikláněli
tito umělci k Umělecké besedě,
chtěli budovat program tradiční,
citový a národní a hlásili se k jeho
duchovním hodnotám. Mayer si
záhy připojil druhé jméno Zajíc
jednak na památku své matky,
ale také proto, aby se odlišil od
několika současných výtvarníků
téhož jména.
Mayer – Zajíc byl po řadu předválečných let předsedou Výtvarného
odboru Umělecké besedy. Stal se
brzy oblíbeným umělcem, obrazů
ale po něm příliš nezůstalo. Patří
mezi ně: Červen (1909), Praha,
Květen, Krajina (1911), Náměstí v
Libochovicích, K. H. Mácha (1913 –
Máchovi malíř věnoval několik
svých děl) a několik dalších. Rád se
malíř vracel na Libochovicko, kde
získával řadu námětů pro svou
tvorbu.
Pokračování na straně 7 >>>
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Kultura

Místo předvolebního mítinku
divadelní představení
Hnutí PRO Sport a Zdraví
pozvalo zdarma lovosické občany 30. září do KS Lovoš na divadelní komedii Taneční hodiny
pro starší a pokročilé, kterou
uvedlo Rádobydivadlo Klapý.
Představení mělo hojnou návštěvnost. Hru Václava Nývlta na
motivy Bohumila Hrabala režíroval
Ladislav Valeš. Divadelníci z obce
Klapý přivezli velmi laskavou komedii, ve které vynikl chytrý text

Bohumila Hrabala v podání skvělého tanečního mistra Jiřího Krause.
Užvaněný taneční mistr sice tančit
neumí, ale je mu doma samotnému smutno. Soudě podle reakcí
publika se hra líbila. Divadelní
příběh dokázal zachovat poetičnost Hrabalova vyprávění; nešlo
o žádnou třeskutou legraci, ale o
milý, něžný, dušičku hladící a laskavý humor. Herci v čele s Jiřím
Krausem byli skvělí.
(hz, foto: hv)

Tři unikátní horolezecké výstupy představí
reprezentant ČR Mára Holeček
Tři nejvyšší pohoří světa,
afghánský Hindúkuš, nepálské
Himálaje a pákistánský Karákóram budete moci „navštívit“
společně se špičkovým českým
horolezcem Markem Holečkem.
Více než honba za výškovými
metry je pro něj objevování nových horolezeckých cest, obtížnost
a styl výstupu. Není dobyvatelem,
který si odškrtává zdolané osmitisícovky, které před ním slezly už
stovky horolezců. Na svých výpravách nemá podporu v zástupech
šerpů a profesionálních týmech.
Vyráží do hor v malých skupinách
a s minimální výbavou, kterou si
nese sám. Právě tzv. alpský styl
lezení a celá řada unikátních prvovýstupů jej řadí mezi mezinárodní
horolezeckou špičku.

Jak taková expedice na dosud
nikým neslezenou horu probíhá?
A jak to vypadá, když si takové
výstupy naplánujete rovnou tři
a v nejvyšších pohořích světa?
Možnost nakouknout do zákulisí
velehorského lezení budete mít
na přednášce, která se uskuteční
22. listopadu od 19 hodin v music
baru Pod Palubou. Marek Holeček
zde odprezentuje prvovýstupy na
afgánskou Uparisínu (6 260 m),
pákistánskou Kapuru (6 200 m)
a himálajský Talung (7 349 m).

Máchovský osud malíře Daniela
Mayera – Zajíce

Kapely Master a Existence potěšily
metalová srdce
Legendární, původně americká
kapela Master vystoupila v lovosickém Rock klubu Gambrinus.
Skupinu založil v Chicagu již v
roce 1983 zpěvák a baskytarista
Paul Speckmann (na snímku) a je
spolu s kultovními Death považována za první deathmetalovou
kapelu na světě. Od roku 1999
však již Speckmann žije v Uherském Hradišti a hraje s českými
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muzikanty z kapely Shaark. Role
předskokanů se zdárně zhostila
litoměřická parta Existence.
V klubu připravují do Vánoc ještě
dva „pekelné“ koncerty. V pátek
22. listopadu zde zahrají kapely
Demencia Mortalis, Dark Spell,
Carpatia Castle a April Weeps,
v sobotu 13. prosince pak Animal
Hate, Caroozer a Sixth Dimension.
(Text a foto: tuc)

>>> Dokončení ze strany 6
V Libochovicích uspořádal i výstavu svých prací. Kompozice vztahující se k Máchovu Máji a zejména velký pohled na Hradčany dokazují, že byl talentem, jehož odchod znamenal zmar mnoha nadějí. Poslední jeho prací v Čechách
byl náčrt obrazu Matka. Zůstaly po
něm také realistické kresby z doby
těsně před smrtí v Barceloně a
několik akvarelů z moravského
Slovácka. „Národní galerie má
kresebnou studii k Máchovskému
motivu otištěnému u Birnbaumové, dále kresbu moře a obrazy
Chalupa a Hlava ženy. Litoměřická
galerie má Portrét matky a Autoportrét. Žádná z jeho rozměrných
figurálních kompozic, které byly na
jeho posmrtné výstavě, není nikde
k nalezení,“ uvádí Petra Příkazská,
kurátorka Galerie moderního umění v Hradci Králové.
Těsně před vypuknutím první
světové války odejel do Paříže, aby
zkonfrontoval svou tvorbu s cizinou a poučil se o nových trendech
v malířství. Nestačil se ale včas
vrátit. Jako cizinec, příslušník nepřátelské habsburské mocnosti, byl
ve Francii hned v roce 1914 internován v zajateckém táboře. Jeho
přítel Bohumil Pokorný z Budyně
nad Ohří, který podobně uvázl ve
Španělsku, sice prosadil Mayerovo
propuštění, ale bylo už pozdě.
Převezl jej do Katalánska, kde dne
14. listopadu 1914 Daniel Mayer
na následky internace a tyfus v

Barceloně zemřel. Nedožil se, stejně jako básník Mácha, kterému
věnoval několik svých děl, ani
třiceti let. Brzy zemřely i další členky Mayer – klubu; Marie Klusáčková v roce 1913 na tuberkulózu,
Augusta Nekolová v roce 1919.
Posmrtná výstava 48 obrazů
Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty Františka Bílka, kresby Vincence Morstadta a sbírku starých rytin
z majetku Umělecké besedy se
uskutečnila počátkem roku 1915.
Jeho život i malířský styl je popsán
ve sborníku malířů, kteří odešli
předčasně na věčnost. Autorkami
této knihy „Opuštěná paleta“
jsou Alžběta Birnbaumová a Věra
Černá. Kniha vyšla v Praze v nakladatelství Topič 1942. V roce 1988
bylo jeho dílo vystaveno v expozici
k 125. výročí Umělecké besedy a
v téže době byl jeden z jeho obrazů zakoupen do Národní galerie.
Malířův medailonek naleznete v
Novém slovníku československých
výtvarných umělců (II. díl; L – Ž)
z roku 1993.
Galerie moderního umění v Hradci Králové uspořádala ve dnech
24. listopadu 2011 – 19. února
2012 výstavu Mayer – klubu.
Na výstavě se prezentovali malíři
Jaroslav Jareš (1886 – 1967), Marie
Klusáčková (1888 – 1913), Daniel
Mayer – Zajíc (1885 – 1914),
Augusta Nekolová (1990 – 1919),
Marie Vejvodová – Vořechová
(1889 – 1974), Vojtěch Sapík (1888
– 1915).
Eva Hozmanová
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Sport

Lada Ekrtová a Tomáš Racek – Mistři ČR na tandemu
Začátkem září jsme se v našem lovosickém
Cykloklubu setkali s Ladou Ekrtovou a Tomášem Rackem. Jsou více než přátelé, žijí spolu
v Lovosicích a společně jezdí a trénují na
kole. Ona tělesně handicapována po nehodě.
On zdatný cyklista, trenér a pomocník nad
zlato.

To není vše. Doslova jste šokovali cyklisty na
Lovoši a v Opárně.
To je přehnané. Prostě jsme na tandemu
vyjeli na Lovoš při hobby závodech. Startovali
jsme na Lhotce a jako ostatní jeli ke Dvěma
lipám, pak zadem kolem Lovoše a nahoru po
modré. Ani jsme si nehrábli nohama o zem.
Tepy šly hodně nahoru. V Opárně jsme jeli
závod O krále Českého středohoří všech pět
okruhů jako někteří další velmi zdatní cyklisté.
Tvrdá práce. Náročné prudké sjezdy a dlouhá
stoupání. Moc nás potěšil zájem přítomných a
ocenění při vyhlašování výsledků.

Lado a Tome, jaký byl rok na závodech?
Byl náročný a hodně pestrý. Jezdili jsme doma
i v cizině. Lada jezdila na tricyklu po překlasifikování handicapu s mnohem silnější konkurencí. Čekali jsme lepší výsledky. Současnou pozici
bereme jako výzvu a Lada cílí na MS tricyklistek 2015 ve švýcarském Bernu. Letos MS nejela.
Bylo daleko v USA a finančně moc náročné.
A výsledky letos?
Lada jela 5 závodů. Vyhrála závod Evropského
poháru ve Verole v Itálii a třetí byla v německém Elzachu. Na Světovém poháru ve Španělsku byla pátá. Potěšilo nás celkové umístění ve
Světovém poháru na čtvrtém místě těsně o dva
body za Australankou C. Cook.
Pěkný výsledek. Ještě nějaké závody?
Letos jsme snížili počet startů Lady na tricyklových pohárech a přidali jsme hodně účasti
na závodech tandemů v kategorii handicapovaných, ale i plně zdravých cyklistů. Tyto závody
byly pro nás zábavnější a byly v přátelštější
atmosféře. Ladě pomáhají jak po fyzické,
tak psychické stránce v rekonvalescenci po
jejím nepříjemném úrazu a zvyšuje tak i svoji
výkonnost. Zúčastnili jsme se série Cyklomaratonu, Kolo pro život, ČP handicapovaných,

Marschall byl poražen
až ve finále
Na mezinárodní soutěž EURO
GRAND PRIX do Plzně, kam
se sjelo 900 závodníků z celé
Evropy, vyrazil jediný zástupce
lovosického karate, junior Petr
Marschall.
Jako jediný splňoval výkonnostní
kritéria pro start na soutěži tak
vysoké úrovně. Vystupovala zde
řada zahraničních výprav, které
pojaly tento tradičně velký turnaj
jako poslední bod své přípravy
před nadcházejícím MS v Brémách.
Marschall se dokázal probojovat až
do samotného finále a získat tak
stříbrnou medaili. Nad jeho síly byl
pouze Dán Abild Ludvig.
(tuc)

Jste zajímavá dvojice muže a ženy. Jak vám
to šlape v soukromí?
Jak to šlape jsme již vyprávěli. Doma si rozumíme. Na tandemu je to horší. Zkuste se dohodnout na brzdách, řazení rychlostí a frekvenci šlapání. To je opravdu někdy radost. Lada
se jen tak nedá a já taky ne. Jak to tak bývá,
nakonec to jde a jedeme dál.
Krále Českého středohoří a místních hobby
závodů, které máme nejraději, protože se na
nich vždy potkáte s bezvadnou partou lidí a
kamarádů.
Jenom se pochlubte, vítězství bylo přece
více?
Vyhráli jsme na tandemu Mistrovství ČR handicapovaných v Hradci Králové a oblékli hřejivé
dresy mistrů jako lovosický Jiří Kasal, mnohonásobný mistr ČR. Za tu námahu je to fajn odměna. Vyhráli jsme na tandemu Cyklomaraton
v Ústí nad Labem a Praze a byli třetí v Českém
ráji a ve Znojmě.

Na čem jezdíte?
Lada jezdí samostatně na tricyklu od jednoho
velmi šikovného českého malovýrobce. Ten
nám také postavil tandem. Tom zajišťuje servis
a opravy.
Jak se vám žije v Lovosicích?
Bydlíme v Novém Klapý. Líbí se nám okolí
města i jeho poslední úpravy. České středohoří
je úchvatné. Krajina nabízí skvělé podmínky pro
trénink. Rovinu, stoupání, kopce a sjezdy. Jezdíme za Cykloklub Lovosice a společně i trénujeme.
Ing. Jiří Ládiš, předseda CK Lovosice

Češi závodili v Sasku, Smělý
skončil celkově třetí
V sobotu 4. října se veterán
Jaroslav Smělý a žák David Koblischke zúčastnili závodu v německém Weissigu nazvaném
23. Sächsische Werfermehrkampf (Saský víceboj).
„Je to speciální víceboj, který
existuje pouze ve Weissigu. Jinde
v Sasku není. Jedná se o kouli, disk,
oštěp, kladivo a 2 německé speciality keule a schleuderball. Nakonec
se ještě hází (kdo má zájem) břemenem, které je započítáváno
zvlášť do pětiboje,“ vysvětluje
závodník Smělý.
David Koblischke musel házet
dorosteneckým náčiním, ale nijak
zvláště to nevadilo, jelikož bude v
novém roce právě dorostenec.
Z kategorie žáků do dorostenecké
je velký skok. Z 1 kg těžkého disku
a 4 kg koule jde do 1,5 kg těžkého
disku a 5 kg koule. Diskem hodil

Derby Lovosice zvládly
na jedničku

38,41 m a v kouli vrhl 11,69 m, což
jsou velmi dobré výkony. Kvůli
slabšímu oštěpu a kladivu skončil
na druhém místě ve čtyřboji.
V disku a kouli byl ve své kategorii
nejlepší.
„Mně se vedlo v keuli a schleuderballu, ale jsem i spokojen s
břemenem (15,88 kg), kde jsem
konečně letos přehodil desetimetrovou vzdálenost. Zklamaný jsem
z koule a hlavně z disku, kde
jsem si přešlápl hod 41,50 m, a tak
jsem měl počítaný ze tří pokusů
jen 39,81 m. V kategorii M40 jsem
kvůli těmto zaváháním skončil o 54
bodů na 2. místě za kamarádem
a soupeřem z Jablonce nad Nisou
s 3 130 body. K mému překvapení
to stačilo po přepočtu všech kategorií na celkové třetí místo ze
40 zúčastněných,“ konstatuje atlet.
(hz)

Fotbalisté Lovosic válí. Dokázali
bodovat šestkrát v řadě (v době
uzávěrky tohoto vydání) a v
divizní tabulce jim po dvanácti
odehraných kolech patří lichotivé třetí místo.
Poprvé v historii se Lovosičtí utkali v prestižním derby s Litoměřicemi
na divizní úrovni. I přes velmi
chladné počasí navštívilo zápas
velmi solidních 728 diváků, kteří
očekávali dramatickou podívanou.
Ta se ovšem nekonala. Lovosice
už v 9. minutě vedly 2:0 a domácím
již k možnému bodovému zisku
nedaly „čuchnout“.
Po snížení domácích na 1:3
v závěru poločasu dokázaly okamžitě zareagovat brankou na 1:4
a druhý poločas se již dohrával
pouze z povinnosti. Konečné skóre
Litoměřice – Lovosice 2:4 bylo
spravedlivým vyjádřením poměru
sil na hřišti.
(tuc)
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A K C E na listopad
Ke každému nákupu nad 2 000 Kč
dostanete poukázku na další nákup
v hodnotě 250 Kč.
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VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

• kontaktní

Lovosice

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

A K C E na tyto multifokální
brýlové čočky od firmy Essilor
(znáte z TV reklamy)
pokračuje do konce roku.

E
APLIKUJEčoM
čky
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Nevidíte ve svých brýlích na blízko,
vidíte dobře na dálku
a na blízko brýle stále hledáte?
ti.
Pořiďte si brýle na všechny vzdálenos

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

Druhý pár těchto čoček můžete mít
ZDARMA
Přijďte se poradit, rádi vám vše vysvětlíme.

OPTIK PRUDKÝ

Chovatelské potřeby
pro psy, kočky,

KOMPLETNÍ SERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK
SERVIS MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK
PRODEJ AUTODÍLŮ
SLEVY AŽ 30 % NA OLEJE A 20 % NA AUTODÍLY
Z MALOOBCHODNÍCH CEN DODAVATELŮ
NAPŘÍKLAD AUTO KELLY, AD VALENTA, ATD.
PROFI DIAGNOSTIKA
OPRAVY HAVAROVANÝCH VOZŮ
VYŘÍZENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
SERVIS A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ
OŠETŘENÍ SPODKŮ A DUTIN KAROSERIÍ
VOZIDLO SI U VÁS MŮŽEME VYZVEDNOUT
A PO SERVISU HO OPĚT PŘIVEZEME

+420 608 218 122 • Prackovice nad Labem 23 • phah@seznam.cz
www.autoservis-hon.cz
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AKVA
•
TERA
•
HOBBY
Václavské nám. 176/1,
Lovosice, 41002
Tel.: 604 345 184
Otevírací doba:
Po - Pá • 8:30 - 17 h,
So • 8:30 - 11 h

hlodavce, exoty
a ostatní

Zakázková výroba
akvárií a terárií
Akvaristika: ryby, obojživelníci,
rostliny a technika
Teraristika: hadi, pavouci,
ještěři A technika
Jezírkové ryby a technika

inzerce.dnesek@email.cz

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

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

Nabízíme:
Ę

Předškolní vzdělávání v mateřské škole
dětem od 2 let
- kontakt: ms@stredni.eu, tel.:777 082 225

Ę Ve střední škole nabízíme všechny obory

uvedené na webových stránkách školy
- Připomínáme, že přihlášky ke studiu uměleckého oboru
s maturitní zkouškou Grafický design se podávají
do 30. 11. 2014. Talentové zkoušky proběhnou 15. 1. 2015.

Ę Bližší informace na: www.stredni.eu

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.
Listopad 2014

Soutěž, která nás posunula o krok dál…
Český svaz zpracovatelů masa v tomto roce pořádal již 7. ročník soutěže
Řeznicko – uzenářská prodejna roku. Cílem soutěže byla prezentace kvality
sortimentu i celkové úrovně prodeje v soutěžících prodejnách. Hodnocení
zajišťují takzvaní tajní zákazníci, kteří na základě pověření pořadatele hodnotí
v soutěžících prodejnách kritéria, například první dojem při vstupu do
prodejny, šíři sortimentu, úroveň prezentace sortimentu, úroveň obsluhujícího
personálu, vybavení prodejny apod.
Soutěž probíhala ve dvou kolech, krajské kolo od 1. 5. do 31. 7. 2014
a následně se uskutečnilo celostátní kolo. Výsledky soutěže byly vyhodnoceny
a ceny slavnostně předány dne 7. 10. 2014 na slavnostním večeru, který se
konal v rámci školení pracovníků masného průmyslu v berounském hotelu
Best Western Grand.
Certifikát Řeznicko – uzenářská prodejna roku 2014 převzali z rukou
představitelů Českého svazu zpracovatelů masa zástupci oceněných prodejen.
Díky našemu vedení, které nás do soutěže přihlásilo, se i naše lovosická
prodejna Maso – uzeniny ZEMAN mohla zúčastnit této soutěže, do které jsme
se aktivně a velice rádi zapojili. Jsme pyšní, že jsme svou prodejnu a firmu
M.U.S.P., a.s. Plzeň a v neposlední řadě i město Lovosice mohli reprezentovat.
V soutěži se naše prodejna umístila a zvítězila v krajském kole, kde jsme získali
titul Řeznicko – uzenářská prodejna roku 2014 Ústecký kraj.
Jsme hrdí na toto ocenění a touto cestou jsme se chtěli trošku pochlubit nejen
čtenářům Lovosického dneška, ale hlavně našim stálým i nestálým a též
budoucím zákazníkům. Gratulaci, certifikát Řeznicko – uzenářská prodejna
roku 2014 v Ústeckém kraji a miniaturu řeznického špalku s popisem ocenění
z rukou předsedy ČSZM Jaromíra Klouda jsem převzala spolu s naším
oblastním vedoucím Michalem Kolkopem, kterému tímto velice děkuji za

projevenou důvěru v náš kolektiv „žen z masny”.
Obrovský dík patří i mé zástupkyni Heleně Matouškové za výbornou
spolupráci a dále našim prodavačkám s velkým P, které tvoří spolu s námi
báječný a sehraný kolektiv, kde společně razíme heslo „náš zákazník – náš pán“
a také to, že úsměv prodavačky není jen estetická záležitost, ale že ho vnímáme
i jako znak přátelského a otevřeného postoje k zákazníkům.
Monika Toušková, vedoucí prodejny

Pod
Palu bo u
RESTAURACE • MUSIC BAR

Pátek 21. listopadu
Pátek 7. listopadu
DEMENCIA MORTALIS

OPEN FRIDAY

metal / Roudnice n. L.

Dj Slim M
Od 21:00 hodin,
vstup zdarma.

CARPATIA CASTLE
gothic rock / Most

Sobota 22. listopadu
PŘEDNÁŠKA
HOROLEZCE
MARKA HOLEČKA

DARK SPELL
gothic metal / Běrunice

APRIL WEEPS
gothic metal / Slovensko

Od 19:00 hodin,
vstup 150 Kč.

+ Apple Juice, Louty, Švindl
12. 12. 2014 | Pod Palubou Lovosice
www.podpalubou.cz

Listopad 2014

Od 21 hodin, vstup 100 Kč.

www.podpalubou.cz

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Listopad 2014

Kulturní středisko Lovoš

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

Čtvrtek 6. listopadu – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15 hodin, vstup volný.

Středa 12. listopadu – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA – ZÁPADNÍ PAPUA ANEB KOTEKÁČI
Z BALIEMU
Saša Ryvolová, fotografka a cestovatelka.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

Čtvrtek 20. listopadu – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května,
od 15 hodin, vstup volný.

Pátek 7. listopadu – ZADÁNO PRO DOBROU
NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje orchestr Kulturního střediska Lovoš.
Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 13. listopadu – DEN ZDRAVÍ
První pomoc, jednat rychle, zachránit život. Přednáška lékaře a ukázka první pomoci (záchranka),
měření KT, cukru a cholesterolu.
Sál KS Lovoš, od 14 hodin.

Pátek 21. listopadu – ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ
pořádá TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17 do 22 hodin, vstupné 65 Kč.

Úterý 11. listopadu – KONCERT PLNÝ
ŠANSONU A POPULÁRNÍ HUDBY
Vystoupí Jakub Koch. Host večera Renata Drössler,
doprovází Petr Ožana, klavírista roku 2013.
Sál KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 100 Kč.

RC Mozaika o.s.
www.rcmozaika.cz
Sobota 8. 11. od 9.00 – Přednáška na téma:
První pomoc a bezpečnost dětí
Pondělí 10. 11. od 16.30 – Putování za
svatým Martinem a lampiónový průvod
Sobota 15. 11. od 9.00 – Přednáška na téma:
Sladění rodinného a pracovního života
Přednáší: Mgr. Soňa Mudrochová
Sobota 22. 11. od 9.00 – Přednáška na téma:
Hyperaktivita a poruchy učení
Přednáší: Mgr. Tereza Ženatá

Úterý 25. listopadu – čtvrtek 27. listopadu
Neděle 16. listopadu – KAŠPÁREK A BABA JAGA VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Betlémy, výroba vánočních ozdob, vizovického
Pohádka pro děti, hraje Sváťovo loutkové dividlo.
pečiva, adventních dekorací, zdobení perníčků
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
a další. Sál KS Lovoš, od 13 do 17 hodin, vstup volný.
Úterý 18. listopadu – MUSICA DOLCE VITA
Pátek 28. listopadu – MAĎARSKÝ NÁRODNÍ
HUDBA KRÁLOVEN
Hrají: Žofie Vokálková – flétna, Daniela Demuthová – VEČER
Vystoupí sólisté z Budapešťského divadla operety.
mezzosoprán, Zbyňka Šolcová – harfa.
Zazní světoznámé mezinárodní melodie z operet
Stará radnice, od 18 hodin, vstupné 100 Kč.
i muzikálů. Vstup pouze ve společenském oděvu.
Sál
KS Lovoš, od 19 hodin, vstupné 300 Kč.
ADVENTNÍ KONCERTY v Mírovém

kostele Církve československé husitské,
ul. Karla Maličkého, Lovosice
Sobota 29. 11. od 17 hodin
Koncert zpěvačky Dany Krausové za
doprovodu kláves Ester Godovské
Sobota 6. 12. od 17 hodin
Koncert skupiny SEBRANCI

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Skupinová relaxace – pondělí od 8.30
Zdravotní cvičení – pondělí od 10.00, úterý
od 8.30 a 10.00 Elko, LTM pondělí od 13.00 DsPs
Kosmonautů, DsPs Lovosice úterý od 13.00
6. 11., 20. 11. – Keramika
Nejméně 5 lidí přihlášených, cena 20 Kč.
Přihlášky: Janoušková: 723 727 207
13. 11. – Členská schůze,
Od 14.00 hodin v KS Lovoš.

Extraliga ČSH mužů
• Sobota 8. listopadu od 17.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – SKP Frýdek-Místek
• Sobota 29. listopadu od 17.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HC Zlín
2. liga muži
• Neděle 16. listopadu od 17.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – HC Kolín
• Neděle 30. listopadu od 16.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice B – Bělá p. Bezdězem
1. liga staršího dorostu
• Neděle 16. listopadu od 15.15 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Sokol Kobylisy
• Neděle 30. listopadu od 14.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha

13. 11. – Den Zdraví
Od 15.00 hodin v KS Lovoš.
21. 11. – Zábava s překvapením
Od 17.00 hodin.
Vstupenky: Věra Javůrková: 790 403 536
1. 12. – Přednáška Václava Víta, KS Lovoš
4. 12. – Vánoční Drážďany
Jednodenní zájezd, dopoledne Real, odpoledne
Vánoční trhy. Cena 130 Kč pro člena, 200 Kč pro
nečlena. Odjezd LTM dolní nádraží 7.30, Lovo
nádraží 7.45, Centrum 8.00.
Přihlášky: Vaňková: 603 188 139
11. 12. – Vánoční výzdoba, Elko od 9.00 hodin
13. 12. – Seiffen
Vánoční průvod řemesel. Odjezd LTM 10.30, Lovo
10.45 náměstí. Cena 100 Kč člen, nečlen 170 Kč.
Přihlášky: Hela Vaňková: 603 188 139

1. liga mladšího dorostu
• Neděle 16. listopadu od 13.30 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – HBC Strakonice

15. 12. – Výroční členská schůze s vánočním
posezením, KS Lovoš od 9.00 hodin

• Neděle 30. listopadu od 12.00 hodin
HK .A.S.A. Město Lovosice – Dukla Praha

18. 12. – Vánoční procházka po Praze a Mini
Golf Praha, odjezd vlakem v 7.58, cena 85 Kč.

