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Oprava zimního stadionu se chýlí ke konci
Oprava zimního stadionu po
povodni je téměř u konce.
„V současné době jsou stavební
práce hotové a dokončuje se
měření a regulace spolu se vzduchotechnikou,“ potvrdila Jitka
Voláková z odboru regionálního
rozvoje a správy města, která na
opravy dohlížela.
Povodní bylo zasaženo celé
přízemí objektu čili veškeré technické zázemí včetně výměníkové
stanice, vzduchotechniky, chlazení,
šaten pro sportovce (fotbal, hokej,
krasobruslení), hygienické zázemí
a část prostor v patře (ubytovna,
kanceláře ASK, společenské prostory apod.)
Opravy probíhaly dle harmonogramu prací. Nicméně na základě
nedostatečného zadání při výběrovém řízení, kdy nebylo podrobně
řešeno již zmíněné měření a regulace a strojovna chlazení, se rozšířil
objem prací. Ty budou na objektu
a strojovnách ještě probíhat do
konce ledna 2015 dle uzavřeného
dodatku ke „Smlouvě o dílo“.
K navýšení celkové ceny by však
dojít nemělo (oprava je hrazena
z pojistného plnění a bude stát

téměř 21 miliónů korun).
„Po dokončení všech stavebních a
montážních prací bude provedena
kompletní provozní zkouška a
zkušební provoz celého systému.
O využívání zimního stadionu pak
následně rozhodne investor a

Vrtné práce v olejně skončily
V areálu bývalé olejny skončily
vrtné práce, které jsou součástí
druhé etapy analýzy rizik, kterou
pro město Lovosice provádí
spol. CZ BIJO a.s. Nyní probíhají
vrtné práce na okolních pozemcích. „Součástí analýzy je průzkum celé průmyslové oblasti,
tzn. mimo objektu bývalé olejny
i sběrny kovového odpadu, areálu ČD, bývalého cukrovaru a
jeho kalových polí,“ sdělil František Budský, vedoucí OŽP na
MěÚ v Lovosicích.
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Analýza rizik je členěna do tří
etap. První obsahovala přípravné
práce, terénní šetření, pasportizaci,
vyhledávání inženýrských sítí, rozvržení monitorovací sítě či získání
potřebných povolení. Druhá, nedávno ukončená a v současné
době zpracovávaná, se týkala již
zmíněných vrtných prací, jejichž
součástí byly mapovací sondy,
monitorovací vrty, vzorkovací práce, nebo laboratorní analýzy. Náplní závěrečné etapy pak bude doplnění sítě sond, monitorovacích

uživatel. Pokud zkušební provoz
proběhne bez závad, mohli bychom ještě v letošní zimní sezoně
využívat ledovou plochu pro sportovní vyžití jak oddílů, tak i veřejnosti,“ dodala Jitka Voláková.
(tuc, foto: archiv MěÚ)

vrtů, geodetické práce, hydrodynamické zkoušky, vzorkovací práce,
laboratorní analýzy, vyhodnocení
zdravotních a ekologických rizik a
zpracování závěrečné zprávy.
„Cílem analýzy je dostatečným
rozsahem průzkumných prací zajistit veškeré informace o stavu území, především detailní popis stávajícího stavu, vyhodnocení rozsahu
případné kontaminace, vyhodnocení zdravotních a ekologických
rizik, doporučení případných nápravných opatření či odhad nákladů na případnou sanaci,“ doplnil
Budský.
Pokračování na str. 2 >>>

Fotostrana
Prosincové akce
v Lovosicích
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na konci starého
roku vždy nadchází
čas bilancování a
hodnocení uplynulého období. Každý
z nás v něm každoročně nalezne věci smutné i radostné, úspěchy i prohry, okamžiky
beznaděje i čirého štěstí. Někdo
nabádá dávat si k Novému roku
mnohá předsevzetí, jiný doporučuje neoddávat se klamným nadějím,
že příští rok bude lepší. Většina lidí
však doufá a bude doufat v to
lepší, protože jen s vírou v lepší
budoucnost a se snahou můžeme
něco změnit. A měnit toho jde
opravdu mnoho.
Období Vánoc a Nového roku
předurčuje k tomu, aby si člověk
mnohé ujasnil, zhodnotil či přehodnotil své možnosti, vize, touhy.
Je důležité prožívat naše dny plně
a smysluplně, být poctivý nejen k
ostatním, ale především k sobě
samému a zejména věnovat čas
těm, kteří jsou nám nejdražší. Jsou
to v prvé řadě rodina a přátelé,
kteří nás celoživotně formují a kde
často hledáme oporu v dobách,
kdy se nám nedaří.
Přeji nám všem do nového roku,
aby naším hlavním cílem nejen
v novém roce, ale v celém žití byly
hodnoty, které jsou trvalé a pravé,
abychom dokázali rozeznat věci
podstatné od podružných, abychom neztráceli čas a sílu malichernostmi, ale naslouchali vždy
tomu lepšímu v nás.
Úspěšný nový rok 2015.
Milan Dian – starosta

www.meulovo.cz
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Cena tepla se zvyšovat nebude Vedoucí odborů informují…
Dobrá zpráva pro občany Lovosic. V roce 2015 nedojde ke zvýšení ceny za teplo. K dohodě o
zachování její výše došlo mezi
Lovochemií zastoupenou předsedou představenstva Petrem
Cingrem a starostou města Milanem Dianem.
„Cena tepla pro rok 2015 odpovídá vývoji jednotlivých nákladů na
jeho výrobu. Poslední dva roky
jsme stálou cenu zachovali, taktéž
i pro rok 2015, přestože některé
ceny vstupů (zejména uhlí) vzrostou. Jsou ale kompenzovány snížením cen jiných vstupů (např. nafta,
emisní povolenky) nebo úsporami
(údržba),“ vysvětlil Petr Cingr,
předseda představenstva Lovochemie.
Spolupráce společnosti s městem
Lovosice v dodávkách tepla a teplé

vody pro městské objekty a domácnosti funguje stabilně déle než
čtyři roky. Lovochemie nabídla i
možnost rozšíření dodávek tepla
do dalších objektů, pokud by byl
ze strany města a občanů zájem.
Zda se podaří stávající cenu tepla
udržet i do následujících let rozhodne několik aspektů. „Záleží na
vývoji cen paliva, emisních povolenek a výrobních nákladů nového
energetického zdroje. Ty budou
známy až v posledním čtvrtletí
roku 2015. Podle předběžných
výpočtů ale nepředpokládáme
žádné dramatické změny v ceně
tepla pro město,“ dodal Petr Cingr.
Podle dostupných informací zveřejňovaných Státní energetickou
inspekcí je cena tepla z Lovochemie dlouhodobě mezi nejnižšími
v ČR.
(tuc, foto: archiv MěÚ)

• • • Vrtné práce v olejně skončily • • •
>>> Dokončení ze strany 1
Město Lovosice získalo na zpracování analýzy rizik dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v celkové výši 1,46
milionu korun s desetiprocentní
spoluúčastí.
„Analýza rizik je nevyhnutelným
podkladem pro rozhodnutí státních orgánů a stanovení priority
realizace nápravných opatření.
Tímto projektem se zabrání případným dalším výdajům z roz-

počtu města a otevřou se možnosti čerpání prostředků na sanaci
areálu v následném programovacím období,“ vysvětlila Věra Nechybová, dotační referentka MěÚ
Lovosice.
Dle harmonogramu prací bude
zpráva rizikové analýzy předána na
přelomu března a dubna. Mezi tím
stále probíhají jednání mezi Českou inspekcí životního prostředí a
Krajským úřadem Ústeckého kraje
ohledně nápravných opatření. (tuc)

Analýza rizik řeší:
1. identifikaci případného znečištění zemin a podzemní vody,
konturaci kontaminačního mraku
2. identifikaci případného znečištění stavebních konstrukcí a
inventarizaci / identifikaci odpadů nacházejících se v areálu
Wowitra
3. zjištění vlastností horninového prostředí pro predikci šíření
kontaminace do okolního prostředí
4. na základě technických průzkumných prací budou vyhodnocena zdravotní a ekologická rizika a budou doporučena nápravná opatření včetně stanovení sanačních limitů
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Dagmar Wágnerová o rozpočtovém provizoriu
Ve všech sdělovacích prostředcích se v těchto
dnech dozvídáme,
že desítky měst a
obcí po celém
Česku budou od 1. ledna 2015
hospodařit podle tzv. rozpočtového provizoria ve větší míře
než v minulých letech.
Je to způsobeno především tím,
že v roce 2014 proběhly na podzim volby do obecních zastupitelstev a nově zvolení zastupitelé
neměli dostatek času, aby v termínu do konce roku 2014 schválili
rozpočet na rok 2015. Ve městě
Lovosice se navíc do poloviny
listopadu 2014 čekalo na soudní
potvrzení výsledků voleb, tudíž
nové zastupitelstvo nemohlo stihnout zákonné zveřejnění návrhu
rozpočtu na rok 2015 nejpozději
15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města tak, aby se k němu
mohli vyjádřit občané.
Proto dne 16. 12. 2014 schválili
lovosičtí zastupitelé rozpočtové
provizorium pro období od 1. 1.
2015 do doby schválení rozpočtu
na rok 2015. Je to standardní postup v rámci rozpočtového procesu, kdy podle § 13 Zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, není-li schválen
rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, tak v době do schválení
rozpočtu se řídí hospodaření
územně samosprávného celku
pravidly rozpočtového provizoria.
Jedná se o skutečnost, kdy rozdělování obecních peněz bude až do
řádného schválení nového roz-

počtu řízeno na základě předešlého roku, co se týče běžných výdajů. To znamená, že konkrétně se
na každý měsíc uvolní jedna dvanáctina loňských výdajů, s výjimkou výdajů na investiční akce dokončené v roce 2014. Na investiční
akce započaté v roce 2014 bude
čerpání v rozpočtovém provizoriu
probíhat na základě předložené
fakturace. Tento postup se ve
městě Lovosice každoročně běžně
uplatňuje bez problémů, kromě
schválení rozpočtu na rok 2012,
kdy se městskému zastupitelstvu
podařilo schválit rozpočet již 15.
12. 2011, tudíž bez rozpočtového
provizoria.
Rozpočtový proces, kdy je na
konci roku schváleno rozpočtové
provizorium, je, podle mého názoru, vhodnější pro lepší stanovení
rozpočtu města i z toho důvodu,
že při vypracování rozpočtu již
budeme znát přesný výsledek
hospodaření za rok 2014 a také
částky výdajů nevyčerpaných investičních akcí započatých v roce
2014, které se musejí převést do
rozpočtu na rok 2015.
Předpokládám, že rozpočet na
rok 2015 schválí zastupitelé nejpozději do konce března. Návrh
rozpočtu bude pravděpodobně
projednán v průběhu měsíce ledna
ve finančním výboru, následně pak
v Radě města Lovosice a poté se
zveřejní na úřední desce města
nejpozději 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu města
Lovosice, aby se k němu mohli
vyjádřit občané.
Ing. Dagmar Wágnerová – vedoucí
ekonomického odboru MěÚ Lovosice

Farmářské trhy zůstanou v Lovosicích v úterý
Rada města nepodpořila několik žádostí o umístění prodejních
stánků ve městě, v nichž chtěli
zájemci prodávat různý spotřební sortiment od bot po hygienické potřeby. „Toto rozhodnutí je
dané i do budoucna. Jediné trhy,
které tu pravidelně zůstanou,
jsou ty farmářské,“ uvedl Milan
Dian, starosta Lovosic.
Farmářské trhy, kterých se pravidelně účastí 10 – 15 prodejců budou i nadále probíhat každé úterý
na Václavském náměstí od osmi
hodin. První se uskutečnily 6. ledna. „Někteří lidé se ptají, proč
nejsou raději v sobotu. To bohužel
není možné, protože v tento den

jsou prodejci na lukrativnějších
místech, například v Litoměřicích
nebo Roudnici n/L. Do budoucna
se však této myšlence nebráníme.
Pokud bude mít veřejnost o soboty zájem, můžeme se pokusit o
zajištění prodejců na tento termín,“
vysvětlil Martin Kohl, ředitel KS
Lovoš, které trhy pořádá.
„Rádi bychom prostřednictvím
průzkumu zájmu mezi lovosickými
občany zjistili, zda současná forma
trhů a nabízený sortiment vyhovuje jejich potřebám. Uvítáme tedy,
pokud nám napíší své názory buď
na adresu kslovos@atlas.cz, nebo
je sdělí osobně na informačním
centru,“ dodal Milan Dian.
(tuc)
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Revitalizace autobusového nádraží ano, ale bez rizik
Na základě stížností obyvatel z
obytného domu přilehlého k
autobusovému nádraží se v roce
2008 začalo s přípravou projektové dokumentace rekonstrukce
nádraží. Stížnosti spočívaly především v tom, že při odjezdech
frekventovaných linek autobusových spojů nemohli občané
vycházet z domu a dále, že autobusy parkují přímo na autobusovém nádraží. Před jejich vchodem bylo velké množství cestujících, kteří zde měli i odložená
zavazadla. Dále pak ráno při
startování autobusů je zde velké
množství výfukových plynů a s
tím související hluk, což značně
obtěžuje místní obyvatele a
zhoršuje kvalitu jejich životních
podmínek.
Ve výběrovém řízení na projektovou dokumentaci zvítězila společnost Valbek, spol. s r.o., která ji i
zpracovala a předala městu. Z
těchto důvodů byl změněn vjezd a
výjezd autobusů do a z autobusového nádraží. Projektová dokumentace řeší obnovu povrchu
komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, výstavbu nástupních
ostrůvku se zastávkami a parkovací
místa pro osobní automobily, včetně informační tabule o příjezdech
a odjezdech jednotlivých linek,
odvodnění celé plochy a přeložky
inženýrských sítí a dopravní znače-

ní. V roce 2010 byla již část projektu zrealizována z vlastních finančních prostředků města. Jednalo se
o opravu přístupového chodníku z
ulice Žižkova k vlakovému nádraží
ČD.
Dne 18. 9. 2014 byla předložena
žádost o dotaci na Regionální
operační program regionu soudržnosti Severozápad (ROP SZ), v níž
celková výše nákladů přesahovala
37 milionů korun se spoluúčastí
města 5,5 milionu korun. Poskytovatel dotace neposkytuje žádné
zálohy na profinancování celé akce
a je nutné předfinancování vlastními či úvěrovými prostředky.
S předložením žádosti o finanční

podporu bylo vypsáno i výběrové
řízení na zhotovitele stavby
s termínem pro podání nabídek do
13. 10. 2014. Uchazeči v průběhu
lhůty pro podání nabídek vznášeli
celou řadu dotazů a doplnění.
Z těchto důvodů byl i termín na
předložení nabídek pro výběrové
řízení posunut až na 12. 12. 2014.
Současně začaly i práce na tzv.
zasmluvnění přeložek tří inženýrských sítí (kabelů ČEZ ICT Services,
a.s., Telefónica Czech Republic, a.s.
a Správy železniční a dopravní
cesty). Při jednáních o přeložkách
kabelů se ukázal termín dokončení
celého projektu včetně kolaudace
a úhrad do 29. 10. 2015 jako nere-

álný. Město by se tak vystavilo
riziku nesplnění termínu realizace
bez možnosti následného posunutí
ukončení díla, kdy by stavební
práce byly prováděny za nereálných podmínek v rozporu s právními nebo technickými předpisy.
Striktní termín dokončení předmětu veřejné zakázky stanovený ze
strany ROP SZ, a to 29. 10. 2015 by
vedl k tomu, že město by muselo
celou akci uhradit z úvěru. Dokončením předmětu veřejné zakázky je
totiž rozuměno dokončení stavebního díla včetně jeho předání bez
vad a nedodělků zadavateli. Současně však již musí proběhnout
fakturace.
Tímto krokem se však město
nevzdává záměru rekonstruovat
autobusové nádraží do budoucna.
Město považuje revitalizaci za
jeden ze stěžejních bodů vedoucích k rozvoji infrastruktury, zefektivnění dopravní obslužnosti a
volného pohybu pracovních sil
umožňující i vyšší zaměstnanost v
regionu. Stávající projekt projde
úpravou, s cílem autobusové nádraží v sousedství nádraží Českých
drah zachovat ve stávajícím půdorysu bez jeho přiblížení ke vstupu
do vlakového nádraží. Tímto krokem totiž nebude nutné překládat
stávající inženýrské sítě a celá rekonstrukce tak vyjde mnohem
levněji.
(MěÚ Lovosice, foto: tuc)

Výbory již mají kompletní složení I přes navýšení nájemného zůstane
Na zasedání zastupitelů města,
Kovaříkovou, Miroslavem Haklem,
ubytovna nejlevnější v okolí
které se konalo ve staré radnici
Jiřím Hoppem, Vladimírem Johnem
v úterý 16. prosince byli zvoleni
zbývající členové do kontrolního
a finančního výboru.
Ty budou mít nově místo sedmi
celkem devět členů, jak bylo odhlasováno na ustavujícím zastupitelstvu v listopadu, kdy byly zvoleny pouze předsedkyně obou výborů.
Monika Zemanová bude v rámci
finančního výboru spolupracovat
s Jaroslavem Porcalem, Petrem
Obrubou, Jiřím Cimrem, Janou

a Miroslavem Vondrákem.
Do kontrolního výboru pak byli
k předsedkyni Daniele Deusové
zvoleni František Hrdlička, Lenka
Lenzová, Michaela Straková, Miloš
Vodička, František Sedláček, Přemysl Živný, Stanislav Pecka a Arpád Gebur.
Zamítavé stanovisko pak zastupitelé vyslovili k navrhovaným kandidátům Miroslavu Závadovi, Janu
Jakubovi a Janu Pieglovi.
(tuc)

Město požádalo o dotaci na opravu Ústecké ulice
Rada města schválila na svém
zasedání dne 17. prosince podání žádosti o dotaci na opravu
Ústecké ulice. Ta byla následně
odeslána na Státní fond dopravní infrastruktury.
„V lednu 2014 již město jednu
žádost na SFDI předložilo, byla
však zamítnuta pro nedostatečně
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zpracované bezpečnostní prvky
v projektové dokumentaci. Ve
spolupráci s odborníky v oblasti
dopravy, projektantem a pracovníky SFDI byla doplněna tak, aby
splňovala podmínky programu
poskytovatele dotace,“ sdělila Věra
Nechybová, dotační referentka
MěÚ Lovosice.

Od 1. února 2015 dojde v lovosické městské ubytovně v Nádražní ulici k navýšení úhrad za
pobyt. Ze současných 70 na 100
korun u dospělých a z 35 na 50
korun u dětí do 15 let.
„Zdražování je vždy velmi nepříjemné. V současné době je však
tento krok bohužel nevyhnutelný.
Ceny tepla, vody a energií jdou
neustále nahoru a výše poplatku
se v ubytovně neměnila od roku
2008,“ vysvětlil Vladimír Šuma,
místostarosta Lovosic.
Městská ubytovna však i přesto
zůstává nejlevnější v širokém okolí.

„Průzkumem jsme zjistili, že i po
navýšení nájmu jsou částky hrazené na naší ubytovně podprůměrné.
V okolních obcích jsou zhruba o 30
– 40 procent vyšší,“ upřesnil Šuma.
Navýšení nájemného v ubytovně,
která je ve správě města již od
roku 1995, odsouhlasila městská
rada na základě návrhu majetkosprávního odboru MěÚ Lovosice. „Město bylo také nuceno zvýšit
kapacitu ubytovny z původních 50
osob na současných 100. Ubytovna je plně využita po celý rok,“
doplnila Petra Buriánková, vedoucí
majetkosprávního odboru.
(tuc)

Celková výše nákladů je odhadnuta na 2,52 milionu korun, město
by se podílelo ze svého rozpočtu
jednou třetinou částky. „Všichni si
přejeme, aby k revitalizaci došlo a
věříme, že s žádostí o dotaci uspějeme. Pokud se tak stane, realizace
proběhne ve druhé polovině roku

2015,“ uvedl starosta města Milan
Dian.
V Ústecké ulici, která navazuje na
nedávno opravenou ulici Dlouhou,
by měl být opraven stávající značně poškozený chodník a vybudovány nové části chybějícího chodníku.
(tuc)
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Rozhovor

Do Sboru Petra Chelčického přichází
nový kazatel Petr Červinský
v Praze, v polovině 90. let krátce i v Lovosicích
a posléze v Liberci. Prakticky po celou dobu
jsem vedle činnosti kazatele vykonával ještě jiné
profese, ať už v oboru dopravních staveb nebo
školství. To proto, abych nemusel pobírat plat
od státu. Mám za to, že církvi lépe prospívá,
pokud je po všech stránkách nezávislá. Když
mne tedy Sbor Petra Chelčického pozval, abych
se stal jeho kazatelem, nemohl jsem odmítnout
už proto, že nese jméno onoho originálního
reformátora a také proto, že sbor působí na
Lovosicku. Doma je doma.

V Lovosicích vznikl po Velikonocích 2011
nový baptistický sbor pod názvem Sbor Petra Chelčického v Lovosicích. Společenství asi
50 lidí se schází k nedělním bohoslužbám
v evangelické modlitebně v Třebenicích.
Prvním kazatelem se stal Pavel Vychopeň,
který po téměř čtyřech letech působení
v závěru minulého roku odešel do důchodu.
V současné době přichází do Sboru nový
kazatel Petr Červinský, kterého jsme požádali o rozhovor.
Jaká byla Vaše cesta do Lovosic – studium,
místa činnosti, výběr sboru…
Na Lovosicku jsem prožil dětství i část dospělého života, mám zde zapuštěny opravdu silné
kořeny. Romantické České středohoří je prostě
jedinečné, stejně jako staří dobří přátelé a známí. Není proto divu, že mne to sem vždycky
táhlo zpátky. Po studiu na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity jsem působil

V čem je Vám právě Petr Chelčický blízký?
Jako první ve svých traktátech z první poloviny
15. století celkem ostře kritizoval spojení státní
moci a církve. Válčení ve jménu Božím, mocenské ambice církevní hierarchie, dělení společnosti na kasty, to vše mu s Ježíšovým učením
nešlo moc dohromady. Takové náboženství
proto odmítl a načrtnul projekt nezávislého
křesťanského společenství, do kterého se člověk
automaticky nerodí, ale jehož součástí se stává
vlastním odpovědným rozhodnutím. Tyto myšlenky na sklonku Petrova života přijala za své
nově vzniklá Jednota bratrská. Další generace
českých a moravských protestantů, pobělohorských tajných evangelíků a exulantů je v průběhu staletí přenesly až do současnosti. Dneska už
sice žijeme v jiné době, ale pokušení moci a
sklony ke kastování určitě s demokracií nevymizely.
Co bude hlavní náplň Vašeho působení?
Slovo kazatel je už dnes možná trochu zavádějící, jakoby naznačovalo, že hlavním úkolem
kazatele je při-kazovat, nebo za-kazovat, prostě
vést takové ty mravoučné řeči a to bych rozhodně nerad. Sám za sebe tomuto povolání
rozumím trochu jinak. Vedle obvyklých povinností, jako je příprava kázání, vedení bohoslužeb nebo organizace sborových aktivit, jde
především o to být lidem nablízku. Vnímat jejich
radosti, trápení, naděje i zklamání. A vůbec
nezáleží na tom, jestli někdo patří k církvi nebo
ne. Jedním z projevů téhle sounáležitosti jsou

obřady, třeba křest, svatba nebo pohřeb.
Mezníky lidského života, rituály přechodu,
o jejichž nezastupitelné roli v životě člověka se
poslední dobou stále více píše. Je skutečně
rozdíl v tom, když rodina babičku nechá zpopelnit bez obřadu, nebo když nad jejím hrobem
promluví někdo, kdo ji znal. Přesto obřady
nejsou tím nejdůležitějším, co má kazatel na
starosti. V protestantské tradici je to kázání,
jak jinak. Určitě se ale nepovažuji za nějakého
prostředníka mezi Bohem a lidmi, experta na
věčné pravdy. Když to hodně zjednoduším,
mým úkolem je dát si tu práci a studiem Bible
a dalších pramenů zpřístupnit posluchačům tři
základní křesťanské ctnosti, bez kterých je život
spíš jen přežíváním – víru, naději a lásku.
V biblických příbězích, mudrosloví nebo poezii
můžeme potkat sami sebe, lépe si porozumět,
můžeme pochopit, na čem skutečně záleží a co
je jen podružné, můžeme získat tolik potřebný
nadhled a novou perspektivu. Je to proto, že za
ta staletí se člověk nezměnil a také pády, vzestupy a otázky po smyslu zůstávají stejné.
Můžete uvést čas bohoslužeb?
Pravidelné nedělní bohoslužby se konají v
10 hodin v třebenické evangelické modlitebně,
Sokolská ulice čp. 89. Součástí bohoslužeb je
i krátké popovídání s malými dětmi, které
potom odcházejí do jiné místnosti, kde mají
svůj program. Pro ty, kteří by měli potíže s
dopravou do Třebenic, je zajištěna svozová
trasa. Kontakt na telefonu číslo 602 461 920.
Každý čtvrtek v 18.30 je ve sborové místnosti ve
Školní ulici čp. 6 (vedle tiskárny Apollo Print)
v Lovosicích tzv. biblická hodina, neformální
posezení nad čajem nebo kávou spojené
s výkladem nějakého biblického textu a následnou diskuzí. Pokud se týká dalších aktivit sboru,
například schůzek dorostu nebo mládeže, setkání seniorů, charitativních akcí, nácviku pěveckého sboru nebo sborových výletů, odkazuji
vzhledem k otevřenosti spojené s počátkem
nového roku na sborové stránky:
www.sbor-chelcickeho.cz.

V knihovně bude setkání s Milenou Štráfeldovou
Dne 20. ledna v 17 hodin se v sále
knihovny uskuteční setkání se
zajímavou osobností, spisovatelkou a dlouholetou redaktorkou
Českého rozhlasu Milenou Štráfeldovou.
Na webové stránce Českého rozhlasu o svém působení v rozhlase uvádí:
„Moje cesta do Českého rozhlasu
vedla přes studia teorie a dějin umění na Univerzitě Karlově, práci ve
vědecké knihovně, muzeu, na ministerstvu kultury i spolupráci s Českou
televizí a různými rozhlasovými stani-
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cemi. V Radiu Praha jsem našla téma,
které mne opravdu profesně i lidsky
zajímá, a to jsou čeští krajané a exulanti ve světě. Ani po letech mne
nepřestává překvapovat, co všechno
tito lidé zažili, přežili a dokázali.
Pokud mi přeci jen zbývá alespoň
trochu času, ráda ho věnuji knížkám,
filmům, cestování a zahradě, kterou
měním v „japonskou zahrádku“.
Milena Štráfeldová je též autorkou
několika knih, povídek a fejetonů.
Při práci na rozhlasovém dokumentu
o Boženě Němcové, který k 150.

(hz, foto: archiv Mgr. Červinského)

výročí jejího úmrtí vysílala stanice
Vltava, ji zaujal osud její dcery Theodory (1841 – 1920), které doma říkali
Dora. Napsala o ní knihu Dora,
monolog dcery Boženy Němcové,
na jejímž základě vznikla i rozhlasová
hra a monodrama pro divadlo Osamělé večery Dory N. V současné
době ho uvádí Divadlo Na Fidlovačce.
V lovosické knihovně si od Mileny
Štráfeldové můžete půjčit román
Guláš pro Masaryka, který vyšel
v letošním roce a u čtenářů je velmi
oblíbený.
Zdeňka Černá,
vedoucí knihovny (foto: archiv autorky)
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Servis

• • • Povídání o kameni • • •
Dne 5. května 2014 jsme měli
pravidelnou schůzi KČT v lovosické Sauně. Po skončení schůze
nás tehdy oslovil Václav Černohorský, zda známe kámen, který
se nachází na začátku cesty pro
auta na Lovoš.
Jedná se o nenápadný kámen, na
kterém je znatelný nápis Johann a
Theresia 1889 27/VIII 1914 – letos
tedy uplynulo 100 let od nějaké
události, která nám zatím nebyla
známa.
Ke zjištění, co se to vlastně stalo
před 100 lety, mi výrazně pomohl
internet, pomocí kterého jsem
zjistil, že se jedná o 25. výročí svatby Jana Schwarzenberga s Terezií
hraběnkou z Trauttmansdorffu –
Weinbergu. Dále vyšlo najevo, že
tyto letopočty s výročím se nacházejí na území Čech v několika

exemplářích. Kamenný kříž se
stejnými letopočty a nápisem Johann–Terezien Kreuz se nachází na
území polesí Kubova Huť kousek
od Hraniční cesty vedoucí na Lipku.
Shodou okolností byly v té době
v Sauně ubytovány dvě kamenosochařky, které pracovaly na opravě
Pfannschmidtovy vily v Lovosicích.
Vlastně jejich přítomnost byla tím
impulsem, který vedl V. Černohorského k nápadu na opravu kamene. Po několika schůzkách s kamenosochařkami a obhlídce terénu
došlo k dohodě a Veronika s Monikou (tak se jmenovaly) se pustily
do práce. Výsledkem je kámen
„jako nový“ a po malých úpravách
okolí je místo důstojným připomenutím této historické události.
Jiří Masopust – KČT Lovosice

Krytý bazén Lovosice
Provozní doba pro veřejnost
Pondělí

15:00 - 17:00

Úterý

12:00 - 21:30

Středa

15:00 - 19:00

Čtvrtek

15:00 - 21:30

Pátek

14:00 - 17:00

Sobota

13:00 - 18:00

Neděle

ZAVŘENO

Senioři se sešli v Lovoši i v DPS
Adventní posezení pro osamělé seniory uspořádalo pro
občany opět město Lovosice
16. prosince. Seniorů se sešlo
cca 45.
V kulturním programu vystoupil pěvecký soubor Školáček a
Podřipský žesťový kvintet z
Roudnice nad Labem. Z vedení

města se akce zúčastnil starosta
Milan Dian a místostarosta Vladimír Šuma.
O den později proběhlo vánoční odpoledne také v DPS. Zde
čítala účast 35 seniorů, kterým
zazpíval sbor Koťata. Na této
akci zastupoval vedení města
Vladimír Šuma. (tuc, foto archiv MěÚ)

Manželé Russeovi oslavili diamantovou svatbu
Dne 18. prosince oslavili Oluše
a Břetislav Russeovi diamantovou svatbu. Brali se před 60 lety
na Městském úřadě v Lovosicích
a od té doby spolu šťastně žijí
v Sulejovicích.
Oluše pracovala jako skladová
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účetní ve Frutě a Břetislav působil
jako zámečník v traktorce v Libochovicích. Společně vychovali dvě
děti, mají tři vnoučata a jedno
pravnouče. Gratulujeme k výročí a
přejeme mnoho dalších společných let!
(tuc, foto: archiv)
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Fotostrana

Vánoční trhy: Kovář zapojil do práce i děti s rodiči.

(2x foto: Archiv MěÚ Lovosice)

Vánoční trhy: Polabská sluníčka a Dračí dechovka.

(2x foto: hv)

Vybrané prosincové akce v Lovosicích

10. prosince přijel do Lovosic vánoční kamion Coca Coly.
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(2x foto: hv)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu sledovaly stovky lidí, ke kterým promluvil starosta města Milan Dian.

Rybova mše a společné zpívání koled v kostele sv. Václava.
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Akce

Spolek Úsměv pro zdraví hodnotil v Lovoši rok 2014
V pondělí 15. prosince se v sále
KS Lovoš uskutečnila výroční
schůze spolku Úsměv pro zdraví.
„Mohu zodpovědně říci, že jsme
Senzační Senioři. Všichni, co
tady sedíte, víte, kolik úspěšných
akcí jsme v letošním roce uskutečnili,“ zahájila netradičně zprávu o činnosti vedoucí Spolku
Libuše Žamberská.
Spolek pořádá zdravotní cvičení
ve třech skupinách a cvičení s lany
SM systém v ELKU, cvičení na
židlích v DPS Lovosice a Litoměřice
či skupinové relaxace. Pravidelně
se každý týden střídá kolem 90
osob. „Věřím, že to je opravdu
základ naší úspěšné činnosti.
Členové vědí, že v pondělí a úterý
dopoledne mohou přijít a připravit
program na příští období, přijdou
s nápady, co se ještě můžeme
naučit, vyzkoušet a také si navzájem podat pomocnou ruku,“ pokračovala Žamberská.
Hodně členek se zapojilo do
pletení obvazů pro malomocné,
2x ročně ženy pomáhají při bleším
trhu v mateřském centru Mozaika,
při zajištění Dne dětí pro DDM

ELKO se sejde na 60 členů. Letos se
uskutečnila také nová akce – Jednej rychle – zachraň život, naopak
lovosická olympiáda Hýbeme se
v každém věku se začátkem října
pořádá již 7 let.
Členky připravily také zájezdy na
jižní Moravu, do zámku v Děčíně
a několik zájezdů do Německa.
Přípravě zájezdů věnují hodně
práce. Výletníci jen přijdou a užívají

si pohodu z příjemně prožitého
dne. Divadel bylo v letošním roce
přes deset. Do činnosti je zapojeno
mnoho členek, práce je specializovaná – některé připravují sportovní
akce, jiné přednášky o samovyšetření prsu na školách a další lístky
do bazénu. Mezi oblíbené akce
také patří jarní a podzimní bály
nebo taneční zábavy s překvapením, které trvají už třetí rok. Pře-

Výlet do Seiffenu lovosické občany nadchl
Lovosický spolek Úsměv pro
zdraví podnikl v sobotu 13.
prosince jeden z posledních
výletů (ten úplně poslední byl
18. prosince do Prahy), tentokrát do světoznámého města
dřevěných hraček.
Hezké německé městečko Seiffen v srdci Krušných hor je
odedávna domovem horníků,
řemeslníků, řezbářů a výrobců
hraček. Návštěvníkům skýtá pohled na nádherně nazdobené
domky s osvětlenými zahrádkami,
dřevěnými sochami louskáčka
a husarů, jedinečné vánoční pyramidy a stovky zářících oken vyzdobených svícny a dřevěnými
figurkami. V ulicích voní františky
a pochopitelně i punč a svařené
víno.
Výletníci navštívili především
Krušnohorské muzeum hraček,
které zprostředkovává dějiny
hraček a vánočních zvyků.
Prohlédli si nejtypičtější figurky
louskáčka a husara na koni, kouřící vánoční figurky a vánoční pyramidy. Všichni obdivovali staré
i moderní dřevěné pokojíčky,
ale i dílnu řezbáře nebo model
Seiffenu. „Návštěvu pozdně ba-
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rokního horského kostela z roku
1776 jsme museli kvůli velké
frontě oželet. Zato jsme navštívili
jeden obchod s mechanickým
betlémem, kde byl znázorněn
i adventní pochod horníků;
pod městem byly doly s horníky
a těžní klecí,“ informují nadšení
účastníci výletu. V přibližně 100
domcích s řemeslnými dílnami se
dodnes vyrábějí dřevěné hračky
a betlémy.
Největší zájem našeho zájezdu

ale směřoval k adventnímu průvodu horníků v Seiffenu. Tato
tradice je několik staletí stará.
Pohled na průvod s muzikou
nabízel jedinečnou podívanou.
Viděli jsme stovky historických
hornických uniforem, dobově
oblečené ženy i modely hraček.
Tuto jedinečnou slavnost lze
všem jen doporučit, navíc městečko Seiffen leží jen 4 kilometry
od hranic.
(hz, foto: archiv Úsměv pro zdraví)

kvapením jsou děti, které vždy
návštěvníkům ukáží, co se naučily.
Dále se konají například víkendové
semináře v Doksech, pobyty v
Mšeném-lázních, Karlových Varech,
Františkových Lázních, Luhačovicích.
Dny zdraví, které jsou pořádány
společně s KS Lovoš 2x ročně,
již mají u občanů v Lovosicích své
místo. Ergoterapie, pletení, keramika, šperky a mnoho dalších aktivit
během roku navštěvují nejen členové Spolku. „Děkuji ještě jednou
všem aktivním členům, jimž není
zatěžko pomoci druhým,“ ukončila
výčet akcí Libuše Žamberská.
Poté požádala přítomné o náměty na povídky lovosická autorka
Anna Stará, která připravuje novou
knížku. Následovalo odměnění
všech aktivních členek Spolku.
Po oficiální části následovalo občerstvení a družný hovor přítomných. Konzumovalo se i z domova
přinesené cukroví a plánovaly se
výlety na příští rok. Mnoho štěstí a
nových akcí v novém roce 2015.
(hz, foto: archiv Úsměv pro zdraví)

I letos se sportovci

proběhli na Silvestra
Loňský rok byl v Lovosicích tradičně zakončen Silvestrovským
během, který se konal v lesoparku
Osmička ve 14 hodin. Start i cíl byl
u Sauna baru, kde je zázemí závodu a kde se uskutečnilo vyhlášení
i závěrečná afterparty.
Běhu se zúčastnilo 27 závodníků
(3 děti, 6 žen a 18 mužů), kteří přijeli
z Roudnice nad Labem, Děčína, Terezína, Litoměřic, Teplic, jeden závodník
z Německa a samozřejmě přišli Lovosičtí. Závod proběhl v příjemné
atmosféře za přítomnosti řady diváků.
V závodě nešlo ani tak o vítězství jako
o setkání běžců na konci roku a uvítání nového roku během.
V závodě děvčat zvítězila Tereza
Červínová před Adélou Součkovou.
V závodě chlapců Štěpán Zahálka.
V závodě žen zvítězila podle očekávání Michaela Červínová následovaná
Eliškou Kohlertovou. Na třetím místě
doběhla Zuzana Rusínová z Ústí.
V závodě mužů zvítězil s přehledem
Jan Hock před Josefem Procházkou
z Děčína, třetí doběhl Jakub Kafka.
„Jsem ráda, že závod v Sauně už patří
k tradičnímu ukončení roku. Díky
všem účastníkům i divákům,“ uvedla
Mária Černohorská, jedna z organizátorů závodu.
(hz)
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Seriály

„V hudbě život Čechů“ – Představuje se pěvecký sbor KOŤATA
Pěvecký sbor Koťata vznikl na
ZŠ Sady pionýrů už v roce 1995,
založily ho tehdy učitelky Jitka
Kočišová a Daniela Vytisková.
Navázaly na tradici dřívějšího
sboru pod vedením Jarmily Brejchové, která odešla učit na Gymnázium Lovosice.
Název Koťata dostal sbor až po
dvou letech, asi podle jména učitelky Kočišové, na základě podobnosti s jejím zvláštním maďarským
příjmením a roztomilostí koček a
koťat. Pěvecký sbor vede Jitka
Kočišová a na klavír hraje Daniela
Vytisková. Sbor Koťata má zkoušky
ve středu od 14 do 15 hodin a
přípravka sboru - prvňáčci Koťátka
– zpívá ve středu vždy v pátou
vyučovací hodinu.
„Letos máme historicky nejvíc
zpěváků a zpěvaček – celkem 47
žáků od 2. do 9. třídy, máme z nich
velkou radost,“ chválí děti sbormis-

tryně Kočišová. Sbor kromě klavíru
doprovází někdy také harmonika.
Děti se neomezují na jeden žánr –
sbor zpívá lidovky, populární i
country písně, pochopitelně také

koledy. Sbor se pravidelně účastní
přehlídky pěveckých sborů Litoměřická notička ve škole B. Němcové,
začátkem května vystupuje na
jarním koncertě v krásném sále

školy, zpívá každoročně v kostele
svatého Václava na vánočním
koncertě a na pozvání zahajuje
vánoční nebo velikonoční výstavy.
„Zpíváme i pro děti v mateřských
školách nebo pro seniory,“ dodává
Kočišová.
Před Vánocemi soubor čekala
celá šňůra vystoupení. První z nich
se uskutečnilo 3. prosince na akci
pro předškoláky přímo na 1. ZŠ
a poté 6. prosince. Koťata zahájila
městské trhy v Lovosicích. Následoval školní jarmark 10. prosince
se zpíváním na škole a vrcholem
letošní zimní sezony byl koncert
v kostele sv. Václava ve čtvrtek
11. prosince. Spolu s Koťaty vystoupila skupina Karavana a sbor
učitelek z 1. ZŠ. Všechny akce
byly hojně navštíveny a zpívání
sboru se líbilo. Určitě se na Koťata
přijďte podívat i v tomto roce.
(hz, foto: archiv sboru)

25 let po sametové revoluci – seriál o změnách (hlavně v Lovosicích)
Tento seriál bude o změnách
v zásobování, zdravotnictví,
školství, kultuře atd., a to v našem městě. Ty hlavní změny,
které se týkají občanů celé České
republiky, zmíníme až v posledním díle; jsou sice pro náš život
ve společnosti stěžejní, ale
nejsou měřitelné. Je to demokracie a svoboda – svoboda projevu, shromažďování, možnost
rozhodovat o svém životě a studiu a možnost cestování a práce
v zahraničí.
Dnes tedy k zásobování. Ti starší
si stejně jako já vzpomenou, že
před Vánocemi byly pouze výjimečně v obchodě k dostání pomeranče nebo mandarinky, banány,
kokos a podobně, obvykle byl
jejich nákup omezován. Ke kvalitnímu masu byl v masně přidáván
bůček. Když jsem jezdila ze Sechezy v 16 hodin z práce, nebývaly
rohlíky už ani v prodejně u Krátké-

ho. Na barevnou televizi a na jiné
tzv. „úzkoprofilové“ výrobky se
stály fronty přes noc. Jak je tomu
nyní?
Potraviny včetně masa a masných
výrobků, zeleniny a ovoce i pečiva
si může občan v Lovosicích nakoupit ve třech supermarketech – Billa
(dříve PLUS, otevřen 21. 12. 1993),
Penny (18. 12. 2003) a LIDL
(12/2004) kolik chce, a to v podstatě téměř kdykoli. Možná o svátcích
je prodej celkem zbytečný, ale
soukromníkům
stát
poroučet
nemůže. V Německu to mají jinak,
v Česku je nakupování nadevše.
Kromě supermarketů je v Lovosicích k dispozici mnoho drobných
prodejen, např. v ulici Osvoboditelů i jinde. Zachována zůstala
v rukou rodiny Krátkých samoobsluha v ulici 8. května s vynikajícím
sortimentem a s přilehlou „rybárnou“ a v Terezínské ulici rovněž
dlouho fungující a dobře vybavená

samoobsluha. Výborné jsou pekárny, ať už John, Šubrt, nebo prodejna pečiva v ulici 8. května. Prodej
ovoce a zeleniny je v supermarketech a v ulici 8. května, já osobně
nejraději nakupuji v té nejmenší
prodejničce, kde je v létě k dostání
zelenina a ovoce z okolí. Vynikajícím nápadem byly farmářské trhy,
měly by být zachovány i nadále.
Horší už je to s odíváním. Kvalitní
sezonní i společenské oblečení si
v Lovosicích koupí jen dámy
v prodejně Liběny Charvátové,
pánové mají smůlu. Pro obleky,
kabáty, klobouky a diplomatky
musí zajet nejméně do Litoměřic.
České prádlo, košile, koupací pláště apod. obdržíte v prodejně hned
naproti kostelu, kde také zůstal
kvalitní český sortiment zachován.
Sezonní zboží v levné cenové úrovni je ke koupi v několika vietnamských prodejnách, a to i boty.
Obuv, která je k dispozici, není ale

Vánoční čas v azylovém domě
I v našem Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích propukly v měsíci
prosinci přípravy na nadcházející vánoční
svátky. Děti s pomocí učitelky Elišky Kazdové
nacvičily básničky a písničky, které předvedly Mikulášovi na mikulášské besídce v nízkoprahovém zařízení AMICUS, které také spadá
pod Farní charitu Lovosice.
Po mikulášské besídce nastaly přípravy na
advent a vánoční svátky. Proto se ženy a matky
s dětmi pustily do uklízení, zdobení, pečení a
dalších obyčejů spojených s vánocemi.
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Dalším důležitým bodem v měsíci prosinci byly
tři vánoční sbírky pro náš azylový dům, které
pořádali tito lidé a organizace: 1. Lenka Jaremo-

příliš vhodná na české nohy, je
příliš úzká. Proto ji kupuji také buď
v Litoměřicích, v Ústí, nebo v Praze
– v Lovosicích v současnosti žádná
prodejna obuvi není. Zdravotní
nebo kvalitní outdoorovou obuv,
např. Prestige, lze objednat v lékárně na třídě 8. května. Českou domácí obuv si můžete zajistit
v opravně obuvi v Žižkově ulici.
Vzniklo mnoho nových obchodů
– prodej mobilů, počítačů, věcí pro
domácí mazlíčky, v Lovosicích se
prodávají i automobily. Existují i
prodejny pro kutily, ve městě jsou
tři prodejny s elektrozbožím a tři
pro vybavení koupelen. Papírenské
zboží je k dispozici také ve třech
prodejnách. Jsou tu i nejméně dvě
prodejny květin a zahradnických
potřeb. Ale při důkladném průzkumu zjistíte, že mnohé chybí a že by
se dalo ještě hodně zlepšit.
(Příště pokračování – Stavby a
nové podniky)
(hz)

vá a Marek Thiem; 2. ředitelka Marie Čápová
a její zástupce Martin Vlček ze ZŠ Neštěmická
v Ústí nad Labem; 3. ředitelka Daniela Deusová
ze ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích.
Všechny dary, které jsme v těchto vánočních
sbírkách obdrželi, dostaly ženy a matky s dětmi
na předvánočním pohoštění, které azylový dům
pořádal 17. prosince. Tímto všem výše zmíněným děkujeme a zároveň naše poděkování patří
i všem lidem, kteří přispěli svým darem do
sbírky.
Na Štědrý večer pak některé ženy odjely ke
svým blízkým, jiné zůstaly i se svými dětmi v
azylovém domě.
Bc. Michaela Vlček Rybanská
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Školáci

(Ne)obyčejní hrdinové na ZŠ
Antonína Baráka
Ústecká
komunitní
nadace
vypsala grantovou výzvu „Budu
dobrý, buďme dobří!“ a Základní škola Antonína Baráka Lovosice tak získala nadační příspěvek
15 tisíc korun na svůj projekt s
názvem „(Ne)obyčejní hrdinové.
Buďme jako oni!“
Příběhy našich současných i bývalých žáků byly zaznamenány
a vybrány oslovenou veřejností.
Vznikla tak kniha s názvem (Ne)
obyčejné příběhy. Každý příběh
ilustrovala Jana Klímová originálním obrázkem. Grafiku knihy vy-

tvořila žákyně 7. třídy Elisabeth
Harrerová. Příběhy, které v knize
naleznete, vyprávějí o pomoci
blízkým, spolužákovi, seniorovi,
bezdomovci nebo zvířatům.
Velmi si vážíme toho, že jsme
mohli žákům ukázat dobré skutky
a motivovat je k nezištné pomoci
druhým. I malá pomoc vykonaná
s dobrým úmyslem je hodnotná.
Nejen velké činy, ale i každodenní
drobné skutky přinášejí pozitivní
hodnoty.
Mgr. Alena Ptáčková
koordinátorka projektu

Vánoční jarmark na 1. základní škole
Na 1. základní škole v Lovosicích proběhl ve středu 10. prosince 2014 tradiční Vánoční jarmark.
Žáci školy ve stáncích před hlavním vchodem školy a ve třídách
v přízemí prodávali vlastní výrobky.
Ty vytvářeli ve výchovných předmětech spolu s vyučujícími, nebo
doma s pomocí rodičů. Návštěvníci
jarmarku si kromě výrobků mohli
zakoupit i občerstvení a prohléd-

nout si vánoční výstavu v přízemí
školy. Vánoční atmosféru navodil
pěvecký sbor Koťata a pěvecký
sbor učitelek školy.
Děkujeme všem návštěvníkům,
kteří přišli zažít vánoční atmosféru
a podpořit práci našich žáků a
vyučujících. Výtěžek po odečtení
nákladů byl rozdělen pro potřeby
žáků školy a na charitativní projekty, kterých se naše škola účastní.
Josef Matoušek

• Novinky ze ZŠ Všehrdova •
I letos k nám přišel Mikuláš,
čerti i andělé
V pátek 5. 12., sotva začalo vyučování, objevil se na chodbě školy
početný průvod, kterému vévodil
Mikuláš, čert se svojí partou a dva
andělé. Nejdříve šli navštívit první
ročníky, které jejich návštěvu zažily
poprvé, a tak byli někteří žáčci
pěkně vyděšení.
Všichni slíbili, že budou hodní a
udělají vše pro to, aby je ani večer
čert neodnesl. V každé třídě se ze
svých „hříchů“ vykoupili básničkou
nebo písničkou. Odměnou jim byla
sladkost od Mikuláše či anděla.
Kupodivu nejvíce se bály holčičky

v letech předchozích. Ve čtvrtek
4. prosince se škola otevřela nejen
dětem předškolního věku doprovázeným rodiči, ale také našim
stávajícím žákům.
Program byl promyšlen do posledního detailu a byl opravdu
pestrý. Již u vchodu čekali na
příchozí postavy známého Čtyřlístku: Fifinka, Bobík a Pinďa spolu
s Myšpulínem. V prvním patře
školy byla instalována velmi zajímavá výstava starých lidových
zvyků s názvem „Putování s adventem“. Přízemí patřilo jednotlivým
dílnám, ve kterých si mohly děti
vyrobit nejrůznější předměty s

ve 2. A, což paní učitelka vyvrátila
s tím, že jsou velmi hodné, a proto
nemají důvod se bát.
Pátým ročníkům, které se s námi
v tomto školním roce rozloučí,
čert slíbil, že když budou zlobit,
najde si je příští rok i na jiné škole.
Oblíbená návštěva Mikuláše, čertů
i andělů nám opět připomněla
předvánoční čas a blížící se druhou
adventní neděli. Martina Provinská

vánoční tématikou. Byla tu k vidění
také výstava obrázků a výrobků
našich žáků. Nechyběl ani Mikuláš
se svým doprovodem, který všem
rozdával sladkosti. A ani tentokrát
jsme nezapomněli na malé občerstvení, které po rušném odpoledni
přišlo vhod.
V samotném závěru jsme byli
potěšeni kladným ohodnocením
celé akce ze strany odcházejících
rodičů i dětí, což je pro nás všechny dobrou motivací pro nadcházející druhé setkání předškoláků na
naší „čtyřlístkové“ škole.

Předvánoční setkání
s Čtyřlístkem
Letošní setkání předškoláků proběhlo trochu jinak, než tomu bylo

Mgr. Hana Protivová

• Mikuláš přišel i do „Žižkovky“ •
Mikuláš s čertem a andělem navštívili také děti v žižkovském
paneláku v Lovosicích. Nadělování
připravilo již tradičně Společenství
vlastníků jednotek.
Dětské oči nejvíce hledaly záchranu
u andílka, čert se tentokrát více zdržoval v pozadí rozvážného Mikuláše.
Trojice navštívila kolem deseti rodin,
kde rozdala nejen balíčky, ale i radost
a trochu napětí.
Mgr. Petra Hájková, SVJ Žižkova

Leden 2015
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Akce

Advent v Lovosicích přinesl koncerty i další kulturní vystoupení
Ještě před adventem proběhla
v KS Lovoš tradiční výstava betlémů, kterou uspořádal spolek
Šance, spojená s prodejem drobných ozdob, perníčků a adventních věnců. Návštěvnost byla
výborná a organizátorky si ji
chválily.
V sobotu před 1. adventní nedělí
29. listopadu se v Mírovém kostele
Církve československé husitské v
ulici Karla Maličkého v Lovosicích
uskutečnil první letošní předvánoční koncert, na kterém vystoupila
česká zpěvačka Dana Krausová
s vánočními písněmi a koledami za
doprovodu kláves Ester Godovské.
V neděli se už rozsvítily první svíčky na adventních věncích. Vánoce
byly za dveřmi. V Mírovém kostele
proběhly o adventu ještě tři další
koncerty – vystoupili Sebranci,
sbor In Flagranti z gymnázia a
Karavana, postupně vždy v sobotu.
Vánoční trhy byly pořádány už
popáté; uskutečnily se 6. a 7. prosince před zámkem a na Václavském náměstí. V dobových stáncích bylo prodáváno vánoční zboží
– ozdoby, jmelí, vánoční pochutiny,
svíčky, keramika a pochopitelně
„svařák“. V sobotu trhy zahájil
pěvecký sbor Koťata, v pestrém
programu vystoupil Lovosický
žesťový kvintet, Polabská sluníčka
a Dračí dechovka v programu
„Co všechno zažil Betlém“, sbor
Happy Voices a další soubory.
V neděli vystoupil sbor Vocal
Friends, po něm následoval koncert Jakuba Kocha a pohádka
v podání dramatického souboru
Klíček. V 17.30 popřál Lovosičanům
šťastné a veselé Vánoce nový starosta Lovosic Milan Dian, který
rozsvítil i vánoční strom.
Významným dnem, plným různých akcí byla středa 10. prosince,
kdy se v KS Lovoš hrála pro děti
pohádka „Jak pejsek s kočičkou
slavili Vánoce“, ve staré radnici
zpíval sbor Happy Voices Jakuba
Kocha a na Václavské náměstí
přijel vánoční kamion Coca Coly se
Santa Clausem (výtěžek akce byl
věnován na Hospic sv. Štěpána).
V 18 hodin začalo celostátní zpívání „Česko zpívá koledy“, tomu je
ale věnován vlastní článek. Ježíšek

si to zaslouží.
Během prosince se konala celá
řada adventních koncertů. V modlitebně sboru Bratrské jednoty
baptistů se v neděli 21. 12. od 17
hodin uskutečnil Adventní benefiční koncert dívčího pěveckého sboru (dobrovolné vstupné bude věnováno nadaci „Krmte hladové“).
Mnoho koncertů se konalo v kostele sv. Václava. Byly to 11. 12. –
koncert ZŠ Sady pionýrů, 15. 12. –
koncert ZŠ Všehrdova a 18. 12. –
koncert ZŠ Antonína Baráka. Vyvrcholením koncertů bylo 14. prosince provedení oblíbené vánoční
mše Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“
lovosickým chrámovým sborem
pod vedením sbormistra Karla
Tesaříka s Tesaříkovým komorním
orchestrem. Společně s nimi vystoupil i sbor Melodie z Libochovic.
V programu zazněly také dvě pastorely a poté následoval společný
zpěv koled a po koncertě teplé
svařené víno. Vánoční koncert se

konal také 17. prosince v sále
KS Lovoš, kde se představil orchestr Rosti Pechouška a ve čtvrtek
18. prosince se uskutečnila ještě
Vánoční swingová kavárna.
Stranou nezůstali ani ti nejmenší.
Dětský sbor Skřítci z MŠ Sady pionýrů zazpíval 15. prosince koledy
na Městském úřadě Lovosice a
16. 12. se představila zpěvem vánočních písní pro rodiče a veřejnost celá MŠ i na Václavském náměstí. Dvěma koncerty na vánoční
téma se připojila Základní umělecká škola Lovosice. První Koncert
populární hudby se uskutečnil v
úterý 4. prosince v sále KS Lovoš
a druhý Koncert komorní hudby se
konal ve středu 17. 12. v sále Bratrské jednoty baptistů. SOŠ technická a zahradnická pořádala ve
dnech 9. – 10. 12. pod patronací
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Vánoční prodejní výstavu v hotelu
Salva Guarda v Litoměřicích. Na
výstavě byly prezentovány výrobky

KČT Lovosice uzavřel úspěšnou sezónu 2014

Klubu. V diskuzích se rodily návrhy
na připravovaný turistický kalendář
Klubu českých turistů Lovosice
na rok 2015. Vedle již tradičních
akcí, jako je Novoroční výstup na
Lovoš, Jarní putování okolím Lovoše a pravidelné středeční výlety,

V sobotu 8. listopadu 2014 se
na vrcholu Lovoše sešli členové
Klubu českých turistů Lovosice
k tradičnímu uzavření uplynulé
sezóny. Celkem 66 turistů vy-
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slechlo krátké hodnocení sezóny
2014 od předsedkyně Klubu
Mileny Šiklové.
Při drobném občerstvení si účastníci setkání sdělovali zážitky z akcí

žáků zahradnických oborů zaměřených na vazačství a aranžérství, ale
i truhlářských a kuchařských.
Na lovosickém gymnáziu byly
vánoční koncert a jarmark v úterý
16. 12. – jarmark od 15 hodin před
budovou školy, koncert pěveckých
sborů In Flagranti a sboru ZŠ Všehrdova Školáček ve vestibulu školy
od 16.30. I další školy pořádaly
veřejné akce pro občany. Ve vestibulu školy ZŠ Sady pionýrů byl
10. prosince připraven jarmark
spojený se zpíváním koled a vánočních písní (výtěžek akce bude
použit na adopci na dálku pro
Indku Neha Banu). ZŠ Antonína
Baráka zase připravila na 17. 12.
vánoční odpoledne v tělocvičně
školy – akce byla určena nejen pro
rodiče, ale i pro ostatní občany a
v týdnu 15. – 19. 12. byla ve vestibulu školy vánoční výstava.
Součástí besídky bylo vystoupení
nového dramatického kroužku
„V Betlémě není místo“ o tom,
jak Panna Maria se svatým Josefem
nemohli najít nocleh a jak se narodil Ježíšek. ZŠ Všehrdova pořádala
4. 12. vánoční výstavu „Putování
adventem“ (v době od 15 do 17
hodin byla doplněna výtvarnými
dílnami, kde si mohli zájemci sami
vyrobit nějaký ten vánoční výrobek). „Součástí výstavy byla pěkná
soutěž, kde si mohli zasoutěžit i
dospělí,“ pochválila školu jedna
z návštěvnic.
Duchovním i hudebním vyvrcholením prosince byla jako každoročně slavnostní půlnoční mše Jakuba
Jana Ryby Česká mše vánoční „Hej
mistře“ v kostele svatého Václava
v provedení Lovosického chrámového sboru a hostů. Posledním
adventním koncertem byl i letos
koncert klavíristek Noemi Koblischkové a jejího hosta, Marušky
Al – Aschhabové, která si pomalu
získává evropské jméno. Prosincové oslavy byly zakončeny Silvestrovským během v lesoparku
Osmička. Slavnostní zakončení
roku 2014 se uskutečnilo na novém náměstí, kde k občanům promluvil starosta Milan Dian. Následný ohňostroj, na který se z okolí
sjely stovky lidí, byl pak tradičně
odpálen v 17 hodin.
(hz, foto: hv)
se diskutovaly i návrhy na zájezdy
za sněhem, cíle májových dnů na
kolech a letní akce.
Akce Klubu jsou otevřené všem
zájemcům o pohyb v přírodě, kteří
jsou srdečně vítáni.
Ing. Miloš Vodička
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Kultura
Vánoční koncert sboru Vocal Friends
v městské knihovně
Městská knihovna Lovosice
byla v říjnu přestěhována do
zrekonstruované Pfannschmidtovy vily v ulici Osvoboditelů.
Ve vile byl obnoven i sál se štuky
a rokokovými kamny vhodný
pro koncerty komorní hudby.
Tam 9. prosince zazněly vánoční
písně v podání nového sboru
Vocal Friends sbormistra Jakuba
Kocha. Repertoár byl sestaven
jak z klasických vánočních písní,
tak i spirituálů.
„Do vánočního repertoáru jsme
zařadili také úpravy populárních
písní jako například Imagine,
Stříbrem zdobená skřínka nebo
Vánoční zvon, ale zazněly i nevá-

noční písně Jede sedlák nebo
Hevenu Shalom,“ přibližuje repertoár koncertu sbormistr Jakub
Koch.
Návštěvníků přišlo kolem stovky,
což je na Lovosice opravdu hodně,
opozdilci stáli. „Sál má akustiku
pěknou – navíc je to krásné
prostředí vily i samotného sálu.
Na koncerty klasické hudby a
pěveckých sborů skvělé prostředí,“
pochvaluje sál Koch.
Věřme, že zde úspěšné pořady
budou následovat i v novém roce.
Určitě budou pokračovat vystoupení českých spisovatelů a autorská čtení.
(hz, foto: hv)

Celé Česko zpívalo koledy.
Poprvé i v Lovosicích
Unikátní projekt regionálního
Deníku „Česko zpívá koledy“
spojil i v roce 2014 ve stejném
čase, a to ve středu 10. prosince
v 18 hodin, při zpívání celou
republiku i krajany v zahraničí.
Přesně v 18 hodin se začalo zpívat tentokrát i v Lovosicích.
U zrodu lovosického zpívání stáli
Karel Tesařík a Markéta Stará.
Na náměstí se shromáždilo několik
stovek lidí, někteří se na zpívání
přesunuli od kamionu Coca-Coly
se Santa Clausem, který zde trochu
nevhodně konkuroval českému
Ježíškovi, o kterém se koledy zpívaly. Ke zpěvu koled se přihlásily
všechny lovosické základní i mateřské školy, gymnázium, Lovosický chrámový sbor, skupina Karavana, ZŠ a MŠ Sulejovice a MŠ
Siřejovice. Celou zemí zazněly v

18 hodin povinné koledy přesně
v pořadí Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do
Betléma, Den přeslavný jest k nám
přišel, Pásli ovce Valaši a zlidovělá
Vánoce, Vánoce přicházejí.
V Lovosicích mnohohlasý sbor
zněl pod řízením sbormistra Karla
Tesaříka. Písně zpívalo v Lovosicích
přes 100 přihlášených zpěváků a
mnoho přihlížejících. V litoměřickém okrese se zpívalo na 14 místech, v Česku na 570 stanovištích.
Zpívalo se i v Madridu, Miláně a
Římě.
Po povinných koledách ještě
zazněly v podání Lovosického
chrámového sboru další vánoční
písně. Vánoční zpívání ukončila
skupina Karavana se známými
vánočními spirituály a písněmi o
přátelství.
(hz, foto: hv)

Schumanna. Nakonec děvčata
ještě zahrála čtyrručně několik
Dvořákových Slovanských tanců.
Jejich vystoupení mělo velký

úspěch a určitě nebylo v Lovosicích poslední. Byla to hezká
tečka za adventními koncerty
v Lovosicích.
(hz, foto: hv)

Noemi Koblischková a Marie Al –
Aschhabová zahrály v Lovosicích
V neděli 28. prosince se v sále
Sboru Bratrské jednoty baptistů v Dlouhé ulici v Lovosicích
uskutečnil tradiční klavírní koncert Noemi Koblischkové, studentky 6. ročníku Konzervatoře
v Teplicích ve třídě prof. Věry
Vlkové.
Noemi má za sebou mnoho
úspěchů na soutěžích – 2. cena
na Soutěžní přehlídce konzervatoří 2010, vítězka Mezinárodní
smetanovské klavírní soutěže v
Plzni 2010, 2011 – titul Laureát
Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2011, v sezonách 2010 a
2011 sólistka Europera Jugendorchester. V roce 2014 se Noemi
probojovala do druhého kola
Mezinárodní smetanovské klavírní
soutěže v Plzni.
Jako její host vystoupila Marie Al
– Aschhabová, absolventka teplic-
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ké konzervatoře z roku 2009.
Marie vystupuje na sólových koncertních vystoupení u nás i
v zahraničí (např. Francie, Německo, Slovinsko), kde jako sólistka
s různými orchestry provedla
řadu klavírních koncertů. V roce
2009 absolvovala Konzervatoř
v Teplicích provedením Klavírního
koncertu b moll P. I. Čajkovského
se Severočeskou filharmonií pod
taktovkou Charlese Olivieri –
Munroe. Kromě sólové hry se
věnuje také komorní hudbě. Často vystupuje se svým bratrem,
houslistou
Milanem
Al
–
Aschhabem.
Noemi se představila skladbou
Bedřicha Smetany Slavnost českých venkovanů a Marie předvedla Bachovu Chaconne d moll.
Poté klavíristky zahrály koncert
pro 2 klavíry a moll Roberta
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Sport

Lovci přezimují na páté pozici
Na pátém místě se ztrátou pěti
bodů na vedoucí Plzeň přezimují
lovosičtí házenkáři. Těm se letošní sezona sice nedaří zcela
podle představ, ale o to více
dramatických zážitků prožívají
jejich fanoušci. Souboj o medaile
totiž není ztracen a flintu do žita
Lovci rozhodně neházejí.
„Určitě nás netěší, že jsme se
nacházeli na hraně play-off. Jinak
ale doufám, že klinickou smrt jsme
už přežili díky domácím výhrám
nad Plzní a Frýdkem. Kdybychom s
nimi nebodovali, tak už byl postup
v podstatě jen teorie. Takhle si
troufnu říct, že to máme celkem ve
vlastních rukách a nemusíme se na
nikoho spoléhat,“ sdělil sportovní
ředitel týmu HK .A.S.A. Město Lovosice Vojtěch Srba.
V předvánočním čase mužstvo
trenéra Vladimíra Šumy zabodovalo. Nejdříve Lovci porazili Zlín
(34:27), pak jako hosté Duklu
(22:25) a následně doma Jičín
(26:24). Radost jen pokazilo poslední utkání loňského roku, kdy
Lovosice podlehly v Karviné o

jedinou branku (25:24). Hned poté
následovala zimní pauza. Jarní část
soutěže se pak rozeběhne v rámci
17. kola až 7. února. To se fanoušci
mohou těšit na domácí utkání se
Zubřím od 17 hodin.
Novou posilou týmu se stal asistent trenéra Václav Toman. S jeho
příchodem jako by ta prvotní smůla odpochodovala a hráči se viditelně začali více snažit. „Prakticky
se v kabině nestalo nic podstatného. Určití lidé jen dostali méně
šancí. Trochu jsme je v tom nechali
vykoupat, aby si uvědomili, že bez
nich se to dá. Najednou začali hrát.
Druhá věc je, že s druhým člověkem na lavičce přišel i nějaký nový
impuls,“ podotkl Václav Toman.
Do konce základní části soutěže
zbývá od února již jen šestice utkání. Lovci narazí na zmíněné Zubří,
následně jedou do Litovle, Hranic,
Plzně, Frýdku a končí doma s Přerovem. „Musíme postoupit do play
-off a v něm přejít přes první kolo.
Chceme si zahrát minimálně semifinále,“ dodal sportovní ředitel
Vojtěch Srba.
(pp)

Fotbal ano – drogy ne!
ZŠ A. Baráka Lovosice se zúčastnila již pátého ročníku futsalové soutěže pro všechny základní školy v České republice,
jejíž hlavní motto nalezneme
v titulku tohoto článku.
Naši žáci „reprezentanti“ (M.
Krogner, V. Kovář, D. Koutecký,
J. Kovařík, D. Pokorný, J. Šmíd a
V. Svoboda) prošli prvním kolem
této soutěže, a kvalifikovali se tak
do kola druhého, které se konalo
12. prosince 2014 v Libochovicích,
kde náš školní výběr narazil na

domácí družstvo ZŠ J. E. Purkyně
a dále na ZŠ Prokopa Holého Louny a ZŠ Terezín. Turnajem prošlo
družstvo naší školy bez sebemenšího zaváhání a vůbec poprvé
postoupilo do finále severočeské
divize, což je pro nás, futsalové
nadšence, na ZŠ A. Baráka veliký
úspěch. Během ledna následujícího
roku budou hoši usilovat o další
postup mezi školní futsalovou elitu
České republiky. Držme chlapcům
palce, sportu zdar a futsalu zvlášť.
Michal Kovář, učitel tělesné výchovy

Plavecký klub Lovosice a jeho Vánoční cena v plavání 2014
V sobotu 13. prosince 2014
se uskutečnil v Městském bazénu Lovosice oddílový přebor v
plavání, který pořádal Plavecký
klub Lovosice. Startovali v něm
nejen zkušenější plavci – členové
sportovních družstev, ale i plavci
– začátečníci, kteří plavali pouze
trať 25 m volný způsob.
V kategorii začátečníků startovalo
celkem 9 plavců s ročníky narození
od 2006 do 2009. Ve stejné začátečnické kategorii startovalo celkem 15 plavkyň ročníků narození
od 2003 do 2008. Třech nejlepších
výkonů plavců – začátečníků na
25 m volný způsob dosáhli: Marek
Čerňanský (2007) časem 0:22,9;
Daniel Komínek (2006) časem
0:25,6; a Ondřej Cejpa (2007)
časem 0:31,2. Tři nejlepší výkony
plavkyň – začátečnic na 25 m volný
způsob zaznamenaly: Tereza Vágnerová (2004) časem 0:22,1; Štěpánka
Neugebauerová
(2003)
časem 0:22,9; a Klára Kylíšková
(2006) časem 0:25,0.
V kategorii sportovního plavání
(závodníci trénují dva – až třikrát
týdně) startovalo 20 plavců a 20
plavkyň. Mezi plavci byli podle

očekávání na úrovni nejlepších
oddílových výkonů Lukáš Balák a
Přemysl Preiss. Dobré časy (kolem
250 až 350 bodů) dosáhli Patrik
Černohorský, Dominik Hodr, Dominik Kocián, Marcel Krejčí, Zbyšek
Lažanský a Daniel Zima.

Skupina plavkyň nemá v současnosti osobnost, která by se blížila
nejlepším oddílovým výkonům žen.
Dobré časy (kolem již uvedených
250 až 350 bodů) dosáhly Kamila
Husáková, Kateřina Vaňková a
Markéta Zimová.

O plynulý průběh závodů se postaral sbor rozhodčích, který vedl
vrchní rozhodčí Václav Voborník.
Závodící účastníci byli nepochybně
s průběhem závodů a uvolněnou
přátelskou atmosférou spokojeni.
František Ptáček

Mikuláš dorazil i do bazénu
Plavecký bazén v Lovosicích navštívil již tradičně Mikuláš, anděl a čerti. Nejmenší plavci základního plavání
PKLo dostali balíček s mlskou, který jim i přes velký respekt z čertů vykouzlil úsměv na tváři.
Václav Voborník
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Nabízíme:
Ę Předškolní vzdělávání v mateřské škole

dětem od 2 let
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

- kontakt: ms@stredni.eu, tel.: 777 082 225
Ę Ve střední škole nabízíme všechny obory

uvedené na webových stránkách školy
Ę Nové obory vzdělávání
- Scénická a výstavní tvorba
Ę A hlavně máme nové logo školy
Ę Bližší informace na: www.stredni.eu

+420 608 218 122 • Prackovice nad Labem 23 • phah@seznam.cz
www.autoservis-hon.cz

Návštěva školy možná kdykoliv po dohodě.
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• 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

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870
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Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí
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Kulturní středisko Lovoš
Pondělí 12. ledna – GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA
STANISLAV MOTL – reportér a cestovatel
ČERNÉ DNY JIŘÍHO VOSKOVCE
Známe ho všichni jako nerozlučitelné dvojče Jana Wericha.
Ovšem narozdíl právě od Jana Wericha opustil Jiří Voskovec
po únoru 1948 Československo, aby se do své rodné země
už nikdy nevrátil. O Jiřím Voskovcovi jsme pak už dlouhá desetiletí takřka nic nevěděli. Zaznamenali jsme pouze jeho skvělý
výkon v hollywoodském filmu Dvanáct rozhněvaných mužů.
Jiří, tentokrát už Georg, Voskovec tu sehrál – po boku hvězdného Henryho Fondy a dalších tehdejších hvězd – vskutku
jedinečný herecký part. Od roku 1952 stihl Jiří Voskovec hrát
ve více než 70 filmech. Mimořádné úspěchy slavil rovněž
v divadle, dokonce i na Brodwayi.
Velmi málo však dodnes víme o jeho jednom velkém tajemství. Toto tajemství se stalo Voskovcovým celoživotním traumatem. Výrazně ovlivnilo i jeho další život… Psal se rok 1950.
Jiří Voskovec právě přiletěl z Paříže do Spojených států
amerických. Tady ho však čekal nepříjemný šok. Podobný šok
však v té době prožívali mnozí další američtí umělci a veřejně
známí lidé.
Klubovna KS Lovoš, od 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
Relaxace každé podělí od 8.30 hodin v DDM Elko.
Zdravotní cvičení každé pondělí od 10.00, úterý od 8.30
a 10.00 v DDM Elko Lovosice a od 13.00 v DPS Lovosice.
Cena 300 Kč pro členy na čtvrtletí.
Pondělí – Počítačová gramotnost
Úterý – Cvičení s lany
Čtvrtek 8. 1. – ERGOTERAPIE – Keramika
Práce s hlínou, od 9.00 hodin v DDM Elko, cena 20 Kč.
Pí. Janoušková: 723 727 207.
15. – 25. 1. – Mšené lázně
Cena 6 950 Kč, přihlášky s platbou: 603 230 513.
Pondělí 19. 1. – psychotronik Václav Vít
Přednáška Mšené lázně od 13.00 hodin.

Ulice 8. května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/
Pátek 16. ledna
ÚSMĚV PRO ZDRAVÍ POŘÁDÁ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17.00 do 22.00 hodin, vstup 65 Kč, pí. Javůrková: 790 403 536
Úterý 20. ledna – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových
a českých orchestrů a zpěváků.
Sál KS Lovoš – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin,
vstup volný.
Čtvrtek 29. ledna – Zábavný pořad – IVO ŠMOLDAS
KS Lovoš připravilo pro milovníky suchého a inteligentního
humoru zábavný pořad s Ivo Šmoldasem.
Sál KS Lovoš, od 18.00 hodin, vstupné 100 Kč.
Pondělí 2. února – ZÁJEZD – Divadlo Teplice
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí
může být náhle těsná... Přesně takové „převýšení poptávky
nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků. Divadlo Teplice – Divadelní společnost Háta.
Hrají: Monika Absolonová, Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová,
Martin Zounar, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová.
Vstupné s dopravou 400 Kč, možno zakoupit v KS Lovoš.
KS Lovoš přijímá přihlášky do kurzu: Zdravotní cvičení s prvky jógy.
Přihlášky zasílejte na adresu kslovos@atlas.cz, nebo se informujte
u paní Šramotové na tel. čísle: 416 532 140.

Připravujeme – zájezdy:
3. – 13. 4. • Karlovy Vary
Plná penze, FT poukazy, cena 6 300 Kč, přihlášky: záloha 2 000 Kč
+ FT do konce ledna, tel.: 603 230 513.
7. – 10. 5. • Víkendový seminář Doksy
26. 4. – 3. 5. • Luhačovice, hotel Praha
Plná penze, program, FT, cena 5 300 Kč, přihlášky: záloha 2 000 Kč,
pí. Lániková: 604 890 052.
3. – 12. 6. • Itálie, CAORLE
Polopenze, hotel Luisa, cena 7 400 Kč, tel.: 603 230 513.
4. – 12. 9. • Itálie, BIBIONE – vinobraní
Doprava, ubytování bez stravy a povlečení, cena 4 350 Kč.
9. – 19. 9. • Černá Hora
Letecky, plná penze, 10 nocí, cena 14 500 Kč, přihlášky: záloha 2 000 Kč,
pí. Žamberská.

Čtvrtek 29. 1. – KERAMIKA
DDM Elko od 9.00 hodin, pí. Janoušková: 723 727 207.

9. – 16. 8. • Františkovy Lázně
Polopenze, program, cena 4 600 Kč, přihlášky: záloha 2 000 Kč, pí. Zemánková.

Divadlo dle nabídky

25. 8. – 3. 9. • Chorvatsko – Makarská
Polopenze, doprava, cena 7 400 Kč.

Stolní tenis, pí. Samuelová
Samovyšetření prsu do škol

Bližší informace a přihlášky: pondělí a úterý dopoledne v DDM ELKO
na telefonu: 603 230 513, 416 531 179 nebo 416 532 505

Vstupné: 50 Kč
Pořádáte akce? Napište nám!
Pořádáte kulturní, sportovní, nebo volnočasovou akci? Napište nám a my ji
zveřejníme v kulturním přehledu města Lovosice, který vychází v Lovosickém
dnešku a na plakátech vylepovaných na výlepových plochách v Lovosicích.
Své akce posílejte na e-mail kulturalovosice@gmail.com, a to do 20. dne
každého měsíce. Bližší info u Ing. Martina Kohla, tel.: 773 686 481.

Pf 2015
Město Lovosice přeje všem svým občanům
šťastný a úspěšný rok 2015

