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Víceúčelové hīiště má být postaveno u gymnázia

Oprava Ústecké ulice skončila

(text + foto: Radim Tuček)

Občané dluží městu za odpady
pīes 2,7 milionu korun

(tuc)
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Město vybírá firmu, která odveze
nebezpečné odpady z olejny

Sport
Rozhovor

Zdeňka
Černávehovoīí
Smělý
dosáhl
Francii
o městské
knihovně
velkého
úspěchu

10|
7|

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváme se do
pīedposledního
měsíce tohoto roku a
s ním se završují i
některé události a
akce, se kterými bych
Vás v následujících
īádcích rád seznámil.
Byla dokončena oprava a odizolování zdí na DPS. Velmi významným
počinem je konsolidace úvěrů města
spojená se změnou nevýhodných a
zatěžujících podmínek. Dále jsme
došli ke vzájemně úspěšné dohodě
s firmami pīi finalizaci povrchů na
Holoubkově. Ve spolupráci s krajem
a projektovou kanceláīí byly zpracovány 3 varianty návrhů na vybudování reprezentativního a funkčního
autobusového terminálu. Do konce
roku očekáváme schválení uceleného projektu.
Následnou zprávou doufám potěším milovníky zeleně v Lovosicích,
neboť bude zahájen projekt komplexní péče o zeleň v našem městě.
Tento krok dlouhodobě zpětně
reflektuje špatný stav zeleně v
Lovosicích, nekoncepčnost a nevhodné osazování dīevin v parku u
škol, v lesoparku Osmička, potažmo
v celém městě. Jak jsem již zmiňoval
v pīedešlém sloupku, skončila první
etapa restrukturalizace městského
úīadu a je pīipravena druhá, která
bude realizována začátkem nového
roku. Finalizuje se projekt zaměīený
na zlepšení varovných systémů
města. Probíhají práce oprav chodníku a veīejného osvětlení v ulici
Leoše Janáčka. Bohužel, zkušební
provoz zimního stadionu musím
hodnotit jako problematický, neboť
vykazuje celou īadu nedostatků
způsobených nekvalitou provedených prací ze strany dodavatele
oprav technologie chlazení po
povodni roku 2013. Hudební produkcí, jakož i literárními počiny a
výstavou fotografií ožije Pfannschmidtova vila, kde se pīedstaví
lovosičtí autoīi. Věīím, že akce se
stane další tradicí a pīispěje k oživení kultury a patriotismu v Lovosicích.
Vysokou uměleckou laťku nasadilo
v minulém roce Sdružení Maďarů
v Lovosicích realizací večera maďarské kultury a koncertu maďarských
umělců. Ten se uskuteční i letos.
Srdečně Vás zvu na obě tyto velmi
kvalitní události.
Milan Dian, starosta

www.meulovo.cz

Aktuality

Změny na radnici mají usnadnit orientaci občanům

současného
úīadu.

Na
základě
výsledků auditu
města Lovosice
z bīezna letošního roku zpracovaného společností Kreston
A&CE Consulting, s.r.o. bylo
pīistoupeno k
reorganizaci
stavu městského

Díky údržbě náměstí technickými službami město výrazně ušetīí

Fotopast se městu osvědčuje, další možností je videokamera
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Vítání občánků nově!

Rodiče se musejí pīihlásit sami
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice

Strážníci absolvovali důkladné cvičení stīelby

• • • Z výpisů jednání rady města • • •

Navštivte výstavu „Začalo to Mistrem Janem“

Listopad 2015
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Zastupitelé

Pīedstavujeme nové lovosické zastupitele
Mgr. Monika Zemanová

Ing. František Zukerstein
Narozen 13. 7. 1Ř56, ženatý, 2 děti

Kurzy němčiny měly jeden speciální semináī

Pīemysl Živný

Text + fotoř Radim Tuček
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Odbory
Odbor regionálního rozvoje a správy města informuje
o opravách ve městěř

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje o svých akcíchř

Ulice Leoše Janáčkař
Město Lovosice zajistí kompletní opravu ulice Leoše Janáčka, která zahrnuje renovaci chodníků, vozovky a veīejného osvětlení. Stavbu provede
firma Stavby Kühn s.r.o. Praha. Práce mají být hotové do 7. prosince. Akci
uhradí ze svého rozpočtu město, stát má 1,833 milionu korun.
Ulice Smetanova, Dvoīákova, Fibichova, Sukova a Škroupovař
V těchto ulicích společnosti RWE a SVS a.s. realizují opravu rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace. Opravu plynovodů provádí pro RWE firma
Tepgas Ústí nad Labem s termínem dokončení 11/2015. Opravu vodovodů a kanalizací pro SVS provádí firma Istar s.r.o. Ústí nad Labem
s termínem dokončení 11/2015, ulice Dvoīákova pak bude hotova do cca
05/2016. Povrchy vozovek, chodníků a nezpevněných ploch (zeleň) bu-

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb
a programů ve městě Lovosice

dou v rámci investice společností uvedeny do původního stavu a pīedány
zástupcům města. Po dokončení oprav těchto inženýrských sítí by se
měly v tzv. „Teplické čtvrti“ postupně po ulicích opravovat chodníky,
vozovky a veīejné osvětlení v návaznosti na pīidělování finančních prostīedků. Kde, kdy a v jakém rozsahu bude upīesněno. Na snímku je stav
oprav v ulici Fibichova na konci záīí (fotoř Radim Tuček).
Oprava fasády na 1. ZŠ
Firma opravující fasádu na 1. ZŠ nestihla práce dokončit v termínu (15.
īíjen), za což bude městu platit penále. Pīedpokládané ukončení oprav je
v druhém týdnu měsíce listopadu. Za každý den prodlení bude uplatňováno penále ve výši 1.853,Ř2 Kč bez DPH. Celková pīedpokládaná výše
(do 13. listopadu) činí 44.4Ř4,08 Kč bez DPH.
Za odbor Jitka Voláková a Jan Rössler

Využívejte více aplikaci Lepší místo,
vyzývá občany vedení města

Pīíští číslo Lovosického dneška
najdete ve svých schránkách
v pátek 4. prosince
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Informace
Ve staré radnici proběhla Konference komunitního plánování sociálních služeb

Pozor změnyř Průkaz OZP a pīíspěvek na mobilitu
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Školáci

• Štrůdlování s Inkou si užily děti z Mateīské školy Sady pionýrů •

Den zvíīat měli v ZŠ Všehrdova

Jazykově-poznávací pobyt
a sportovní den v Coswigu

Klára Žamberská

Českosaské Švýcarsko na kolech

Listopad 2015
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Události
5. vítání občánků, 22. īíjna 2015
Ve čtvrtek 22. īíjna se v obīadní
síni Městského úīadu v Lovosicích konalo páté letošní vítání
nových občánků.
Ty mezi nás pīivítali radní Milan
Šramota, matrikáīka Hana Berán-

ková a básničkami a písničkou děti
z Mateīské školy Sady pionýrů. Z
patnácti pozvaných rodin se dostavilo tīináct. Pīivítána byla čtyīi
děvčata a devět chlapců.

Radost, tanec a víra v Lovosicích

Text + foto: Radim Tuček

Zlevař Karolína Beránková, Emma Krátká, Justýna Toužimská a Jan Zyka.

Zlevař Jan David, Tomáš Īehák, Šimon Friedel, Richard Slavík a Maxim
Matěna.

Hospodaīení ASK najdete na webu

Zlevař Matyas Piegelbauer, Tomáš Šesták, Jan K. Hanuš a Daniela Trefná.
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„Po zpracování Pīiznání k dani z
pīíjmů právnických osob za rok

2014 (daňovou poradkyní) jsou od
17. července Výkaz zisku a ztrát
2014, Rozvaha 2014 a Pīíloha k
účetní závěrce veīejně dostupné.
Od záīí 2015 je pak navíc měsíčně
aktualizován Pīehled výnosů a
nákladů za uplynulé období,“
uvedla Bana Berková, tajemnice
ASK Lovosice.
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Informace

• • • Týden knihoven pīilákal nové čtenáīe • • •

O počítačové kurzy seniorů je velký zájem, pro účastníky jsou zdarma

Známé i neznámé osobnosti Ústeckého kraje

Pīed 140 lety se narodil v Lovosicích Karl Tutte, pedagog a historik
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Sport

Evropské hry v Nice skončily pro Smělého velkým úspěchem

Jaroslav Smělý na stupních vítězů společně s druhým Wolfgangem Fuhrmanem z Německa, třetím Davidem Deschanelem z Francie a se synem Járou,
kterému právě předává zlatou medaili hosteska.

Vodácký klub bilancuje letošní rok, do jeho īad pīibylo několik dětí

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní stīedisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČř 00830186
Zodpovědný zástupce vydavateleř Ing. Martin Kohl. Šéfredaktorř Radim Tuček (tuc). Redaktoīiř Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv).

Inzerci a články pīijímá redakce na e-mailuř lovosicky.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané pīíspěvky se nevracejí.
Tiskř Samab Press Group a.s.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke kīídovým papírům zn. REVIVE.

Kultura
České saxofonové kvarteto zahrálo v Lovoši

Koncert k poctě Mistra Jana Husa
proběhl v Mírovém kostele

Výstava Bez hranic zmapuje kulturu stīedověkého Krušnohoīí
Bez hranic. Umění v Krušnohoīí
mezi gotikou a renesancí
Termínř 27. 11. 2015 – 13. 3. 2016
Místo konáníř Národní galerie v Praze
– Valdštejnská jízdárna
Autorka výstavyř Michaela Ottová
Kurátoīi výstavy NGř Jan Klípa a Štěpánka
Chlumská

Listopad 2015
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Město Lovosice

Pīehled kulturních a sportovních akcí
Listopad 2015

Kulturní stīedisko Lovoš

Spolek Úsměv pro zdraví, SenSen a Victoria

Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon 416 532 140
Webř httpř//kslovos.lovosice.com

Václavské náměstí 1, 41002, Lovosice, emailř zamberskaliba@seznam.cz
Telefonř 603 230 513

Pátek 6. listopadu – NÁRODNÍ VEČER – Čeká Vás koncert s tīíchodovou
večeīí v maďarském, dobovém stylu. Zazní světoznámé melodie z operet a
muzikálů. Vystoupí - SZENDI SZILVI hvězda operety 2015 a SZABÓ DAVID.
Sál „Lovoš“ – od 1Ř hodin, vstupné 300 Kč (zahrnuje koncert s večeīí).
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Čtvrtek 12. listopadu – DEN ZDRAVÍ - První pomoc, jednat rychle, zachránit život. Pīednáška lékaīe a ukázka první pomoci /záchranka/ měīení
KT, cukru a cholesterolu. Sál „Lovoš“, od 13 hodin.
Pátek 13. listopadu – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace . Hraje orchestr Kulturního stīediska Lovoš. Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Úterý 17. listopadu – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu pīedních světových a českých orchestrů
a zpěváků. Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin,
vstup volný.
Čtvrtek 1Ř. Listopadu – TANEČNÍ ODPOLEDNE S PLECHOVANKOU
Sál „Lovoš“ od 16 hodin, vstupné 50 Kč.
Pátek 20. listopadu – ÚSMĚV SENZAČNÍ SENIOĪI POĪÁDÁ TANEČNÍ ZÁBAVU S PĪEKVAPENÍM
Sál „Lovoš“, v 17ř00 do 22ř00 hodin, vstupné 65 Kč. K tanci a poslechu
hraje ALOIS WEISS.
Úterý 24. listopadu - RADIM UZEL A JOSEF ŠTROSS
Poīad se jmenuje O sexu pīevážně nevážně" a jsou to dvě hodiny vkusné
zábavy, humoru, ale i ponaučení na dané téma + písničky Josefa Štrosse,
swingové písničky a recitace Villona, Preverta a Kainara. Sál „Lovoš“, v 18
hodin , vstupné 100 Kč.
Pátek 27. listopadu– VĚNEČEK ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍHO KURZU
Společenský večer absolventů tanečního kurzu. Ukázky tanců a soutěže,
večerem provází Karel Zima s partnerkou. K tanci i poslechu hraje skupina
COLORS. Sál „Lovoš“, v 1Ř. hodin, vstupné 150 Kč.
Sobota 28. Listopadu – COUNTRY ZÁBAVA – Hlavní host IVAN HLAS
a skupina KARAVANA. Sál „Lovoš, od 18 hodin , vstupné 100 Kč.
Pondělí 30. Listopadu – ZUŠ poīádá ADVENTNÍ SBOROVÝ KONCERT vystupují HAPPY VOICES , VOCAL FRIENDS , APPENDIX Litoměīice. Sál „Lovoš“ od 17 hodin, vstupné 100 Kč.
Pondělí 7. prosince - GEOGRAFICKÁ PĪEDNÁŠKA - Jaroslav Bašta
Jihovýchodní Asie. Klubovna KS Lovoš, 17.30 – 1Ř.30, vstup zadním vchodem, vstupné 20 Kč.

Každé pondělí od 8.30 hod. SKUPINOVÁ RELAXACE v 10 hod. cvičení
DDM Elko. Každé pondělí od 13 hod. Litoměīice, DsPs Kosmonautů 14
Každé úterý ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ od 8.30 a 10 hod. KS Lovoš od 17 hod.
5. 11. + 3. 12. Keramika Elko od Ř hod.
12. 11. Členská schůze Úsměvu, KS Lovoš, od 13hod.
12. 11. Den Zdraví, od 14 hod. Jak žít s diabetem, MUDr. Jáchymová.
Měīení KT, cholesterolu. Léčivé oleje, náplasti. KS Lovoš.
DIVADLAř
(rezervéř Jaroslav Pilnaj 601 5Ř0 318)
7. 11. od 14 hod. doprava 150,- Kč
Mýdlový princ 200,- Broadway
Mama Mia 400,- Kongres centrum
Addams Family 300,- Karlín
Mary Poppins 300,- Hybernia
14. 11. TOBOGAN od 13 hod.
20. 11. Zábava s pīekvapením od 17 hod. Pīekvapeníř Country tance
Prachatice. Hraje “Lojzík saxík“. Pīedprodejř Věrka Javůrková. KS Lovoš,
cena 65 Kč.
23. 11. Pīednáška Vít Václav 13 hod., Kosmonautů 14, Litoměīice

HK FCC Lovosice - oddíl házené
Webř www.hazenalovosice.cz

15. 11. v 10.30 hod. TJ Cement Hranice - HK FCC Lovosice
28. 11. v 17 hod. HK FCC Lovosice - HC Gumárny Zubīí

ASK Lovosice - fotbalový oddíl

E-mailř info@asklovosice.cz Webř www.asklovosice.cz

7. 11. v 10.15 hod. ASK Lovosice - SK Polaban Nymburk
14. 11. v 13.30 hod. FK Baník Souš - ASK Lovosice

Městská knihovna

Náboženská obec CČSH v Lovosicích Vás srdečně zve na SLAVNOSTNÍ
BOHOSLUŽBU, která se koná dne 15. 11. 2015 v 14.30 hodin u pīíležitosti 110. výročí postavení Mírového kostela. Bohoslužbu bude sloužit patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta.

10. 11. - 27. 11. V čase - Výstava obrazů Kateīiny Krátké, slavnostní vernisáž Ř. 11. v 17 hodin v sále knihovny.
10. 11. Číst se dá nejen očima - pīednáška manželů Krajíčkových, sál
knihovny, od 17 hodin.
1.12. Vernisáž včelaīské výstavy Včelaīení v Českém stīedohoīí od 16 hodin v sále knihovny, po skončení vernisáže bude probíhat dílna pro děti i
dospělé - výroba svíček a ozdobných pīedmětů z včelího vosku.
Dílny v dětském oddělení - vždy stīeda od 14 hodin ř
11. 11. Zvíīátka ze šišek, 2. 12. Dárkové taštičky

ADVENTNÍ KONCERTY V MÍROVÉM KOSTELEř
28.11. CONSORTIUM MUSICUM zahrají vánoční písně (české a světové
koledy) a části vánočních oratorií (napī. Corelli, Bach) – vystoupí JUDr.
Soňa Herčíková Baītipánová, absolventka UŠ Lovosice
5.12. Pěvecký soubor lovosického gymnázia IN FLAGRANTI pod vedením
profesorky Linkové

Osvoboditelů 48/55, Lovosice, telefon 416 571 283
Webř httpř//knihovna.lovosice.com/

Svaz tělesně postižených z.s., MO Lovosice Vás co nejsrdečněji zve na
akce poīádané v roce 2016ř
duben 2016 - Lázně Libverda 24. - 30. 4.
květen 2016 - Zájezd Mostecko
červen 2016 - Rekreace v hotelu Renospond v Proseči na Vysočině 25. 6. 2. 7.
červen 2016 - Zájezd Ústecko
záīí 2016 - Rekreace v hotelu Bellevue v Jetīichovicích 17. Ř. - 24. Ř.
záīí 2016 - Zájezd Lounsko
Všechny termíny a podrobné informace najdete v dalších číslech Lovosického dneška, na našich vývěskách u Billy a naproti Městskému úīadu
Lovosice. Schůzka všech členů STP v Lovoši se pīipravuje na měsíc únor
2016. Pīijímáme nové členy.
Chcete, aby se vaše akce objevila na tomto listu?

Informace posílejte na e-mailř kulturalovosice@gmail.com

