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• Město je plné vánočních akcí •

Ůdvent je tu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Ve městě je možné v tomto období tradičně
navštívit velkou spoustu pīedvánočních akcí ať už v kostelech,
školách nebo na náměstí.

cením vánočního stromku na Václavském náměstí. Tuto akci si nenechaly ujít stovky lidí, zejména
rodiče s dětmi. Tradiční české
Vánoce pak do města pīivezl vánoční kamion s pestrým progra-

a věīí, že budou vyslyšena. Spoustu fotografií z akcí najdete na facebookovém profilu města, některé i
v tomto vydání. Uvnitī rovněž
nechybějí pozvánky na další akce,
které v Lovosicích během advent-

Několik takových už máme za
sebou. Advent jsme pīivítali rozsví-

mem (na snímku), kdy napīíklad
děti psaly Ježíškovi svá tajná pīání

ního období proběhnou. Pīejeme
pīíjemné počtení.
(tuc, foto tuc)
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Spolupráce s partnerským
Coswigem pokračuje
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

www.meulovo.cz

Téma

• • • Údržba zeleně ve městě prochází vývojem • • •

Prohlídka seznámila občany se špatným stavem topolĳ

O budoucnosti zeleně na Osmičce a zdravotním stavu zdejších topolĳ mohli občané pīijít
diskutovat šestnáctého listopadu na komentovanou prohlídku
v lesoparku Osmička, spojenou s
provedením jádrových sond
pomocí lesnického pīírĳstového
vrtáku.

báīskými
chatkami,
vytvoīení
broukoviště a na jaīe 2017 potom
nová výsadba včetně založení
trávníku. V zimě 2017/2018 proběhne kácení zbytku topolů směrem k benzínové pumpě, na jaīe
2018 potom bude založena nová
výsadba včetně trávníků.
Prohlídky se zúčastnil také Václav

dīevní hmoty na Osmičce seznámil
občany se zdravotním stavem
topolů z odborného hlediska, metodikou výpočtu ceny těženého
dīeva a způsobem odběru jádrových sond,“ sdělil Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního
prostīedí na MěÚ Lovosice.
Po teoretické diskuzi následovala

jádra z vrtáku byla sonda znalcem
popsána. Provedeny byly celkem
dva vývrty topolů, z toho druhý
strom vybrali sami občané.
Na obou sondách byla jasně
patrná hniloba v jádru kmene stromu, pīičemž druhý vzorkovaný
strom byl prohnilý více. Odborné
stanovisko znělo - jasně poškoze-

Účastníkům prohlídky byl nastíněn plán obnovy topolových porostů, kdy by ještě tuto zimu mělo
proběhnout kácení topolů za ry-

Komárek, soudní znalec v oboru
lesní hospodáīství, odvětví dīíví a
těžba. „Pan Komárek jako zpracovatel dvou posudků na kvalitu

krátká praktická ukázka provedení
vývrtu, kdy si mohli občané vlastnoručně vyzkoušet odběr sondy
pīírůstovým vrtákem. Po vyjmutí

né, pīestárlé dīeviny s rozvinutou
hnilobou kmene a kosterních větví
s rizikem odlomení částí stromů
prakticky kdykoli.
(ik, tuc, foto tuc)

V Lovosicích se už zase sázejí nové stromy, ozdobí spoustu ulic
V Lovosicích se už zase sázejí stromy.
V listopadu se vysazovalo ve vnitrobloku
mezi domy v ulici Žižkova a Prokopa Holého,
v prostoru mezi plaveckým bazénem a tenisovými kurty, v blízkosti ulice U Nadjezdu, u
skateparku v ulici Zámecká a v ulici Purkyňova v místech bývalé vápenky.
Technické služby města v těchto lokalitách
vysadily celkem 2Ř stromů. Odbor životního
prostīedí pro výsadbu zvolil jasany, javory a
lípy. Jedná se o náhradní výsadbu ještě z roku
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2015.
Pīed uzávěrkou tohoto vydání Lovosického
dnešku byla ještě úīadem naplánována výsadba
sedmi trnovníků akátů v Ústecké ulici jako náhrada za pokácené ovocné stromy, které musely ustoupit rekonstrukci kanalizace. Dále plán
počítá s výsadbou tīí javorů v ulici Wolkerova.
Další tīi nové stromy zkrášlí prostranství mezi
bytovými domy v ulici Terezínská. Zde to budou
2 kusy trnovníku akátu a 1 javor červený. Poslední výsadba se dotkne ulice 28. īíjna, kde

bude nově vysazena lípa srdčitá. Tato náhradní
výsadba bude provedena ještě do konce letošního roku.
Další plány pro období vegetačního klidu
Jedenáct kusů trnovníku akátu pīibude do
Žižkovy ulice. Máchovu ulici budou zdobit dvě
lípy srdčité a jednu okrasnou jabloň zasadí
pracovníci technických služeb v zahradě domova s pečovatelskou službou.
Iva Šumová, odbor životního prostředí, ik
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Nový kalendáī města je již k dostání

Nový kalendáī města Lovosice na rok 2017
je již k zakoupení v informačním centru města. Do prodeje jde 100 kusĳ a jeden poīídíte
za 120 korun.
„Motivem jsou Lovosice jako moderní a barevné město. Fotografie pocházejí od různých
autorů. Většinou se ale jedná o díla místních
fotografů. Napīíklad pro zimu jsme použili
snímky ze soutěže „Zasněžené Lovosice“, která
proběhla na začátku tohoto roku a jejich autory
jsou pánové Jindīich Seifert a Miroslav Vintrich.

Dalšími autory jsou pak Tomáš Tomášek, Pavel
Mego, Martin Vonka a paní Míla Vildová,“ sdělil
Vojtěch Krejčí, vedoucí Kulturního stīediska
Lovoš.
Kalendáī je nástěnný. Rozměry díla jsou atypické, jedná se totiž o větší A3. Konkrétně pak
31 cm na výšku a 46 cm na šíīku. Město kalendáīe vydává každý rok. Jejich témata se různí.
Oblíbeným motivem jsou napīíklad historické
fotografie nebo krajina Českého stīedohoīí.

Úīad prochází modernizací
a zefektivněním chodu

(ik, foto tuc)

Zastupitelé se sejdou 15.12.
Popáté a
zastupitelé
ve čtvrtek
Začátek je
hodinu.

naposledy se v tomto roce sejdou
města Lovosice. Zasedání proběhne
15. prosince na sále staré radnice.
naplánován tradičně na šestnáctou
(tuc)

Fitness a workoutové hīiště na Osmičce jsou dokončená
Venkovní fitness a workoutové
hīiště na Osmičce jsou dokončená. V úterý 22. listopadu proběhlo pīedání stavby.
Pro fitness hīiště byla zvolena
sestava
venkovního
náīadí
„Florida“ v podobě různých bradel,
hrazd a posilovacích pomůcek.
Hīiště je také vybaveno certifikovanou bezpečnostní gumovou dopadovou plochou. Rehabilitační a
relaxační park je určen pīedevším
pro seniory. Jeho součástí je napīíklad masážní zaīízení, pomůcka
pro procvičování ramen a pasu
nebo různá šlapadla. Součástí mini
areálu je i hīiště na pétanque. Vše
doplňuje nový městský mobiliáī.
Smutnou skutečností bohužel je,
že hīiště nebylo ještě ani pīedáno
investorovi do užívání a již ho
poničili vandalové. Stalo se tak
v noci z pondělí na úterý 22. listopadu. Poničeny byly části dopadové plochy, na hīišti se našlo množ-

ství stīepů a lahví od alkoholu.

Téměī všechny herní prvky byly

Vandalové poničili hīiště, město zaplatí desetitisíce korun
Īádění vandalĳ nebylo letos ušetīeno ani
jedno z 12 dětských hīišť ve městě.
„Za opravy jsme zatím zaplatili zhruba 11 tisíc
korun. Nicméně budeme muset vydat ještě
dalších cca 23 tisíc Kč za herní prvky, které musíme nejprve nechat opravit nebo znovu vyrobit,“ uvedl Ondīej Rondoš, vedoucí odboru
majetku a investic.
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Město dokonce eviduje pīípad, kdy hrací prvek
nevydržel ani jeden týden. Častým terčem vandalů jsou také provozní īády, které na místě
vydrží sotva měsíc. Uvedl dále k situaci Rondoš.
Město proto pīipravuje novou smlouvu s revizní firmou, která bude pravidelně provádět
kontroly a opravy. Na místa budou také znovu
nainstalovány provozní īády. Dozorem nad

zašpiněné od bahna. „Hīiště v
našem městě jsou neustálým terčem vandalů. Za letošní sezonu
jejich īádění neuniklo ani jedno.
Workoutové hīiště stálo nemalé
finanční prostīedky, celkem to bylo
téměī 680 tisíc korun a je ostuda,
že nový mobiliáī nevydrží ani den.
Městská policie již v minulosti
dostala pīíkaz, aby se na hīiště
zaměīila. Zvažujeme také rozšíīení
kamerového systému města v
lokalitách, kde se hīiště nacházejí,“
uvedl místostarosta města Vladimír
Šuma.
Poděkování patīí společnostem
RESPECT a.s., Glanzstoff Bohemia
s.r.o. a Mondeléz CR Biscuit Production s.r.o., které na komplex hīišť
pīispěly finančním darem. Hīiště
bude slavnostně otevīeno v jarních
měsících pīíštího roku. Na jaīe
budou ještě provedeny drobné
terénní úpravy a dosev trávy.
(ik, foto archiv MěÚ)

hīišti byla pověīena městská policie. Strážníci
mají naīízen zvýšený dohled. Nicméně dvoučlenná hlídka nemůže být všude, a proto prosíme občany, aby īádění vandalů hlásili. Pro pīípadné odhalení pachatelů bude využívána i
fotopast.
Na celém území Lovosic se nachází 12 dětských hīišť, 1 skate hīiště a nově se buduje
multifunkční hīiště za budovou gymnázia a
workoutové hīiště na Osmičce.
(ik)
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Ůbsolventka gymnázia se objeví
Známý lovosický zpěvák
v hlavní pohádkové roli ČT
Josef Fečo slaví další úspěchy
Nedávná absolventka naší školy
Lucie Černá z Lovosic (maturovala v roce 2015) se jako talentovaná mladá herečka objeví
(mj. vedle herce Lukáše Vaculíka)
v tradičně nové štědrovečerní
pohádce v hlavním vysílacím
čase na obrazovkách České televize pīímo 24. prosince.
Pohádka nese název Pravý rytíī a
více (včetně krátkého rozhovoru) si
můžete pīečíst na stránkách České
televize. Těší nás, že se naší bývalé
studentce profesně daīí, na pohádku se také my jistě rádi podíváme.
Gymnázium Lovosice, foto: Zdroj ČT

(hz, foto archiv rodiny Fečových)

Ůdventní ZUŠka

Vážení pīíznivci lovosické ZUŠky, srdečně vás tímto zveme na
pīedvánoční koncerty a výstavy
konané naší školou!

Žáci základních a mateīských škol
města sbírali kaštany
Žáčci základních a mateīských
škol města sbíraly kaštany určené na pīikrmování zvěīe. Do
sběru se zapojily 3 základní školy
a jedna mateīská škola, jejichž
žáci ve svém volném čase nasbírali téměī 2 tuny kaštanĳ.
Veškeré nasbírané kaštany odkoupili myslivci za cenu 2,-Kč/kg.
Tyto peníze použijí školy a školka
na své potīeby. Ze škol kaštany
putovaly do honiteb v Českém
stīedohoīí, hlavně do honitby

Bīezina a Lesy Sever II. Pīíkrm je
určen pro spárkatou zvěī, pīedevším pak pro srnce, muflony a
MŠ Sady pionýrĳ - 110 kg
1. ZŠ Sady pionýrĳ - 480 kg
3. ZŠ Ůntonína ůaráka - 700 kg
4. ZŠ Všehrdova - 550 kg
Celkem - 1 840 kg
daňky. Sběr uspoīádal odbor životního prostīedí Městského úīadu
Lovosice.
(ik, foto archiv)

Tradiční Adventní koncert není
zdaleka první akcí, kterou ZUŠ od
začátku školního roku poīádá.
V průběhu uplynulých tīí měsíců
jste nás mohli vidět a slyšet již
několikrát – na Václavské pouti
účinkovala Enkláva a Dívčí vokální
kvartet, skladby napīíč žánry jste si
poslechli v sále KS Lovoš, nově si
žáci vyzkoušeli pīíjemné prostīedí
sálu v knihovně a tradičně zazpíval
sbor Happy Voices na adventních
trzích.
Krátkým vystoupením potěšili
mladí hudebníci také naše seniory
v Hezkých domech a v Domově
s pečovatelskou službou (na snímku). Práce žáků výtvarného oboru
si můžete prohlédnout na stálé
výstavě v pīízemí Pfannschmidovy

vily. V prosinci se těšíme na setkání
s vámi hned pětkrát, a to vždy od
17 hodinř v pondělí 5.12. uslyšíte
písně v podání sborů Happy Voices a Vocal Friends ve velkém sále
knihovny, na stejném místě zažije-

te Kouzelné Vánoce se ZUŠ ve
stīedu 14.12. a vyslechnete Koncert pěvecké tīídy v pondělí 1Ř.12.
Zavítáme také do Tīebenic, kde si
7.12. zahrají pīevážně žáci z poboček školy.
A nesmíme zapomenou na populárně laděná vystoupení ve čtvrtek
8.12. v KS Lovoš. V den koncertu
od 16.30 vám zde naši výtvarníci
pomohou v rámci tvoīivé dílny
ozdobit vánoční perníček. Součástí
bude rovněž výstava instalovaná
od 5. do Ř. 12. v prostorách kulturního stīediska.
Pīejeme vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a
pohody v nadcházejícím roce 2017.
Těšíme se na setkání s vámi!
P. Kacianová, ředitelka ZUŠ, foto tuc

Magyar ház - maďarské kulturní centrum
Otevírací dobař
Pondělíř Ř.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, 18.00 - 20.00 hodin
Stīedař Ř.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hodin
Prodejní výstava obrazů maďarského výtvarníka Alexandra Cabadaje v prosinciř Košťálov, Podzim ve Stīedohoīí,
Léto s Hazmburkem, Hazmburk od Kamýku, V polích, Statek, Stīedohoīí
od Lovečkovic
Stálá výstava o Maďarsku i s výkladem pro skupiny (skupinové prohlídky
je nutné hlásit pīedem na tel. 773 2Ř1 14Ř)
Pīipravujeme výuku maďarského jazyka pro děti i dospělé
Prodej maďarských specialit - koīení, nápojů a další
Maďarské speciality na objednávku - menu k nahlédnutí
Možnost degustací vína a občerstvení - na objednávku
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Rozhovor

Starosta Dianř Těší mne vše, co dokončíme dle dohody

Lovosický dnešek pīináší čtenáīĳm, tak
jako každý rok, pīedvánoční rozhovor se
starostou města Lovosice Milanem Dianem
(na snímku z vernisáže výstavy obrazĳ Jiīího
Novosada v Pfannschmidtově vile).
Máte za sebou druhý rok ve funkci starosty
města. Jaký byl v porovnání s tím prvním?
V porovnání by v podstatě vyšel stejně nebo
podobně. Ve funkcích vedení města jsme plně
vytíženi, stále bohužel i s problémy a odkazy z
dob dīívějších. Na půdě úīadu se profiluje nemálo lidí, kteīí mají smysl pro poctivou týmovou
práci a nebojí se pīicházet s nápady. Bohužel
nás dosti brzdí neefektivní historicky nastavené
procesy a vazby, které se snažíme eliminovat.

Opět se ve městě udělala īada oprav a rekonstrukcí. Které z nich Vás osobně nejvíce
potěšily?
Těší mne všechny, které byly dokončeny v
požadované kvalitě, za vysoutěžených nákladů
a v definovaném termínu. Jedná se o rekonstrukce lávek a mostů pīes potok Modla, revitalizaci a zprovoznění koupaliště a zimního stadionu, revitalizaci ulice Prokopa Holého, dokončení opravy fasády 1. ZŠ, rekonstrukce dvora
pro dům s pečovatelskou službou a dále také
investiční akce - tedy výstavba workoutového
hīiště, moderního multifukčního hīiště u ZŠ
Antonína Baráka nebo hīiště pro seniory a pétanque.
Nezanedbatelným počinem je též po dlouhé
době průtahů a jednání zdaīilá sanace olejny.
Zcela nově byl vytvoīen archiv městského úīadu
a zahájen projekt komplexní péče o zeleň. Ale
abychom se nebavili jen o investičních akcích,
velkou radost mám z fungování KS Lovoš a
jedinečné rekonstrukce bitvy u Lovosic.
Jaké nejzásadnější opravy město plánuje do
pīíštího roku?

Město má pīipraven projekt rekonstrukce autobusového nádraží, revitalizace KS Lovoš, obnovu ulic ve čtvrti Holoubkov, revitalizace lesoparku Osmička, parku Sady pionýrů, vytvoīení alejí,
modernizace fontány na Václavském náměstí,
zateplení 3. ZŠ, participace na vytvoīení podchodu do ulice Máchova, výstavby nových parkovacích ploch, výstavby podzemních kontejnerů.
Velmi zásadním úkolem do pīíštího roku bude
transformace technických služeb včetně včleně-

ní správy sportovišť. Je vytvoīena nová metodika rozdělování dotací pro sociální služby a dále
se finalizuje smart projekt energetického managementu či pīedúpravna vody a občanské
vybavenosti na koupališti.
Jste v polovině volebního období. Které
věci chcete prioritně dotáhnout do konce?
Chtěli bychom dostát všem závazkům definovaným a zahrnutým v našem volebním programu.
(tuc, foto tuc)

Jubilejní 10. koncert pīi svíčkách potěšil všechny návštěvníky
V neděli 20. listopadu se v kostele sv. Václava uskutečnil už po desáté velmi oblíbený
Koncert pīi svíčkách.
Jak ke vzniku této tradice došlo? V neděli 6.
listopadu 2005 směīovaly kroky mnohých lovosických občanů do kostela sv. Václava. Z podnětu známého tīebenického varhaníka a sbormistra Jiīího Stýbla byl pro milovníky chrámové
hudby pīipraven koncert, na kterém vystoupili
známí a oblíbení lovosičtí protagonisté klasické
hudby. Podrobnou historii vzniku tradice objasnila hned v úvodu koncertu flétnistka Ludmila
Tesaīíková (tehdy Velemanová).
„V roce 2003 jsem si ze zahraničí pīivezla noty
k Adagiu od Thomasa Albinoniho v úpravě pro
flétnu a klavír a pīemýšlela, kde bych si skladbu
mohla zahrát. A tehdy jsme s panem Stýblem
vymysleli, že bychom mohli uspoīádat koncert s
účinkujícími "z místních zdrojů". Otázkou bylo,
jak na koncert dostat diváky. A tehdy nás napadlo, že by mohlo být v kostele zhasnuto a mohly hoīet jen svíčky. K našemu pīekvapení se
akce setkala s velkým úspěchem a na první
koncert dorazilo asi 200 lidí. Mysleli jsme si, že
to bude koncert jediný, ale lidé se začali ptát po
opakování a nakonec je tady opakování desáté.
Pana Stýbla valná většina z Vás znala jako člověka a varhaníka, který jako amatérský hudebník dokázal uspoīádat neuvěīitelné koncerty a
hudební zážitky pro diváky v Lovosicích a okolí.
Bohužel, letos v květnu pan Stýblo zemīel, takže
jsme se rozhodli letošní koncert pīi svíčkách
uspoīádat i jako vzpomínku na něho. Zároveň
dnes zazní právě i Albinoniho Adagio, díky
kterému tento koncert vznikl,“ uvádí paní Ludmila.
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Náš kostel je významnou barokní památkou
a koncerty v něm jsou vždy zážitkem. Vnímání
hudby pīi mihotání malých svíček má však svoji
nezaměnitelnou atmosféru. Plamen svíce je
znamením naděje v nesmrtelnost. Kostel byl
osvětlen stovkami malých světélek, jejichž plaménky se mihotaly a kmitavě tīpytily, prodlužovaly a krátily, a vytváīely tajemnou atmosféru
Věčnosti. Varhaník Stýblo byl spolu s flétnistkou
Tesaīíkovou až dosud pīítomen na všech koncertech pīi svíčkách. Na mnoha z nich i seděl za
varhanami. Na tento poslední snad nahlížel
z muzikantského nebe a určitě s ním mohl být
spokojen.
Koncert zahájil lovosický faráī Roman Karol

Depař „Svíčky hoīí. Nebylo by dobré na ně teď
moc foukat, vystavovat je pīíliš velkému průvanu. Svíčky potīebují jemný vánek, my-lidé potīebujeme chvíle ztišení, zamyšlení. Už teď děkujeme všem účinkujícím - hudebníkům a zpěvákům za to, že podpoīí naše tiché zastavení
krásou hudby a zpěvu. Máme dnes liturgickou
slavnost Ježíše Krista Krále. On je největším
světlem. Kéž se z našich srdcí vznáší do nebe
také naše modlitby.“
V průběhu večera se pīedstavili známí lovosičtí
hudebníciř flétnisté Ludmila Tesaīíková, Karel
Tesaīík a Eva Peluňková, trubači Zdeněk Honců
starší i mladší, Martin Dolejší – xylofon a Petra
Kacianová – varhany a klavír. Vystoupil také
zpěvák Jakub Koch a Dívčí vokální kvartet pod
vedením Julie Nepustilové. V kvartetu se stīídaly Lenka Fialová, Lucie Hajná, Veronika Halušková, Eliška Ocetníková, Karolína Ocetníková a
Lucie Pacltová.
Program byl pestrý a náročný a každý si v něm
mohl najít uspokojení. Oproti prvnímu koncertu
v roce 2005 se repertoár mírně posunul od
klasické chrámové hudby k širšímu záběru i do
moderních skladeb – zazněla Modlitba pro
Martu J. Brabce, pīi které si návštěvníci mohli
vzpomenout na výročí 17. listopadu v roce
1Ř8Ř, Bernsteinova Maria v podání zpěváka
Kocha a varhanice Petry Kacianové nebo Berlinovy Bílé Vánoce v podání Dívčího vokálního
kvartetu s doprovodem Petry Kacianové na
klávesy. Posluchačů pīišlo jako obvykle opravdu
hodně a čekal je pěkný zážitek z krásné hudby.
Na závěr koncertu posluchači poděkovali hudebníkům dlouhotrvajícím potleskem. Byl to
hezký večer.
(hz, foto tuc)
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Děti opět dostaly pastelky Koncerty ve vile dostanou nový

Lovosická společnost Ůoyama,
pīední výrobce spojovacího materiálu pro automobilový prĳmysl, opět pīipravila na Mikuláše malý dárek pro děti z mateīských škol.

vybavení každého malého umělce.
Na pīelomu listopadu a prosince
rozdala ACZ všem dětem navštěvujícím pīedškolní zaīízení v Lovosicích, Vchynicích, Sulejovicích,
Malých Žernosekách, Čížkovicích a

rozměr, město poīídilo piano

Město zakoupilo nové koncertní piano do hlavního sálu Pfannschmidtovy vily. Zakoupeno bylo v Německu a stálo 1 34Ř eur.
Jedná se o digitální piano ve
tvaru kīídla značky Thomann.
První, kdo ho měl možnost vyzkoušet, byla īeditelka Základní
umělecké školy Lovosice Petra
Kaciánová. „Naše škola bude využívat nové digitální piano pīi koncertech žáků, které se v prostorách
knihovny uskuteční. Do konce roku
budou celkem čtyīi. 16. listopadu
to byl komorní koncert, 5. prosince
koncert Happy Voices, 14. prosince

pak proběhnou Kouzelné Vánoce
v knihovně se ZUŠ a 1Ř. prosince
poīádáme koncert pěvecké tīídy,“
uvedla īeditelka.
„Vhodné piano jsme sháněli již
od dubna, tedy téměī půl roku.
Chtěli jsme menší nástroj, abychom prostor sálu pīíliš nezmenšili,“ doplnil Pavel Fux, vedoucí
správního odboru Městského úīadu Lovosice.
Piano má na šíīku necelých 1,5 m
a váží Ř2 kilo. Jeho součástí jsou
dva zabudované reproduktory o
výkonu 60 W. 88 kláves vydá celkem 55 zvuků.
(ik)

Nové piano si vyzkoušela i pracovnice Informačního centra Lovosice
Pavla Pošvová.
(Foto: tuc)

Výtvarné činnosti jsou mezi dětmi
všeobecně oblíbené a podporují
grafomotorický rozvoj. Každé dítě
má silnou potīebu projevovat se
kreslením nebo malováním a kvalitní pastelky patīí k základnímu

Siīejovicích balení tradičních českých pastelek.
Podporujeme naše nejmenší výtvarníky a věīíme, že kvalitní pastelky s populárním Krtečkem udělají
dětem radost.
(PI)

Město má nové webové stránky,
inspirací byla Paīíž či Londýn
V úterý 15. listopadu ráno byly
spuštěny nové webové stránky
města Lovosice. Úplně nová moderní podoba stránek je inspirována modelem, který používají
napīíklad i města Paīíž nebo
Londýn.
Na stránkách občané naleznou
všechny informace o městě i městském úīadu, tak jak tomu bylo
doposud, ale v nové, modernější
podobě. „Snažili jsme se pīedevším
o to, aby se zjednodušilo vyhledávání a informace byly pīehledněji
uspoīádané. Stránky nebudou již
laděné do hněda, ale jsou šedo
modré. Modrá je totiž barvou našeho města, a proto jsme ji použili i

na webu,“ uvedl Milan Dian, starosta.
Úplnou novinkou je možnost
odběru aktualit pīes e-mailovou
adresu. V zápatí webu zájemci naleznou formuláī, kde se k odběru
novinek mohou pīihlásit. Pīipravuje
se také odkaz „Potīebuji si vyīídit“,
kde bude možné vyhledat informace o všech službách, které úīad
poskytuje. Služba bude k dispozici
ještě do konce roku.
Nový vzhled webových stránek je i
lépe pīizpůsoben pro zobrazení v
mobilních zaīízeních. Stránky města
spravuje firma WEBHOUSE s jejich
systémem vismo (adresa zůstala
(ik)
stejná - www.meulovo.cz).

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde 5. ledna
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Dárci krve byli oceněni Zlatým
kīížem a Zlatou medailí

Český červený kīíž ocenil Zlatým kīížem profesora Jánského
pana Františka Picka z Lovosic a
pana Otu Voláka z Chotěšova
(oba na snímku) za 80 bezpīíspěvkových odběrĳ krve.

Dále byli oceněni také paní Alena
Palánová, Jiīina Skīivánková a Edita
Soukupová z Lovosic, pan Jiīí Hušek z Lovosic a Petr Šírek z Malých
Žernosek. Tito jmenovaní obdrželi
Zlatou medaili za 40 odběrů krve.
Tato ocenění Český červený kīíž

uděluje každoročně těm dárcům,
kteīí nezištně poskytují krev, aby
pomohli ostatním v těžké životní
situaci. Letos se pīedání uskutečnilo 30. listopadu na Hradě v Litoměīicích.

„Rád bych všem oceněným i všem
ostatním našim spoluobčanům,
kteīí darují krev, takto veīejně
poděkoval a vyjádīil obdiv za jejich
obětavost a ochotu pomáhat,“
uvedl Milan Dian, starosta města.
(ik, foto tuc)

Lovosice uspoīádaly setkání starostĳ
Město Lovosice je obcí s rozšíīenou pĳsobností (ORP), což
znamená, že pod její pĳsobnost
spadá 32 okolních obcí.
Občanům těchto obcí město
poskytuje služby takzvané pīenesené působnosti státu. To si můžeme pīedstavit jako vydávání občanských nebo īidičských průkazů,
stavebních povolení, registr vozidel
a mnohé další. Město také pro
obce poīádá informativní schůzky
a semináīe, tak jako tomu bylo
napīíklad i ve čtvrtek 10. listopadu,
kdy se konalo Setkání starostů ORP
Lovosice.
Program jednání zahájil starosta
města Milan Dian. Následovaly dvě
pīednášky prezentované zástupci
ministerstva práce a sociálních věcí

Manželé Kītěnovi jsou spolu 60 let

a ministerstva vnitra. Jednalo se o
aktuálních možnostech čerpání
finančních prostīedků z Operačního programu Zaměstnanost a o
novinkách k Zákonu o hazardních
hrách. Dalšími dvěma body byly
stav požární ochrany ORP Lovosice
a diskuze na téma zajištění bezpečnosti okolních obcí. Problematika
bezpečnosti okolních obcí byla
starosty vyhodnocena jako stěžejní
otázka pro další diskuze a jednání.
Starosty také zaujala možnost
rozšíīení distribuce Lovosického
dneška do okolních obcí.
Setkání starostů se poīádá jednou
až dvakrát do roka. V posledních
dvou letech jsou setkání pravidelně
poīádána v sále staré radnice v
Lovosicích.
(ik)

Manželé Věra a Jindīich Kītěnovi z Lovosic prožívají v roce 2016
tīi významná životní jubilea. Oba dva oslavili 80. narozeniny a dne
20. īíjna i výročí 60 let společného života, tedy Diamantovou svatbu.
Svůj manželský slib si pīipomněli za účasti všech blízkých v obīadní síni
Městského úīadu v Lovosicích. Poděkování, obdiv a pīání pevného zdraví jim pīišli pīedat synové a dcera s partnery, 7 vnoučat s partnery a také
7 pravnoučátek.
Hana Beránková, MěÚ Lovosice

Projekt „Sami sobě“ již potīetí…

O podzimních prázdninách uspoīádala Farní charita Lovosice
v rámci projektu „Sami sobě“
čtyīdenní pobyt pro děti ze
svých sociálních služeb. Tento
projekt byl poīádán již potīetí.
Jeho podstatou je, že si děti samy
vytvoīí jídelníček, sestaví seznam
potravin na celý pobyt a ve spolupráci s pracovníky nakoupí potraviny. Následně si za asistence pracovníka pīipravují také samy jídlo.
Děti byly ubytované v objektu
v obci Leská pronajatém od obce
Tīebívlice. Pracovníci zajistili po
celé 3 dny bohatý program. První
den děti navštívily muzeum v Tīebívlicích, prohlédly si expozici Ulriky von Levetzow, další den absol-

vovaly výlet do Aquaparku v Mostě, navštívily věž a kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Páteční den začal návštěvou jezdeckého klubu Ranč pod skálou
Tīebívlice, kde děti mohly samy
krmit nejenom koně, ale i další
zvíīátka – lamu, kozy, prasátka.
Odpoledne si zahrály v lese bojovou hru. Program byl zakončen
opékáním vuītů a na závěr byla
uspoīádána stezka odvahy.
Pobyt se uskutečnil za podpory
města Lovosice, obce Tīebívlice,
Ústeckého kraje a částečně z výtěžku Tīíkrálové sbírky. Děkujeme
všem pracovníkům a podporovatelům za zdárný průběh akce.
Farní charita Lovosice

U DPS byla postavena protihluková stěna
Vytvoīením protihlukové stěny,
která pīinese větší komfort obyvatelĳm Domova s pečovatelskou službou v Lovosicích, skončila další etapa oprav a rekonstrukcí těchto prostor.
Seniory sedící na novém dvoīe
tak nyní hluk vozidel jezdících
kolem DPS nebude obtěžovat v
takové míīe, jako tomu bylo doposud. To bylo hlavním záměrem
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vedení města. Další etapa oprav v
DPS se bude týkat pīímo bytů.
Důvodem je jejich sloučení za
účelem zīízení moderních bytových jednotek pro seniory s vlastním sociálním zaīízením v každém
z bytů. Celkem projde v rámci této
zakázky úpravami šest bytových
jednotek, z nichž po realizaci
vzniknou 4 byty o velikosti 1+1 s
vlastním sociálním zaīízením. (tuc)
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Vybrané zásahy Městské policie Lovosice Vybrané zásahy jednotky požární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
16. ĪÍJEN - 15. LISTOPŮD 2016

Rušení nočního klidu
Ve dnech 23. 10. v 22ř30 hodin v ulici Žižkova a 12. 11.
v 23ř30 hodin v ulici Osvoboditelů jsme prováděli úkony k rušení nočního klidu.
Krádeže v ůille
Ve dnech 16., 28. 10. a 6., 7. 11. jsme īešili krádeže
zboží v supermarketu Billa.
Kouīení na zastávce MHD
23. 10. v 13ř00 hodin jsme v ulici Kostelní īešili občany, kteīí kouīili cigarety na kryté zastávce MHD.
Zajištění injekčních stīíkaček
27. 10. v 8ř30 hodin jsme v ulici Prokopa Holého zajistili a umístili do
sběrné nádoby několik použitých injekčních stīíkaček.
Verbální útoky
28. 10. v 2ř15 hodin jsme v ulici Osvoboditelů prováděli za užití donucovacích prostīedků úkony k osobě, která verbálně napadala obsluhu jednoho ze zde se nacházejících restauračních zaīízení. Následně tato osoba
začala verbálně napadat i strážníky a vyhrožovat jim. Po zadokumentování byl písemný materiál k pīípadu pro podezīení ze spáchání trestného
činu pīedán Policii ČR k provedení úkonů v trestním īízení.
Porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojĳ
na veīejnosti
1. 11. v 13ř00 hodin jsme v ulici Palackého īešili několik osob, které porušovaly obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veīejnosti. Pīestupky byly vyīešeny udělením blokových pokut.
Kouīení na nástupišti ČD
2. 11. v Řř20 hodin jsme na krytém nástupišti železniční stanice Lovosice
īešili osobu, která zde kouīila cigaretu.
Otevīené dveīe u zaparkovaného vozidla
3. 11. v 18ř50 hodin v ulici Palackého a Ř. 11. v 1ř20 hodin v ulici Wolkerova jsme īešili otevīené dveīe u zaparkovaného vozidla. Podaīilo se zjistit
majitele vozidel, kteīí byli následně kontaktováni a vozidlo si zajistili.
Fyzické napadání osob
5. 11. v 2ř30 hodin jsme v ulici Osvoboditelů v jednom z restauračních
zaīízení spolu s Policií ČR īešili fyzické napadání osob.
Usměrňování provozu
5. 11. v 20ř50 hodin jsme na žádost Policie ČR prováděli z důvodu vážné
dopravní nehody usměrňování provozu na kruhovém objezdu u Besedy.
Narušení občanského soužití
7. 11. v 8ř30 hodin jsme prováděli úkony k oznámení o narušování občanského soužití v jednom z domů v ulici Wolkerova.
Ležící osoba
Ř. 11. v 3ř50 hodin jsme īešili osobu ležící na zemi v ulici Osvoboditelů.
Bylo zjištěno, že je pouze pod vlivem alkoholu.
Poskytnutí pomoci
13. 11. v 7ř10 hodin jsme v ulici Tovární poskytovali pomoc īidiči nepojízdného vozidla. Za užití startovacích kabelů se podaīilo vozidlo zprovoznit.
Īízení vozidla v době uloženého zákazu
14. 11. v 22ř05 hodin jsme na silnici I/30 kontrolovali īidiče motorového
vozidla tov. značky Opel. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že vozidlo īídí
v době uloženého zákazu īízení motorových vozidel.
Rušení nočního klidu, pīevoz do nemocnice
15. 11. v 22ř55 hodin jsme na ubytovně v ulici Nádražní prováděli úkony
k rušení nočního klidu. Dále zde docházelo k poškozování vnitīního zaīízení. Následně byla osoba podezīelá z protiprávního jednání transportována vozem RZS do nemocnice v Litoměīicích.
Prodej tabákového výrobku osobám mladším 18 let
14. 11. v 17ř25 hodin jsme v ulici 28. īíjna prováděli úkony k narušení
veīejného poīádku. Byl zjištěn i prodej kusových cigaret osobám mladším
18 let.
Poskytnutí pomoci – pīivolání RZS
15. 11. v 12ř50 hodin jsme pīed vlakovým nádražím Lovosice poskytovali
pomoc muži, který upadl na zem a zranil se. Byl pīivolán lékaī a následoval transport vozem RZS do nemocnice v Litoměīicích.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Za období od 3. 10. do 22. 11.
2016 zasahovali hasiči ze stanice v Lovosicích u 24 událostí,
z toho byly 3 požáry, Ř dopravních nehod, 10 technických
pomocí a únikĳ plynu a 2 plané
poplachy.
Z požárů byl nejzávažnější ten
ze dne 4. 10., kdy ve 13ř12 vyjela
jednotka z HZS UO Litoměīice a
JSDHO Čížkovice a Tīebenice k
požáru bytu ve 4. NP v obci Čížkovice, do ulice Na Sídlišti. Po
pīíjezdu profesionálních hasičů byly již na místě události jednotky JSDHO
Čížkovice a Tīebenice, které prováděly hasební a záchranné práce.
V bytovém domě byl uzavīen plyn a voda firmou, která zde prováděla
instalatérské práce. Z důvodu bezpečnosti byli evakuováni všichni obyvatelé domu. Hasiči po průzkumu prováděli hašení požáru kuchyňské linky.
Po likvidaci požáru bylo provedeno odvětrání prostoru bytu a na závěr
byla ohniska požáru pīekontrolována termokamerou. Naštěstí pīi zásahu
nebyl nikdo zraněn.
Dne 12. 10. v 7ř13 byl ohlášen únik plynu v Libochovicích, nedaleko
městského úīadu. Na místo vyrazila jednotka ze stanice HZS Lovosice a
SDHO Budyně nad Ohīí. Po pīíjezdu na místo události hasiči zjistili, že se
jedná o únik zemního plynu. Po pīíjezdu jednotky na místo zásahu byl
průzkumem a detekcí zjištěn únik zemního plynu z kanalizace ve dvoīe
městského úīadu, který je průchozí spojnicí mezi náměstím 5. května a
Revoluční ulicí, odkud je pīípojka plynu vedena. Na místě byl technik
RWE, který zjišťoval pīesné místo úniku. Velitel zásahu na místo povolal
ostatní energetické firmy, kterých se zásah bezprostīedně dotýkal, a Policii ČR. Mezitím hasiči provedli evakuaci osob z ohrožených pīilehlých
budov (cca 30 lidí) a uzavīeli místo zásahu. Zároveň byla omezena doprava v Revoluční ulici. Po odstranění úniku plynu pracovníkem RWE se jednotky vrátily na základny.
Zpracoval: npor. Mgr. Lukáš Balaštík – velitel stanice

Z výpisĳ jednání rady města

Rada města se v listopadu sešla již po 1Ř. a
20. v īadě za tento rok, a to Ř. a 23. listopadu. Mimo pravidelných bodů týkajících se
pīevodů nemovitostí rada projednala napīíklad i zápis Hlavní inventarizační komise
nebo odpisový plán k poīízenému investičnímu majetku, kterým je zahradní altán,
postavený v īíjnu 2016 v areálu Základní
školy Všehrdova. Celkově již bylo letos
projednáno téměī 500 bodů. V prosinci se
rada města sejde ještě dvakrát.

RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci
pro Pečovatelskou službu města Lovosice z dotačního programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017. Pečovatelská služba města Lovosice byla zaīazena do 1 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
na období let 2016 – 2018. Pro letošní rok z tohoto programu získala
neinvestiční dotaci ve výši cca 2.600.000 korun. Dotace je poskytována na
platy zaměstnanců a provoz Pečovatelské služby.
RM souhlasila s poskytnutím finančního pīíspěvku pro Gymnázium Lovosice na akci "Noční výstup na Lovoš 2016", která se konala v sobotu 18.
listopadu. Dále také rada souhlasila s poskytnutím finančního pīíspěvku
ve výši 5.000,- korun pro Český červený kīíž Litoměīice na odměny pro
dárce krve z Lovosicka.
RM byla seznámena se zápisem z jednání Komise kultury a cestovního
ruchu ze dne 25. īíjna a uložila v této souvislosti tajemníkovi pīipravit
vyjádīení k jednotlivým bodům.
RM schválila návrh smlouvy o nezávislé odborně technické kontrole a
opravách dětských hīišť a sportovišť v majetku města se společností
JIVEsport s.r.o. Kontrolu bude firma provádět jednou za čtvrt roku nebo
v pīípadě nahlášení závady. Vzhledem k nárůstu vandalizmu na dětských
hīištích se město snaží tímto způsobem pīedcházet úrazům a zajistit
včasnou opravu herních prvků. Město má celkem 13 dětských hīišť, Scate
park, workoutové hīiště a hīiště na pétanque.
RM souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z MŠMT v rámci
Státní podpory sportu pro rok 2017 na Rekonstrukci bazénových těles s
finanční spoluúčastí města min. 40 %. Podání žádosti bude pīedloženo na
jednání zastupitelstva města dne 15.12.2016.
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Informace

Rekonstrukce mostu se stala dopravní stavbou roku

Rekonstrukce železničního mostu pīes Labe, po němž jezdí vlaky z Lovosic do
České Lípy a naopak, se stala dopravní stavbou roku 2015. Odbornou porotu
zaujal nový most pīedevším svým unikátním technickým īešením. Na rekonstrukci se podílela i regionální firma Chládek a Tintěra, a.s. Konečná podoba
mostu doznala po opravách zcela novou tváī. Pĳvodní most byl kompletně
rozebrán a nahrazen novou konstrukcí. Dílo bylo technicky velmi náročné a
vyžádalo si manévry i pīímo na īece. Celkem 336 metrĳ dlouhý most byl rekonstruován v rámci oprav tīíkilometrového úseku železniční trati a vše zrealizovalo sdružení zhotovitelĳ během pouhých tīí měsícĳ.
(Text + foto tuc)
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Kultura

V rámci Dne lovosických autorĳ byl odhalen obraz Stīedohoīí

V Lovosicích probíhaly výstavy Má vlast 2016 a Milešov ve stīedověku a novověku

(tuc, foto tuc)

Konference mládeže ůratrské jednoty baptistĳ (27. - 30. 10. 2016)
Mladí kīesťané ůratrské jednoty baptistĳ
poīádali na konci īíjna v Lovosicích celostátní konferenci. Kolem tīí set mladých lidí ve
věku 15-25 let se sešlo za účelem studia ůible, vzájemného sdílení a odpočinku pīi sportech či dalších aktivitách.
Celá konference nesla název Ježíš Kristus –
Immanuel (pozn. redaktorař znamená „Bůh je
s námi“). Každé ráno a večer naslouchali kázá-
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ním různých kazatelů, kteīí se do Lovosic sjeli
z celé České republiky. Jednotlivá kázání byla
zaměīena na Krista a jeho božskou i lidskou
podstatu, jeho slovo a vztah k církvi a
v neposlední īadě na spasení a Kristův druhý
pīíchod. V průběhu dne byla dána možnost
navštívit další doplňující semináīe napī. o modlitbě, jistotě spasení, mesiánských proroctvích či
o lenosti v životě kīesťana.

Mimo to si mládežníci z īad baptistů mohli
vyslechnout svědectví o současné situaci a misii
na Ukrajině na území Luhanska a Doněcka,
navštívit koncert skupiny Grace2You na Václavském náměstí nebo si poslechnout koncert
vážné hudby dvou nadaných hudebních umělkyň. Celý program pīinesl mnohá povzbuzení i
napomenutí a bohaté společenství mezi mladými věīícími kīesťany.
Václav Chumchal
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Kultura

Pěvecký koncert s trochou
poezie uvítal vzácné hosty

Ve čtvrtek 24. listopadu se
v sále Kulturního stīediska Lovoš uskutečnil už 5. koncert zpěváka Jakuba Kocha, tentokrát
v doprovodu jeho profesorek
Marcely ůīezinové a Valérie
Zawadské z Mezinárodní konzervatoīe v Praze.

skladby Úsměv Ondīeje Rumla a I
Don´t Want To Miss A Thing z
repertoáru kapely Aerosmith.
Po pīestávce pīednesla paní Zawadská další pěkné kurzívky Nejmodīejší kurzívka je o matčině
švestkovém táči a v Harfě ve sněhu
vypravěč se svým malým pīítelem

Zábavným poīadem doprovázela
herečka Valérie Zawadská. Na
scéně uvítala zpěváka jako starého
známého (pīed lety ho učila herectví, za rok se ale specializoval na
výuku zpěvu). Koch zahájil koncert
písněmi Fly Me To The Moon,
Tržnicí světa z repertoáru Karla
Černocha a Stokrát chválím čas s
českým textem Zdeňka Borovce.
Poté na pódium nastoupila oblíbená zpěvačka Marcela Bīezinová,
která také vyjádīila svůj dlouholetý
pěkný vztah k Jakubovi a pochválila jeho zvláštní barvu hlasu. Pohovoīila i o svých začátcích u OK
Bandu. V jejím prvním bloku zazněly písně Snad za to může láska,
Blues pro havrana od Jiīího Šímy a
Proud Mary z repertoáru Tiny Turner. Publikum si okamžitě podmanila svým temperamentem a muzikálností.
Poté se postavila k mikrofonu
paní Valérie a pīednesla první z
Kurzívek Jana Skácela Sláva o tom,
jak nová bysta ctihodného pīedka
k patině pīišla. Je to historka zajímavá s ponaučením a upomněla
nás na slavného moravského autora. S druhým blokem písní nastoupil hlavní sólista Koch. Byly to

píše dopis Ježíškovi. Pīedstavila se
i Kochova žačka Natálie Tichá (na
snímku vlevo) s písní Man in the
Mirror, která se 25. listopadu zúčastnila finále soutěže Karlovarského hlasu a obsadila tam krásné
tīetí místo. Jakub ještě zazpíval
Rumlovu píseň Posvítím Ti do tmy
básní. A paní Marcela rozpálila
publikum oblíbenými hity Na kopcích (a popīála Leškovi Semelkovi
k narozeninám), Hádej (a vzpomněla vynikajícího hitmakera Karla
Svobodu) a skončila sérii songem
Chanson d´amour.
Nakonec ještě Jakub s Natálkou
zazpívali duet Vivo per lei a zpěvák
učinil poslední tečku za koncertem
písní Svět je báječnej kout s textem
E. Krečmara. Následoval obrovský
aplaus. Paní Marcela pīidala písničku a všichni vystupující pīišli společně na pódium, kde jim īeditel
KS Lovoš Vojtěch Krejčí pīedal
květiny. Obě profesorky zdůraznily,
že na koncert svého žáka do Lovosic pīijely opravdu rády a byly
potěšeny hojnou diváckou návštěvou. Jubilejní 5. sólový koncert
Jakuba Kocha s významnými hosty
se opravdu vydaīil.

Prosinec 2016

Na vernisáži výstavy obrazĳ
Jiīího Novosada bylo plno

V pondělí 7. listopadu se v
17 hodin slavnostní vernisáží
otevīela výstava významného
lovosického malíīe Jiīího Novosada. Sešlo se zde téměī 150
návštěvníkĳ – rodina malíīe i s
vnoučaty a bratrem Josefem,
pīátelé ze studií i z Lovosic, znalec jeho díla Jan Škvára a mnoho
lovosických milovníkĳ jeho obrazĳ.

staveny v bývalé Galerii Profil Lenky Zemanové v ulici Osvoboditelů
v roce 1ŘŘ2.
Podruhé měli lovosičtí občané
možnost zhlédnout jeho díla u
pīíležitosti oslav 400 let města
Lovosice. Tehdy je malíī v chodbách a kanceláīích městského
úīadu instaloval osobně - byly to i
nejnovější práce právě dovezené
ze souborné výstavy v Děčíně. Paní

Výstavu krátce zahájil starosta
Lovosic Milan Dian a vzpomínku
na malíīe pīipojil jeho kamarád
Boris Hlaváček - o tom, jak k němu
Novosadovy obrazy promlouvaly.
O hudební vystoupení se postaral
violoncellista Jaroslav Ondráček,
který zahrál sólovou suitu pro
violoncello Johanna Sebastiana
Bacha. Lidé si obrazy pozorně
prohlíželi, sledovali i jejich názvy
(Dojmy z Činoherního studia, Brusič náhrobků, Lennonova zeď,
Tržiště, Krásná dáma…).

Zdena s nadšením vzpomíná na
obraz Deštníky, který měla vystavený v kanceláīi. Ve vestibulu MěÚ
Lovosice je umístěna jeho replika
obrazu Adama ml. z Valdštejna z
obrazárny v Duchcově a v Základní
škole Antonína Baráka jeho obraz
pana īeditele Antonína Baráka.
Jiīímu Novosadovi bylo 4. srpna
2008 uděleno Čestné občanství
města Lovosice.
Malíī patīil ke generaci, která
nastupovala ve druhé polovině
sedmdesátých let; byla to generace širokého záběru, která vycházela z expresionismu. Znalec jeho
díla Jan Škvára uvádíř Pīestože se
naše umělecká scéna v roce 1Ř8Ř
zcela změnila, nepocítil malíī Novosad nějakou potīebu měnit svou
tvůrčí metodu. Ale je naprosto
zīejmé, že se svým vnitīním nábojem jeho tvorba pīesouvá již od
začátku devadesátých let do jiné
polohy. Otupily se dīívější kritické
až karikující ostny míīené proti
bezútěšnosti konzumního života. V
obrazech posledních let se prosazuje nová duchovní koncepce,
mající své viditelné atributy v dematerializaci objemů, ve ztišení
gest; také barva nabyla hlubšího
zvuku a plochy obrazů prosvěcuje
magické záīení, napovídající, že
malíī čímsi prošel, co mění jeho
úhel pohledu na svět. Jako bychom byli svědky zásahu tajemného mementa, které zasáhlo do
malíīova osudu, který i jeho vlastní
tvorbu vychýlil poněkud jiným
směrem...
Akademický malíī Jiīí Novosad
nás opustil už pīed 10 lety, ale
jeho obrazy nás oslovují stále. Jak
jeho pīátelé napsaliř „Jiīí, jseš tu
stále s námi…“
(hz, foto tuc)

(hz, foto archiv J. Kocha)

Mnozí vzpomínali na malíīe, kterého znali osobně, a hovoīili spolu
o dojmech z vystavených obrazů.
Málokdo si asi vzpomene, že tato
výstava k 10. výročí od malíīova
úmrtí v záīí 2006 je v Lovosicích už
tīetí. Poprvé byly jeho obrazy vy-
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Sport

Historie lehké atletiky v Lovosicích a první úspěšný atlet Jiīí Legierski
„Počátky lehké atletiky v Lovosicích sahají daleko pīed II.
světovou válku. Tehdy v Lovosicích, kde žilo více jak 60 % německého obyvatelstva, vznikl
německý lehkoatletický klub
podporovaný majiteli továrny na
viskosové hedvábí „GlanzstoffFabrik“. Vedle fotbalového hīiště byla vybudována antuková
lehkoatletická dráha a v Lovosicích byli podporováni vynikající
atleti, kteīí se dokonce zúčastnili
berlínské olympiády v roce 1Ř36.
Údajně nejlepší z lovosických
atletĳ byli sprinteīi,“ uvádí Karel
Duda ve své historii lehké atletiky.
V roce 1Ř3Ř, jednak vypuknutím
války, jednak odsunem českého
obyvatelstva, lehká atletika v Lovosicích zanikla. Na jaīe roku 1Ř45
byla vybudována v prostoru lehkoatletické dráhy protitanková obrana (zákopy), což byl definitivní
konec lehké atletiky v Lovosicích.
Karel Duda se pīistěhoval do
Lovosic v roce 1Ř4Ř a byl hrajícím
trenérem ledního hokeje. V letech
1Ř50 – 51 byla v ČSR provedena i
reorganizace sportu dle SSSR. V
ledním hokeji byla rozpracována
metodika tréninku a celoroční
pīípravy. Základem takzvané suché
pīípravy od jara do podzimu byla
lehkoatletická pīíprava. „Vzhledem
k tomu, že jsem byl členem pīedsednictva KV ČSTV – sekce lední
hokej, využil jsem na KV ČSTV
známostí a získal finanční prostīedky na vybudování lehkoatletické dráhy v Lovosicích, což bylo v
roce 1Ř51. Za podpory vedení n.p.
České hedvábí se podaīilo vybudovat lehkoatletickou dráhu docela
slušné úrovně,“ vzpomíná bývalý
hokejista i atlet Duda.
Značný podíl na úspěších lehké
atletiky v Lovosicích měl Jiīí Legierski, který pīišel do Lovosic už jako
úspěšný atlet a držel mnoho let
īadu krajských rekordů na dlouhých tratích. Byl také reprezentantem ČSSR a dosahoval úspěchů v
celostátních soutěžích (vyhrál napī.
běh Praha - Brandýs – 1ř04ř10,2
v roce 1Ř56). V oddílové tabulce
ASK Lovosice drží rekordy u nemistrovských disciplín na 15 000 m,

20 000 m, 30 000 m, 35 000 m a
rekord hodinovky.
Legierski měl zajímavý osud.
Narodil se 23. 11. 1Ř26 v beskydské vesnici Lubně v dělnické rodině. Otec pracoval v ostravské továrně na výrobu ledku, práce v

Bureš byl uvězněn) a Legierski
očekával, že ho sbor požádá o
službu. Nestalo se tak a tento fakt
ho spolu se sportovními úspěchy
směroval stále víc do světa. V té
době se uvažovalo o reprezentaci
na OH v Melbourne v roce 1Ř56 (z

Za Jiīím Legierskim

Během Československého dne na Masaryktownu jsem se dověděl smutnou zprávu, že v Čechách zemīel ve věku 65 let Jiīí Legierski. Jiīí působil
hlavně v Československém baptistickém sboru v Torontu a měl tīi děti dvě dcery a jednoho syna. Jednu dobu vykonával dokonce funkci
pīedsedy sboru. Pamatuji se, že v nepīítomnosti kazatele ho zastupoval.
Jeho kázání byla teologicky promyšlená, navazoval na Dietricha Bonhöffera a na další protestantské autority. Podnikal se stīídavými úspěchy,
ale zīejmě byl nejspokojenější, když jezdil s náklaďákem. Byl vynikajícím
sportovcem. Závodil v atletice, v běhu a v chůzi. Jeho velkou vášní však
byla cyklistika, které se věnoval rovněž závodně. I v dost pozdním věku
dosahoval skvělých časů. Jeho otec byl kazatelem, jednu dobu působil v
Aši, i on byl pīedním českým atletem. Jednou však pīišla zpráva, že mu
ve věku 71 let selhalo srdce a že Jiīí odjel na pohīeb. To netušil, že ho
čeká stejný osud a že i jemu jednou vynechá srdce, a to ještě o šest let
dīíve než jeho otci. Podle obchodního rejstīíku jsem zjistil, že zbytek
života strávil v Prackovicích nad Labem a že firma ALFICO sro., v které
měl podíl, sídlí v Lovosicích.
Aleš Březina
nebezpečném prostīedí mu způsobila těžkou otravu a nakonec smrt,
když bylo Jiīímu něco pīes deset
let. S maminkou začal navštěvovat
baptistický sbor v Ostravě a
1Ř. ledna 1Ř43 byl pokītěn v rokytnickém sboru kazatelem Josefem
Dvoīákem. Po válce se marně pokoušel dostat na průmyslovou
školu. Začal studovat na znovuotevīeném baptistickém semináīi a
úspěšně jej absolvoval v roce 1Ř50.
V roce 1Ř4Ř uzavīel sňatek s Annou Červinskou z rodiny volyňských Čechů – reemigrantů, kteīí
se po návratu do vlasti usídlili v
okolí Lovosic. Manželům Legierským se narodily tīi děti, Jiīí (1Ř50),
Drahomíra (1Ř52) a Pavel (1Ř60).
Po skončení studia nastoupil
Legierski vojenskou prezenční
službu. Jiīí měl mimoīádné fyzické
pīedpoklady pro lehkou atletiku, a
tak se na vojně propracoval až
mezi špičky vrcholového sportu v
běhu na dlouhé tratě. ůyl rovnocenným soupeīem i takovým
atletĳm, jako byl Emil Zátopek.
Po skončení vojenské služby se
vrátil k rodině do Lovosic, kde byl
sbor právě bez kazatele (kazatel

té sešlo) a pak v Īímě v r. 1Ř60.
Legierski si začal uvědomovat, že
není možno sloužit dvěma pánům.
Rok 1Ř57 byl dobou jeho největšího duchovního zápasu. Tento zá-

pas byl ukončen dopisem Ústīednímu výboru tělovýchovy a sportu
v němž píšeř „…nepočítejte se
mnou v reprezentaci, celou svou

• • • Lovosičtí plavci vybojovali šest medailí • • •

Velmi úspěšná byla letos výprava plavcĳ 1. ZŠ Lovosice Sady
pionýrĳ na okresním pīeboru v
plavání pro rok 2016, který se
konal Ř. listopadu v Litoměīicích.
Školu vzorně reprezentovaliř Natálie Gertnerová, Tereza Hrdličková,
Tereza Zuziaková, Dominika Švarcová, František Škop a Petr Preiss.
Našim nejúspěšnějším plavcem se
stal F. Škop ze 7.C, který vybojoval
dvě zlaté medaile, a to v disciplíně
50 metrů znak a 50 metrů kraul.
Stīíbrnou a bronzovou medaili získala T. Hrdličková ze 6.C (50 metrů
prsa a 50 metrů kraul). Dalším medailistou se stal P. Preiss z Ř.A,
který z bazénu “vylovil“ stīíbrnou
medaili na 50 metrů znak a bronzovou na 50 metrů kraul. Bc. Š. Šetek
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sportovní kariéru pokládám za
zradu na svých ideálech a na Ježíši
Kristu, vracím se k víīe v Ježíše
Krista jako osobního spasitele,
kterému teď patīí celý můj život.“
Tímto rozhodnutím skončila jeho
sportovní kariéra. Byl zvolen jako
správce sboru v Žatci. Během svého působení tam studoval Legierski večerní průmyslovou školu
stavební. V roce 1Ř62 odešel s
rodinou do Ostravy, kde pracoval v
dolech, ale pīitom působil jako
laický kazatel. V Ostravě dokončil
průmyslovou školu, ovšem už s
tím, že tuto profesi vykonávat
nebude. V roce 1Ř66 byl zvolen
kazatelem ostravského sboru. Současně intenzivně studoval angličtinu, takže byl brzy schopen pīekládat proslovy zahraničních návštěv,
ale také navazovat kontakty v zahraničí. Byl zvolen pīedsedou
evangelizační komice BJB. Už v
Ostravě se však stal pīedmětem
velkého zájmu tajné bezpečnosti,
který v Teplé pokračoval. Situace
vyvrcholila odebráním souhlasu k
výkonu duchovní služby k 1.1.1Ř75.
Po odejmutí souhlasu musel bratr
zároveň odstoupit ze všech funkcí
v BJB (evangelizační komise, oblastní rada BJB).
Následující období nebylo lehké,
nemohl najít zaměstnání, ani byt.
Nakonec se pīestěhoval do Ostravy. V době změn ve společnosti od
listopadu 1Ř8Ř se Legierski velice
aktivně zapojil do veīejného života
(byl jedním z prvních mluvčích
Občanského fóra v Teplé), zároveň
však všude, kde byla pīíležitost,
rozvíjel misijní aktivity ve velkém
rozsahu. Stal se misijním tajemníkem BJB a v rámci této činnosti
pīeložil z angličtiny īadu duchovní
literatury. Po odchodu kazatele
Miroslava Jersáka ze sboru v Teplé
v květnu 1ŘŘ3 zde pīijal īádnou
službu kazatele. K 1.1.1ŘŘ6 se osamostatnila stanice ve Staré Roli a
bratr Legierski se ujal administrování nového sboru do nástupu
kazatele. Koncem roku 1ŘŘ6 ve
svých sedmdesáti letech oznámil
tepelskému sboru, že končí aktivní
kazatelskou službu. Zemīel 24.
listopadu 1ŘŘ7. Letos by se dožil
Ř0 let. (hz podle internetu, upraveno)

Krajíček vystīílel bronz,
Smrčku pīijal prezident
V sobotu 5. listopadu 2016 proběhlo v Praze 13. mistrovství ČR v
simulované zvukové stīelbě z pistole s laserovým naváděním. Mezi
ZP muži si bronzovou medaili vystīílel Vladimír Krajíček z ASK Lovosice. V doplňkové rychlopalbě
pistolí stīídavě na dva terče pak
skončil čtvrtý, pokaždé za stīelci z
Moravy.
Ve stīedu 16. listopadu 2016 pīijal
prezident republiky Miloš Zeman
na Pražském hradě celou výpravu
českých paralympioniků z Ria de
Janeira. Mezi nimi byl i jediný nevidomý reprezentant Miroslav Smrčka z Ústí n.L. (člen ASK Lovosice),
který právě v ten den oslavil 53.
narozeniny.
(tuc)
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Lovosičtí florbaloví veteráni jsou pátí v Evropě

Veteráni florbalového oddílu ŮSK Lovosice
- LFP se ve čtvrtek 10. listopadu vydali do
Prahy, aby se již po osmé zúčastnili neoficiálního mistrovství Evropy své kategorie, turnaje Prague Masters 2016. Do Prahy se sjelo
celkem 75 veteránských týmĳ ze Švédska,
Finska, Lotyšska, Švýcarska, Slovenska, Polska, Nizozemí, Norska a samozīejmě ČR, aby
se ve 3 dnech utkaly ve 182 zápasech o tituly
ve veteránských kategoriích žen a mužĳ.
Lovosičtí hráči se v základní skupině utkali
nejprve se slovenským týmem Forever Young
Orava, který po dramatickém průběhu porazili
4ř2. Poté na poslední chvíli zachraňovali remízu
2ř2 v zápase s lotyšským Divupe2 a když porazili
pražský Star Dust jednoznačně 5ř1, rozhodlo o
jejich druhém místě ve skupině jen lepší skóre
Lotyšů.
Sestava ŮSK Lovosiceř
Kovaīík – Jirásek, Matějka (1 gól + 3 asistence), Kavalír (1+0), Pek, Dvoīák (1+0), Hejhal –
Hrdlička (7+5), Koš (2+3), Fictum (3+3) – Hloušek (4+0),Ponrt (2+3), Hoffmann (2+3)
Zápasyř
ASK Lovosice - LFP ř Forver Young Orava (SVK)
4ř2, Divupe2 (LOT) 2ř2, Star Dust (CZE) 5ř1, BSK
Veterans (NOR) 8ř4, Gjelleråsen IF (NOR) 4ř1,
IBK Lockerud Veterans (SWE) 0ř3
To už se chýlil ke konci pátek a zatímco česká
fotbalová reprezentace bojovala v Edenu
s Norskem, veteráni ASK se chystali na první
kolo play-off, shodou okolností také proti norskému sokovi, týmu BSK Veterans. I pīesto, že
pīedvedená hra nebyla bez chyb, postup si
hráči Lovosic nenechali ujít. Zvítězili 8ř4 a
v sobotu ráno je čekali znovu norští Vikingové,
tentokráte Gjelleråsen IF. I pīes zraněními oslabenou sestavu pīedvedli hráči ASK výborný
výkon, Norům nedali šanci a zvítězili 4ř1.

Výhra je tak posunula do čtvrtfinále proti dalším Skandinávcům – velkému favoritovi turnaje
– švédskému týmu IBK Lockerud Veterans. Ten
těžil ze zkušeností hráčů, kteīí na pīelomu 80. a
Ř0. let oblékali reprezentační dres se tīemi korunkami, i z pīehledu současného trenéra mužské švédské reprezentace Jana - Erika Vaary.
Zkušenosti tedy jednoznačně hrály ve prospěch
Švédů, lovosičtí veteráni kontrovali bojovností a
týmovým výkonem, který dlouho držel na ukazateli nerozhodný stav. Teprve těsně pīed pīestávkou se Švédové dokázali prosadit, ale když
vzápětí lovosický brankáī Kovaīík zlikvidoval

trestné stīílení soupeīe a podaīilo se i ubránit
následující oslabení, mohli hráči ASK dál bojovat o pīijatelný výsledek.
Bohužel se sílícím náporem Švédů ubývalo sil
na lovosické stīídačce. Z toho plynuly chyby,
které zkušený soupeī okamžitě trestal. Po závěrečné siréně svítilo na ukazateli skóre 0ř3, ale i
pīesto mohou být lovosičtí veteráni spokojeni
jak s výsledkem, tak hlavně s pīedvedeným
výkonem. Navíc účast ve čtvrtfinále a konečné
dělené 5. místo na turnaji je výborným vysvědčením pro nejstarší reprezentanty ASK a dobrou
propagací lovosického florbalu.
Jan Hrdlička

Zimní pīíprava na vodáckou sezonu 2017 je v plném proudu
Doslova v plném proudu sice
nyní nejsme, jelikož je īeka Labe
uzamčená, ale začala zimní pīíprava na závodní sezonu 2017.

dlouhá a družba s ostatními vodáckými kluby potīebná. Během
soustīedění je pro děti pīipravený
bohatý program (napī. výšlapy,

vodáků v Lovosicích. Určitě si nenecháme ujít mezinárodní Krumlovský maraton, kde letos naše
posádky dětí obsadily medailové

Doufáme, že pīíští rok bude také
tak úspěšný jako letošní. Těší nás
naše stávající dětské posádky a
také stále nově pīíchozí.

Tréninky se specializují na jednu z
nejdůležitějších disciplín vodáckého pětiboje a tou je plavání. Součástí zimního plánu je i vodácké
soustīedění na Vysočině. Zima je

soutěže, závody v plavání, divadlo,
legrace).
V pīíštím roce se můžeme těšit na
další pohárové závody a mistrovství ČR, které poīádá náš klub

pozice. Pīes prázdniny se budeme
těšit na týdenní letní soustīedění
na Sázavě a týdenní soustīedění na
našem vodáckém ostrově žernoseckého jezera.

Děkujeme městu Lovosice za
podporu a také novým sponzorůmř
IIG Průmyslové izolace s.r.o., Odborová organizace železničáīů v
Lovosicích. Lenka Joachimsthalerová
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Akce

• Maďarská menšina poīádala už 4. Operetní večer •
V sále Kulturního stīediska
Lovoš se v pátek 18. listopadu
uskutečnil další večer, který se
nesl v duchu maďarské hudby,
jídla a pití.
Už od 17 hodin se však konalo ve
Školní ulici v Lovosicích za účasti
mnoha hostů slavnostní otevīení
Maďarského kulturního centra –
Magyar ház, které v rámci Výboru
pro národností menšiny finančně
podpoīil také Ústecký kraj. Stīedisko má pīispívat nejenom ke zvýšení informovanosti o historii i současnosti Maďarska, o maďarském
umění i literatuīe, ale také má být
zpīístupněné veīejnosti. Vedle vyučování maďarského jazyka nebudou chybět různé kulturní a společenské akce, gastronomické i vinaīské zajímavosti. První z nich je
prodejní výstava obrazů maďarského malíīe Alexandra Cabadaje a
stálá výstava o Maďarsku.
Pīestīižení pásky v barvách maďarské trikolory se spolu s tajemníkem maďarského velvyslanectví
Miklósem Márvanym a pīedsedkyní Svazu Maďarů žijících v Českých
zemích Annou Rákoczi zúčastnila
také radní kraje pro oblast kultury
a památkové péče Jitka Sachetová.
Otevīení se zúčastnil i īeditel Kulturního stīediska Lovoš Vojtěch
Krejčí a další zástupci vedení města. Podporu maďarské menšině
pīislíbil také starosta Lovosic Milan

Dian. Hlavním organizátorem akce
byl Svaz Maďarů žijících v Českých
zemích, pobočka Lovosice. Tato
organizace působí ve městě již

téměī osm let. U zrodu v roce 2008
stála spolu s deseti zakládajícími
členy pīedsedkyně Iveta Pospíšilová.

Pīítomní se poté pīesunuli do
sálu KS Lovoš, kde začal od 1Ř
hodin Operetní večer. Návštěvníky
pozdravil hejtman Oldīich Bubeníček, který se jej zúčastnil spolu s
manželkou. Po jeho úvodním slovu
zahájil akci tajemník maďarského
velvyslanectví Miklós Márvany a
vyslovil i osobní pozdrav velvyslance. Pīivítal také maďarské i české
návštěvníky, zastoupeni byli členové Svazu Maďarů z Lovosic, Prahy,
Karlových Varů, Brna a Ostravy.
Pak už se stīídaly kulturní požitky
s gastronomickými. V rámci programu vystoupili sólisté z Budapešťského divadla operety Szendi
Szilvi, která je držitelkou ocenění
Hvězda operety 2015 v Maďarsku,
a zpěvák Peller Károly. Umělci
pīednesli blok písní o Budapešti a
několik árií bylo věnováno nejslavnější operetě Emmericha Kalmána
- Čardášové princezně. Její premiéra se konala už více než pīed 100
lety. Též menu (pīedkrm - kuīecí
galantina na paprikovém čatní,
hlavní jídlo – vepīový závitek ve
slanině se zeleninovým ragú a
gratinovanými brambory, dezert karamelové obláčky) potěšilo všem
pīítomným chuťové pohárky. Návštěvníků je každým rokem více,
tentokrát byli i na balkoně. Je vidět, že maďarské operetní večery
mají opravdu úspěch.
(hz, foto archiv Svazu Maďarů)

Podzimní Den zdraví s Úsměvem naučil účastníky pečovat o oči
Již tradiční podzimní Den zdraví byl pīipraven 10. listopadu v Kulturním stīedisku Lovoš. Pīed zahájením proběhla od 13 hodin
informační členská schĳze pro členy spolku
Úsměv=Zdraví,
kteīí
byli
seznámeni
s dosavadním plněním plánu v roce 2016 a
pīípravou programu na rok 2017.

pīedán diplom Senzačního Seniora – byla nominována za dlouholetou činnost v oblasti kultury
a novinaīiny na Lovosicku,“ uvádí vedoucí spolku Libuše Žamberská.
Celé odpoledne se moderování velmi odpovědně a s úspěchem ujala Laďka Lásková, které
za její výkon nutno vyslovit uznání. „O pīestáv-

semináī pozvala Líba Zemánková. Pīednáška
Miroslava Hadaše a Jany Barešové Bermudská
past ukázala, jaké nebezpečí nám hrozí, když si
nebudeme dávat pozor na své zdraví, za které si
zodpovídáme sami.
Nejpodnětnější byla lekce Heleny Kratochvílové Prozīení a úleva pro oči. Radila pīítomným,

Pīi zaplacení členského poplatku na pīíští rok
obdržel každý člen reflexní pásku. Pīipravené
anketní lístky se plnily návrhy na akce v roce
2017. Ty budou nyní zpracovány a po zhodnocení některé možná pīidány do plánu pīíští rok.
Marie Karfíková ve zkratce shrnula dosavadní
letošní akce a již objednané pobyty na pīíští rok.
S hospodaīením seznámila členy pokladní Jiīina
Kolouchová.
„Naší dlouholeté člence Evě Hozmanové byl

ce si 140 účastníků akce nechalo změīit tlak
krve, cukr a cholesterol. Obě doktorky Matějíčková a Marhonsová s námi spolupracují od
samého začátku poīádání Dnů zdraví. Dále pak
ještě Miroslav Hadaš měīil na pīístroji K.O.S.
minerály,“ dodává Žamberská.
Proběhly také pīednášky na zajímavá témata –
Milan Pova, strážník z Čížkovicř Kdy chránit a
v čem pomáhat. Fin klub pīedstavil Jaroslav
Horák, princip tejpování objasnila a na páteční

jak trénovat oči a posilovat oční svaly pro dobrý zrak. Lékaīi na celém světě různé oční cviky
na zlepšení zraku doporučují. Doprovodnou
nabídku činily stoly AVON (kosmetika pro celou
rodinu), Fin klub (napī. pīírodní kosmetika a
potravinové doplňky), léčivé kameny a náramky
Líby Zemánkové, bylinky a tinktury (ochutnávka
sirupů), SM systém, samovyšetīení prsu na modelu a další. Další Den zdraví bude na jaīe 2017.
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Město

Seriál státní správa a samospráva, Ř. díl - správa obce
Správa obce se odehrává v samostatné
pĳsobnosti města, nepodléhá nikterak výkonu státní správy.
Dá se také īíci, že īízení správy a údržby města
ovlivňují pīímo volení zástupci na rozdíl od
působnosti městského úīadu, který vykonává
speciální úkony, které na něj pīenáší stát. Jsou
jimi napīíklad vydávání občanských nebo īidičských průkazů, vydávání rozhodnutí o povolení,
od stavby domu pīes kácení dīevin po pīestupková īízení. Do těchto otázek volení zástupci
nemohou zasahovat.
O správu města
se stará odbor
majetku a investic. Do jeho pravomoci
spadá
majetková správa
místních komunikací (souhlasy ke
zvláštnímu užívání místních komunikací), správa
místních poplatků za zábor veīejného prostranství, správa dětských hīišť včetně oprav a pomoc pīi īešení údržby a oprav základních, mateīských škol a gymnázia. Dále īeší provoz,
správu, opravy a investice do nemovitostí v
majetku města včetně odborného dohledu nad
dodavatelskými firmami, spolupráci s referátem
regionálního rozvoje krajského úīadu, zajišťování bezplatných služeb, jako jsou veīejné
osvětlení nebo čištění vozovek, spolupráci s

Seznam největších investičních akcí
v roce 2016 realizovaných OMaI

Pīedběžný seznam nejvýznamnějších
akcí pīipravovaných na rok 2017

II. část fasády 1. ZŠ Sady pionýrů
Ulice Prokopa Holého
Koupaliště
Stīecha u KS Lovoš
Hīiště u ZŠ A. Baráka
Workoutové hīiště
DPS – rekonstrukce bytu č. 2Ř
DPS – rekonstrukce dvoru
Likvidace plynových kotelen
Oprava mostů a lávek
Plošné opravy výtluků místních komunikací
Oprava plochy pīed hībitovem
Osmička – osvětlení I. etapa
Zīízení nového archivu v suterénu MěÚ

1. ZŠ – rekonstrukce soc. zázemí u tělocvičny
Rekonstrukce autobusového nádraží
Zateplení ZŠ A. Baráka
Další část revitalizace koupaliště
Kašna na náměstí
Parkovací místa
Veīejné osvětlení na Osmičce
Oprava věže staré radnice
Rekonstrukce ulic na Holoubkově
DPS – rekonstrukce 6 bytů

Podnikem technických služeb na odpadovém
hospodáīství a spolupráci s podnikem Tepelné
hospodáīství Lovosice na dodávkách tepla.
Důležitou součástí práce odboru je dohled nad
investiční výstavbou. Odbor také īeší pīevody,
pronájem a pojištění majetku města a správu
městské ubytovny.
Pravděpodobně nejzajímavější částí práce
odboru je īízení investičních akcí města. Volení
zástupci pīicházejí do úīadu s různým volebním
programem, který se snaží naplnit. Týká se
z velké části rozvoje městského nemovitého
majetku, oprav komunikací, budov, výstavby
nových zaīízení, oprav hīišť, rozšíīení veīejného
osvětlení, správy zeleně a podobně. Takovýchto

investičních akcí je velké množství. Pro potīeby
stanovení priorit město zpracovává takzvaný
Strategický plán rozvoje města. Plán se v průběhu času mění. Některé projety se naplňují, jiné
vznikají. Odbor majetku a investic koordinuje
realizaci projektů a dohlíží nad kvalitou provedených prací.
Od roku 2016 má odbor majetku na starosti
také údržbu zeleně. Tuto službu poskytují na
místo placené firmy pracovníci technických
služeb města. Více v článku „Údržba zeleně za
rok 2016“ na straně 2.
Odbor majetku a investic má devět zaměstnanců včetně vedoucího odboru, v technických
službách pracuje 17 osob, dva lidé zajišťují
správu hībitova, 5 pracovníků je na ubytovně a
pro úklid města využívá 6 osob placených
z úīadu práce z programu veīejně prospěšné
práce.
(ik)

• Spolupráce s partnerským městem Coswig pokračuje •

Partnerství s městem Coswig pokračuje.
Realizace projektu s názvem „Ůktivní partnerstvíř komunikace, dĳvěra, spolupráce“
číslo 10028181Ř byla zahájena letos v listopadu a bude pokračovat další tīi roky.
Obě města usilují o posilování a rozvoj vzá-
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jemného partnerství, a to nejenom mezi městskými správami, ale i mezi organizacemi a institucemi z obou měst. Projekt je zaměīen na
rodiny s dětmi, školáky a seniory.
První akcí byl společný workshop, který se
konal ve dnech 11. – 12. listopadu 2016 na
německé straně. Určen byl pro zástupce státní
správy a také organizací a spolků, které mají
v partnerském městě své protějšky. Tématem
byla Různá a nekonvenční īešení podobných
problémů. Čeští návštěvníci se tak dozvěděli

napī. o novém vzdělávacím centru West, kde
sídlí pohromadě církevní a státní škola, o nově
vzniklém „lesním hībitově“ v Coswigu i o azylové problematice. Za českou stranu byla pīedstavena městská policie, způsob pīípravy a organizace místních anket a referend
a také činnost odboru životního
prostīedí.
Další nejbližší akcí bude výměnný pobyt pro školáky plánovaný na duben pīíštího roku.
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Pozvánky
Vánoce, Vánoce pīicházejí...

Pīehled vánočních akcí lovosických škol pro občany města. Všechny
koncerty jsou zdarma.
MŠ Sady pionýrĳ
Út 13.12. – „Když zazvoní rolničky“
Zpěv koled na Václavském náměstí - pěvecký sbor Skīítci spolu s celou
MŠ cca od 10ř00
ZŠ Sady pionýrĳ
14.12. v 17ř00 - kostel Sv. Václava - vánoční koncert pěveckého sboru
Koťata
14.12. v 18ř00 - Václavské náměstí - Česko zpívá koledy
ZŠ Ůntonína ůaráka
6.12. - 1Ř.12., 8ř00 - 16ř00 - Vánoční výstava pro rodiče, žáky a veīejnost
v pīízemí školy
7.12. v Řř00 - Vánoční besídka pro MŠ, veīejnost v tělocvičně školy
17.12. v 16ř00 a 20.12. v 16ř30 - Vánoční zpívání sboru Letušky - kostel sv.
Václava
ZŠ Všehrdova
11.12. koncert sborů v Lovoši
12.12. Lvíčata ve škole (vánoční dárek pro žáky) - Berousek
12.12. – 16.12. – Týdenní projekt - Tradice v české kultuīe - Vánoce
14.12. Vánoční besídka pro pīedškoláky - Česko zpívá koledy v 18ř00 na
Václavském náměstí
21.12. v 17ř00 Koncert sboru Školáček v kostele sv. Václava
Gymnázium Lovosice
17.12. v 17ř00 Adventní koncert v Lovosicích v Mírovém kostele
Vánoce na gymnáziu se konají 20.12., jarmark od 15ř00 a koncert od
16ř30. Zpívat bude sbor In flagranti, Školáček ze ZŠ Všehrdova a také
obnovený školní studentský sbor.
SOŠ technická a zahradnická
Škola poīádá ve dnech 8. – Ř.12. Vánoční prodejní výstavu v hotelu Salva
Guarda v Litoměīicích. Na této výstavě jsou prezentovány výrobky žáků
pīedevším zahradnických oborů zaměīených na vazačství a aranžérství,
ale i truhláīských a kuchaīských.
Základní umělecká škola Lovosice
8.12. v 17ř00 Vánoční koncert ZUŠ Lovosice v sále KS Lovoš
1Ř.12. v 17ř00 Tīídní pěvecký koncert ZUŠ v městské knihovně
Připravila: Eva Hozmanová

ůohoslužby a další aktivity církví v prosinci 2016
ůRŮTRSKÁ JEDNOTŮ ůŮPTISTĲ
Dlouhá 84, kazatel Václav Chumchal
V adventním období se uskuteční bohoslužby v neděli od Řř30 hodin
(27.11., 4.12., 11.12., 18.12)
22.12. Vánoční koncert s biblickou zvěstí od 18ř00
24.12. Štědrovečerní dětská slavnost, 15ř00
25.12. Boží hod vánoční, Řř30
2Ř.12. Vánoční koncert Noemi Koblischkové od 18ř00
31.12. Silvestrovské shromáždění 18ř00
1. 1. 2017 – Slavnostní novoroční bohoslužby od Řř30 hodin
ČESKOůRŮTRSKÁ CÍRKEV EVŮNGELICKÁ
Sokolská 89, Třebenice a Mírový kostel v ulici K. Maličkého, Lovosice
Vánoční a novoroční shromáždění tīebenického sboruř
4.12., 2. advent, 15ř00 - instalace nového faráīe Pavla Klineckého
18.12., 4. advent, 17ř00 - koncert žesťového souboru Consonare
24.12, Štědrý den, 10ř00 - vánoční muzikál dětí
25.12., Boží hod vánoční, 8ř30 - bohoslužby s eucharistií v Tīebenicích
25. 12., Boží hod vánoční, 10ř15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích,
kostel ČSCH
1.1., Nový Rok, 8ř30 - bohoslužby s eucharistií v Tīebenicích
1.1., Nový Rok, 10ř15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Mírový kostel, K. Maličkého, farářka Libuše Mikušková
Vánoční bohoslužbyř Ekumenická půlnoční - Církev československá husitská a Evangelikální svobodné společenství Ichthys 24.12. od 22ř00 Církev
československá husitská - bohoslužby 25.12. od 14ř30 a 1.1. od 14ř30
3. adventní koncert,10.12. od 17ř00ř Country skupina Karavana
4. adventní koncert,17.12. od 17ř00ř Pěvecký soubor In flagranti.
CÍRKEV ĪÍMSKOKŮTOLICKÁ
Kostel sv. Václava a kostely na Lovosicku (Farář Roman Karol Depa)
24.12. bohoslužbyř
Lovosice od 24 hodin – Vánoční mše s Rybovou mší Hej, mistīe
(Sulejovice 16ř00, Velemín 20ř00, Medvědice 22ř00)
25.12. kostel sv. Václava od 10ř00
26.12. kostel sv. Václava od Řř00, Sulejovice 10ř30
27.12. Lukavec – kaple sv. Prokopa – mše sv. od 15ř00
30.12. Milešov – zámecká kaple sv. Josefa Kalasanského – od Řř00
31.12. Lovosice od 15ř30 hodin
1.1. od 10 hodin
Ůdventní koncertyř
14.12. v 17ř00 sbor Koťata - Základní škola Sady pionýrů
15.12. v 17ř00 Vánoční koncert „trubačů“
20.12. v 16ř30 sbor Letušky Základní škola A. Baráka
21.12. v 17.00 sbor Školáček Základní škola Všehrdova
Sbor Petra Chelčického
kazatel Petr Červinský, Kaple u věžáku, Palackého 6
24.12. od 10ř00 – Vánoční pīedstavení pro děti i dospělé
25.12. od 10ř00 – Bohoslužby na Boží hod vánoční
1. 1. od 10ř00 – Novoroční bohoslužby
Připravila: Eva Hozmanová
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