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Koupaliště navštívilo
letos pīes 7000 lidí
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Zimní stadion je již v provozu, oprava systému
chlazení město vyšla na více než 2 miliony
Provoz zimního stadionu byl zahájen v průběhu īíjna. V současné chvíli již na ledě trénují lovosičtí
krasobruslaīi, proběhlo také několik hokejových zápasů a veīejné bruslení je každou sobotu a neděli.
Sezona na lovosickém ledě se rozjela.

Lovosický zimní stadion pochází
ze začátku 70. let minulého století.
Pīed tím zde byla pouze otevīená
ledová plocha. V sedmdesátých
letech byl led zastīešen a až později následovalo dostavění tribun.
Zimní stadion byl poničen několika povodněmi, ty největší se jeho
zdmi prohnaly v letech 2002, 2007
a naposledy v roce 2013. Po po-

cí teplonosné látky, kterou je solanka. Toto médium je chlazeno
odparem čpavku v deskovém
výměníku. Loňskou sezonu provázely potíže právě s tímto systémem. Jeho provoz byl problematický a vyžádal si několik nenadálých oprav ještě v průběhu sezony.
V letní pauze město nechalo
vadný systém opravit. Oprava

27. záīí. Odhalil nicméně ještě
několik závad. Jednalo se napīíklad o nefunkční spínač průtoku
solanky, vadné čerpadlo solanky a
další. Do odstranění havarijního
stavu bylo v letošním roce městem investováno pīes 2,2 milionu
korun. Zimní stadion je v provozu
zhruba od pīelomu záīí a īíjna až
do bīezna. Náklady za sezonu

Na zimním stadionu trénují napīíklad nejmladší lovosické krasobruslaīky. Foto tuc
vodních byla budova vždy opravena, ale jen v rámci pojistné události do původního stavu. Po poslední povodni v roce 2013 proběhla
na stadionu rekonstrukce, která
zahrnovala i generální opravu systémů chlazení. Systém ovšem
nevydržel plně funkční ani dva
roky.
Chlazení ledové plochy je prováděno nepīímým způsobem pomo-
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spočívala pīedevším v odstranění
závad na kompresorech, v dodávce a montáži technologie chladícího zaīízení, a to konkrétně náhradě stávajících vodou chlazených
kondenzátorů za odpaīovací kondenzátor. Součástí repasování systému byla dále náhrada stávající
detekce úniku NH3. Opravu zajistila společnost Refri systémy s.r.o.
Zkušební provoz ZS byl zahájen

provozu se pohybují kolem 4 milionů korun. V těchto nákladech
jsou zahrnuty náklady za energie,
materiál, ale také opravy a udržování nebo mzdové náklady zaměstnanců. Provoz je hrazen z
výnosů pronájmu ledové plochy,
vstupného za veīejné bruslení a z
rozpočtu města. Hlavní část nákladů, zhruba tīi čtvrtiny, hradí město
Lovosice. >>>Pokračování na straně 9
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V Lovosicích besedoval
reportér Josef Klíma
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po volebních kláních
se, jako je tomu vždy,
společnost opět pomalu konsoliduje a ať
již jsou názory a nálady z umístění jednotlivých stran jakékoli,
není to důvodem, abychom pīestali pracovat a snažit se vylepšit a
zkvalitnit místo, kde žijeme. S tím
souvisí i založení nové aleje v ulici
Zámecká, o které se dočtete na
následujících stranách, dále záhonu
u Pfannschmidtovy vily, který bude
sloužit i svatebčanům pro pīípadné
focení či dále započetí stavby
podzemních kontejnerů nebo nové
fontány na Václavském náměstí. I
tyto zdánlivé drobnosti pomáhají k
pohodlnějšímu a kvalitnějšímu
životu a posouvají ho od průmyslem stigmatizovaného a nezajímavého města, jak nás neobjektivně
prezentují celostátní média, k
modernímu a nadčasovému sídlu.
V současné době je dokončován
plán údržeb a oprav, neboť jakkoli
se vás snažíme v každém čísle
Lovodneška informovat o investičních akcích, neméně důležité a
neméně nákladné jsou opravy
stávajících nemovitostí městem
spravovaných. Do mnoha z nich se
neinvestovalo od povodní v roce
2002, i déle. V souvislosti s tím
pīipravujeme i rozpočet na rok
2018 a energetický management u
exponovaných budov jakou je
napīíklad centrální školní jídelna,
domov s pečovatelskou službou či
budova městského úīadu, která ač
je z výše jmenovaných tou nejnovější, vykazuje známky nejvýraznějšího opotīebení, způsobeného již
nekvalitní výstavbou.
Pīíjemným a doslova hīejivým
rozptýlením bude jistě pro mnohé
z nás další Den lovosických autorů,
který proběhne v Pfannschmidtově
vile, tradiční Koncert pīi svíčkách v
kostele sv. Václava a rovněž vánoční výstava v prostorách staré radnice. Těším se na shledání s vámi.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Koupaliště navštívilo tuto sezonu více než 7000 lidí
Sezona skončila víceméně podle očekávání. Z pohledu návštěvnosti byla velmi podobná té minulé.

„Koupaliště bylo v provozu od 20.
června do 31. srpna a otevīeno pro
veīejnost bylo celkem 40 dnů.
Navštívilo ho 3050 dospělých a
4007 osob se sníženým vstupným,
což jsou děti a důchodci,“ sdělil
Stanislav Hruza, īeditel Technických služeb města Lovosice, které
mají nově správu areálu na starosti.
Po skončení sezony se dbá na
īádné zazimování celého areálu,
odstavení beach volejbalového
hīiště, hracích prvků pro děti a v
neposlední īadě je věnována īádná
péče technologii úpravny a pīedúpravny vody. Pīed zahájením
provozu bude nutné provést standardní opravy bazénových těles.
Pīedúpravna vody, díky níž je možné využívat vodu z vrtu, byla letos
v provozu poprvé. Město si od ní
slibuje finanční úsporu.
„Velice nás těší, že již první sezonu jsme díky této novince znatelně
ušetīili. Náklady v minulém roce
činily zhruba milion korun. Letos
byly nižší o 250 tisíc korun,“ neskrýval spokojenost Vladimír Šuma, místostarosta Lovosic. „V dalších letech od využívaní vody

z vrtu očekáváme úspory ještě
větší,“ dodal.
Pīíští rok se veīejnost může těšit
na několik novinek. Na odstavené
dvoudráze (tzv. nudli), která je již

mimo provoz, proběhne zakrytí
samonosnou betonovou deskou.
Plocha bude pravděpodobně využívána pro lehátka a s tím spojené
slunění. Dále bude zprovozněn

nový objekt občanského vybavení.
„Uvažujeme také o rozšíīení herních prvků. Jejich výběr bude teprve probíhat,“ uzavīel Šuma.
(tuc, foto M. Vintrich)

Nová fasáda na Základní škole Antonína Baráka je dokončena
Škola konečně získala důstojný kabát. Rekonstrukce opláštění se týkala hlavní budovy.

Zateplil se železobetonový skelet školy, opravilo se vnější schodiště, zábradlí, stīešní krytina
a došlo k výměně klempíīských prvků a opravě
okenních mīíží. Práce městskou pokladnu vyšly
na 3,6 milionu korun. Zajistila je společnost
Baumaterm stavební s.r.o. z Ústí nad Labem.

„Firma odvedla velmi kvalitní práci a maximálně se nám snažila vyhovět napīíklad pīi tvorbě
loga na boční straně budovy. Škola měla nejhorší fasádu ze všech tīí základních škol ve
městě. Měla také největší tepelné úniky. Očekáváme snížení nákladů na vytápění budovy

v īádech desítek tisíc korun,“ uvedl Vladimír
Šuma, místostarosta města.
Práce trvaly tīi měsíce. „Snažili jsme se rekonstrukci naplánovat tak, aby co nejméně zasáhla
do školního roku,“ doplnil Šuma. Hlavní část
prací byla provedena pīes prázdniny. (ik, foto ik)

• • • Angličtina s rodilým mluvčím se vrací do lovosických škol • • •
Žáci druhého stupně Základní školy Sady pionýrů a Základní školy Antonína Baráka se učí angličtinu s rodilým mluvčím. Výuku vede
Jason Stanley Wangle původem ze Spojených států amerických, z Oregonu.

Jason do České republiky pīišel v
létě roku 1ŘŘŘ jako student na
University of New York in Prague
(UNYP). Od té doby žije a působí
v Čechách. Od roku 2006 vede
jazykovou školu Wangle school
v Litoměīicích. Oženil se zde a má
tīi děti. Jako učitel a pedagog
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tvrdí, že žádné učení nemusí být
nudné. „Je to hlavně o pīístupu
pedagoga,“ tvrdí Wangle.
S humorem a nadhledem chce
také pīistupovat i k výuce na základních školách. Hlavní důraz
klade na konverzaci. Snaží se děti
zaujmout a navázat s nimi komuni-

kaci o věcech, které je zajímají.
„Děti se nechtějí bavit o počasí,
ale o hudbě, moderních technologiích, o módě, o filmech a podobně,“ īíká pedagog.
Výuku hradí město Lovosice ze
svého rozpočtu. „Pro školy to neznamená žádné další finanční zatí-

žení navíc. Projekt potrvá po dobu
jednoho školního roku. Po jeho
skončení zhodnotíme ohlasy žáků
a pedagogů na jednotlivých školách a zvážíme další pokračování,“
uvedl starosta města Milan Dian.
Rodilý mluvčí vyučuje žáky šestých
až devátých tīíd.
(ik)
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Odbory informují
Odbor majetku a investic

Technické služby města

Revitalizace Holoubkova pokračuje

Úklid ulic začne zase v dubnu

Ulice Dvoīákova je dokončena, ulice Smetanova je těsně pīed dokončením,
zbývá dodláždit rozšíīený chodník pīed prodejnou potravin. Komunikace v
ulici Fibichova je pīed dokončením, zbývá položit část dlažby u kīižovatky s
ulicí Teplická a dokončit dotisky živičného krytu. V nejbližším období budou práce probíhat v ulici Škroupova (na snímku) a Sukova. V dalších ulicích budou práce organizovány v závislosti na počasí. Město Lovosice jedná se správcem pozemní komunikace III/24712a (ulice Jabloňová alej) SÚS
ÚK Dubí, provoz Litoměīice o kompletní opravě povrchu vozovky v úseku
od okružní kīižovatky u Lidlu až k ulici Smetanova. Oprava by se mohla
realizovat v roce 2018.
(foto tuc)

Od listopadu pīechází technické služby na zimní provoz. Auta se pīestrojí
na zimní pohotovost. Úklid komunikací se bude provádět v pīípadě potīeby jedním strojem, a to pouze pokud nebude mrznout. Pravidelný
úklid komunikací zahájí TS opět v dubnu 2018.

Posílení elektro rozvodů na Osmičce
V lesoparku Osmička v současné době probíhá projekt na posílení elektro rozvodů pro stánky. Technické služby města Lovosice realizují část
zakázky, kterou jsou zemní práce. Podle rozpočtu jsou práce vyčísleny na
necelých 130 tisíc korun, pokud by je prováděla firma. Projekt bude dokončen ještě v tomto roce a na jaīe proběhne dosetí trávníku.

Odbor životního prostīedí
Městské aleje
V ulici Zámecká se na počátku měsíce īíjna rozběhly práce související se
vznikajícím stromoīadím, které by mělo nově olemovat silniční komunikaci. Po úpravě povrchů a pīípravě na výsadbu bude do nově upravené
krajnice vysazeno 35 stromů druhu platan javorolistý.
Na počátku měsíce listopadu se začne s pīípravou rabátek pro výsadbu
částečně oboustranné aleje dīevin v ul. 8 května, kde dojde do konce
roku k vysazení 10 stromů druhu svitel latnatý. V ulici Žižkova bude provedeno doplnění a částečná výměna současného stromoīadí kulatohlavých trnovníků akátů.

Opravy škod na dětských hīištích způsobené vandaly
pīijdou město až na 100 tisíc korun
Celkem deset hīišť z šestnácti, která jsou po celém městě, opět poničili
vandalové. Poslední revizní prohlídka se uskutečnila pīed prázdninami.
Hīiště město nechalo opravit a pīipravit na sezonu. Nyní jsou opět poničená a částka za opravy škod způsobené vandaly se šplhá až na 100 000
korun. Na hīišti v ulici Prokopa Holého se musí opravit ochranné sítě, které
se již letos jednou vyměnily. Oprava na jaīe stála 8 000 korun, nyní je vyčíslena na zhruba 15 000 korun. Na hīišti ve Wolkerově ulici jsou opět vytrhané plaňky oplocení a poničen je prolézací tubus. Ten město hodlá vyměnit
za dīevěný můstek, je totiž vděčným terčem všech vandalů, kteīí na hīiště
zavítají. V uplynulých týdnech město pīidalo k hīišti na pétanque nový
stolek. Okamžitě se stal cílem lidové tvoīivosti a nyní ho zdobí různé nevkusné nápisy. Ve vyhovujícím stavu jsou pouze hīiště v Žižkově ulici, Sadech pionýrů, Zvonaīově ulici, ulici Terezínská a dále „oranžové“ hīiště za
gymnáziem a workoutové hīiště. Z toho poslední dvě hīiště jsou úplně
nová, tak snad chvilku vydrží hezká.

Podzemní kontejnery
Na pīelomu īíjna a listopadu dojde k pīedání staveniště souvisejícího s
výstavbou podzemních kontejnerů, na které se městu podaīilo získat
dotaci ze Státního fondu životního prostīedí. Vybudováno bude 8 polopodzemních kontejnerových stání.

Jak se vyvíjí situace ohledně afrického moru prasat

Deratizace města
Pravidelná deratizace města proběhla v rozmezí měsíců srpen až īíjen
2017. Zásah byl namíīen proti hlodavcům, zejména pak proti potkanům.
Nástrahy byly kladeny do prostor kolem kontejnerových stání, nor hlodavců v travních plochách a dešťových a splaškových kanálů. Po celou dobu
deratizace byly nástrahy průběžně kontrolovány a doplňovány. Nejhorší
situace byla zjištěna v ulicích Wolkerova, Dlouhá, Palackého a K. Maličkého. V současné době dobíhá poslední kolo deratizace, a to v okolí domu s
pečovatelskou službou.
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Nákazová situace ohledně afrického moru prasat na území České republiky je od jeho zjištění v oblasti Moravy stále velmi vážná. To, že se nákaza doposud nerozšíīila jinam, je pouze tím, že Státní veterinární správa
ihned pīijala velmi tvrdá opatīení, která se daīí plnit jen díky zodpovědnosti a nasazení místních myslivců. Ohnisko nákazy se ale pīesto stále
nedaīí zlikvidovat, což pīed nastávajícím obdobím chrutí prasat (īíje),
které doprovází zvýšená migrace zvěīe, pīedstavuje značné riziko. Pokud
by došlo k rozšíīení moru i do jiných oblastí naší republiky, mohlo by to
mít pīímé následky pro celou českou myslivost. Většinu pīíjmů mysliveckých spolků tvoīí právě prodej zvěīiny z černé zvěīe. Chyběly by tak prostīedky na úhradu nájmů honiteb, úhradu škod způsobených zvěīí, ale i
úhradu nákladů spojených s péčí o zvěī.
V návaznosti na myslivecký semináī, který se konal 27. července v hotelu
Koliba v Litoměīicích za účasti zástupců Státní veterinární správy a starostů měst Lovosice, Litoměīice a Roudnice nad Labem, byly v těchto
dnech jednotlivé myslivecké spolky celého okresu Litoměīice vybaveny
základními prostīedky na likvidaci kadáverů divokých prasat. Náklady na
poīízení tohoto vybavení byly hrazeny z rozpočtů úīadů jednotlivých
měst. Každý spolek obdržel 10 velkých a silných igelitových pytlů na sběr
a pīevoz kadáverů, 100 kusů jednorázových gumových rukavic a jeden
litr koncentrátu dezinfekčního prostīedku Biocid na desinfekci místa
nálezu a pīi sběru použitých prostīedků.
Nadále pro všechny občany platí, že je nutno veškeré nálezy uhynulých
divokých prasat i sražených autem (nikoli postīelených) oznámit na KVSU
(krizová linka 720ŘŘ5202, nebo místním myslivcům). Nálezné za odevzdané kadávery uhynulých divokých prasat (i sražených autem) činí
1 000 korun za jeden kus a je vypláceno KVSU.
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Téma
Lovosický terminál je v ČR jedničkou v pīepravě intermodálních návěsů
Lovosice svou strategickou polohou perfektně splňují podmínky pro provoz takzvané intermodální dopravy. Jedná se kombinovaný způsob
pīepravy zboží, kdy jsou využívány různé druhy dopravy, tedy silniční, železniční a lodní, a to v uzavīených pīepravních jednotkách
bez nutnosti pīekládání zboží. Lovosické logistické centrum společnosti ČD–DUSS Terminál, a.s. má velmi výhodnou pozici na evropském
železničním koridoru a dálničním koridoru Praha – Drážďany. V pīepravách intermodálních návěsů (silničních návěsů uzpůsobených
k nakládkám na železniční vozy) je nejsilnějším provozovatelem v České republice.

Kombinovaná doprava významným způsobem
pīispívá ke snížení silniční nákladní dopravy a
tím i k snížení emisní zátěže a nehodovosti.
Lovosický terminál v roce 2016 zmanipuloval
více než 43 500 jednotek TEU (TEU značí ekvivalent jednoho kontejneru o délce 20 stop), tedy
poměrně zásadní objem pīeprav pīevedených
ze silniční dopravy na železnici. Tyto objemy
pīekračují očekávání, v porovnání se začátkem
provozování terminálu. V letech 2007 - 2008 se
jedná o více než 60% nárůst. V desetiletém
horizontu působení tohoto způsobu dopravy se
tedy jedná o významnou ekonomickou a environmentální úsporu, která je znatelná pīímo
v regionu Ústeckého kraje.
V měsíci záīí společnost oslavila 10 let od
svého vzniku. Terminál o celkové rozloze 21 ha
byl dokončen v roce 2008 za pīispění Evropského fondu regionálního rozvoje a státního
rozpočtu. Projekt měl za cíl vybudovat základnu
kombinovaných pīeprav v severočeském regionu s vyšším využitím kontejnerizace. Celkové
náklady na vybudování terminálu se vyšplhaly
téměī na 185 miliónů korun. ERDF pīispěl na
tento projekt 30 % a státní rozpočet se podílel
12 %. Akcionáīi společnosti jsou ČD Cargo, a.s.
s 51% podílem a německá společnost DB AG
vlastnící zbylých 4Ř % podniku. ČD Cargo jako
mateīská společnost zajišťuje pro terminál
vlakovou pīepravu a posun na vlečkách pīi
pīekládkách. Díky německé společnosti má
terminál velmi silnou pozici na evropském trhu
a denně vypravuje vlaky do celé Evropy. Až 10
ucelených vlaků týdně napīíklad zajišťuje pravidelné spojení mezi Lovosicemi a Duisburgem a
6 vlaků mezi Lovosicemi a Hamburgem. Z dalších evropských měst jsou to napīíklad belgické
Antverpy, Malaszewicze v Polsku, Ostrava nebo
slovenské Košice.
Kvalita manipulační a skladovací plochy centra
o velikosti 12 ha se dá pīirovnat k letištní ploše.
Oba pīekladače, které zde operují, mají hmotnost 75 tun a zdvih až 45 tun. Ve výčtu čísel
můžeme nicméně ještě pokračovat. K terminálu
také patīí železniční koleje o celkové délce
2 100 m. Z toho nejdelší kolej má 600 m. Termi-

nál má celkovou skladovací kapacitu 1000 TEU.
Centrum má tu výhodu, že je v těsné blízkosti
železniční stanice. Vlaky s nákladem zboží proto
nemusí pīejíždět na pīekladiště na velké vzdále-

toīi zaznamenávají stoupající trend a zájem
o intermodální služby. Hlavní výhodou této
dopravy je pīedevším rychlost a to, že je mnohem ekologičtější než doprava silniční, což je

Na snímku je īeditel terminálu Jaromír Cabalka.
nosti. V terminálu lze pīekládat 20 – 40 stop
velké kontejnery, tankkontejnery, výměnné
nástavby a speciální intermodální návěsy. K
dispozici je také prostor kontejnerového depa.
Krytý logistický sklad uvnitī areálu nabízí též
možnost zboží z kontejnerů pīekládat, skladovat, kompletovat, balit či označovat. Kapacita
skladu společnosti je až 2 500 m2 s vnitīní kolejí
o délce 100 m. Terminál nabízí svým zákazníkům i další služby, jako je napīíklad celní īízení,
opravy a čištění pīepravních jednotek, silniční
svozy a rozvozy a podobně.
Význam kombinované dopravy v celé Evropě
nepochybně roste. Dopravci a logističtí operá-

v dnešní době v Evropě vítaným prvkem. V
neposlední īadě je pro zájemce o kombinovanou dopravu zajímavá skutečnost, že silničním
dopravcům tento způsob īeší problém nedostatku īidičů silničních vozidel a nově nastavená
legislativní pravidla v západoevropských státech
(silniční legislativní balíčekř dodržování pracovněprávních a mzdových požadavků platných v
dané zemi).
Kombinovaná doprava má velký potenciál
růstu hlavně v kontinentálních pīepravách, kdy
se zákazníci pīestávají obávat kvality železničních pīeprav a pīepravních dob.
ik/Jaromír Cabalka, foto ik

Moderním trendem v nákladní dopravě je nedoprovázená pīeprava zboží
Nedoprovázená kombinovaná doprava z historického hlediska navázala na systémy RoLa. Nákladní automobil (pīívěs, návěs, snímatelná
nástavba nebo kontejner) použije silnice pro počáteční anebo koncový úsek cesty. Bez vozidla je nicméně zboží pīepravováno po pīevážnou
část cesty a to po železnici nebo vodní cestou. Tato doprava je z ekonomického hlediska soběstačná a rychle se rozvíjí,
což potvrzují i statistiky ministerstva dopravy.

Od roku 2010 do roku 2015 se počet pīepravených
ložených návěsů v České republice zvýšil více jak sedmkrát ze 4 346 pīepravených jednotek na 31 Ř55. Pīevažuje mezinárodní pīeprava, a to průměrně o 24 % pīed
vnitrostátní.
Největší pīepravní centrum pro kombinovanou dopravu
v České republice je v Praze a České Tīebové, dalšími
centry jsou pak napīíklad Mělník, Ostrava nebo Zlín. Druhým největším pīekladištěm zaměīeným na pīepravu
intermodálních návěsů po Lovosicích je pak terminál v
Brně. Tento systém výrazně ulehčuje životnímu prostīedí
a veīejným komunikacím oproti dopravě využívající pouze silniční a dálniční síť. Je rychlý, provoz není závislý na
státních dotacích a pružně odpovídá na situaci trhu. Využil dobré zkušenosti a vlastnosti doprovázeného systému
kombinované dopravy a odboural hledisko pīepravy
„mrtvé“ váhy. Je to rychle se rozvíjející segment intermodálního způsobu dopravy v celém světě. ik/Jaromír Cabalka
Zdroj: www.mdcr.cz / Statistika MD vykazuje pouze návěsy (statistika pro
rok 2016 není zatím známá). Čísla uváděná terminálem ČD–DUSS Terminál, a.s. představuje i návěsy, výměnné nástavby a kontejnery.
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Doprovázená kombinovaná doprava – RoLa fungovala do roku 2004
Lovosický terminál společnosti ČD–DUSS Terminál, a.s. byl vybudován na pozemku provozu RoLa Lovosice – Drážďany, který v Lovosicích
fungoval od roku 1ŘŘ4 do roku 2004. RoLa je druh kombinované nákladní doprovázené dopravy, pīepravující po železnici
celé kamiony doprovázené īidiči.

Archiv ČD – DUSS Terminál, a.s., ilustrační foto.
Po roce 1Ř8Ř se navýšil objem
obchodů mezi Českou republikou
a západními zeměmi, zejména pak
s Německem a Rakouskem. Mnohonásobně tak vzrostlo množství
kamiónů na silnicích, protože velká
většina firem preferovala nákladní
silniční pīepravu. Navýšení dopravy způsobilo pīetížení hraničních
pīechodů a silnice E55.
Ze strany Německa vznikl tlak na
uvolnění pīeplněných silnic a pīechodů. Zvýhodněny proto měly být
jiné způsoby dopravy, zejména pak
doprava železniční. Ze strany dopravců nicméně nedošlo k významné změně a silniční doprava
byla stále preferovanější. Kompromisem se stal systém RoLa

(Rollende Landstrasse), tedy pīeprava kamiónů po železnici.
Lovosice byly pro tento projekt
vybrány z důvodů výhodné lokality. Provoz RoLa Lovosice – Drážďany byl zahájen 25. záīí 1ŘŘ4. První
cesty kamiónům trvaly 5 až 6 hodin, což bylo způsobeno vynucenou zastávkou k proclení v Děčíně.
Takto dlouhá pīepravní doba uživatelům nevyhovovala, proto bylo
zīízeno celní stanoviště a cizinecká
policie pīímo ve stanicích RoLa (v
Lovosicích a Drážďanech). Pīepravní doba se tak zkrátila, a souprava
se z Lovosic do Drážďan dostala za
2 hod 1Ř min.
Soupravu tvoīila lokomotiva,
lehátkový vůz pro īidiče a jejich

doprovod a 23 nízkopodlažních
vagónů. RoLa takto denně vypravila až 12 vlaků.
Celkové náklady systému RoLa
v Lovosicích a Drážďanech se v
roce 1ŘŘ4 vyšplhaly na 13 mil DM,
z čehož 10 mil DM činila dotace,
dále pak v roce 1ŘŘ5 se náklady
vyšplhaly na 20 mil DM. Jednotlivé
investice na vybudování terminálů
činily 1,78 mil DM za terminál
v Lovosicích a 1,22 DM za terminál
v Drážďanech. V posledním roce
provozu systému RoLa, tedy v roce
2004, stála jednosměrná jízdenka
1Ř70 korun a zpáteční 2340. První
rok byla vytíženost vlaků kolem 50
procent. Nejvíce vytíženy byly
vlaky v roce 2000 (Lovosice - Dráž-

ďany 76 %, Drážďany - Lovosice
83 %, průměr 80 %).
V České republice byl systém
využíván také ve spojení České
Budějovice a rakouský Villach. Z
hlediska logistiky se nejedná o
efektivní způsob pīepravy, a to z
důvodů pīepravy "mrtvé" váhy
nákladního automobilu a īidiče.
Efektivita systému RoLa byla pouze
v šetrnosti k životnímu prostīedí a
odlehčení provozu na hraničních
pīechodech. Dnes tento systém
díky své vysoké finanční náročnosti
a nutnosti vysokých dotací již na
našem území provozován není.
(ik)
Zdroj: www.fd.cvut.cz, www.dnoviny.cz,
www.mdcr.cz, Lovosický dnešek 2004

Poprvé vyjel autobus z Lovosic do Litoměīic v roce 1Ř24
V tīídílném seriálu vám kronikáīka Lovosic Eva Hozmanová pīiblíží historii autobusové dopravy ve městě.

Historie autobusové dopravy v Lovosicích se
začala psát dnem 31. května 1Ř24. Tehdy poprvé vyjel na svou první linku autobus spojující
Lovosice a Litoměīice. Jezdil z počátku jen
v sobotu a neděli a byl v soukromých rukou.
Později byly linky rozšíīeny do Milešova a Velemína a autobus jezdil každý den. V roce 1Ř30
byla zavedena státní autobusová doprava, aby
konkurovala rozrůstající se soukromé autobusové dopravě. Další podrobnosti o provozování
autobusové dopravy v Lovosicích za 1. republiky a ve II. světové válce nejsou známy, kroniky
z této doby nejsou dostupné. Musíme jen pīedpokládat, že linek pīibývalo stejně jako napīíklad v Libochovicích.
Autobusová doprava se na území Československa začala rozvíjet ve 30. letech 20. století,
skutečný rozmach ale pīišel až po druhé světové válce. Na rozdíl od železnice, která měla
nádraží prakticky v každém městě, ale autobusové spoje v té době podobný komfort nenabízely. Státní monopol na autobusovou dopravu
byl zaveden § 148 československé ústavy z
Ř. května 1Ř48, podle něhož pravidelná doprava
silniční mohla být jen národním majetkem. Den
vzniku je 1. ledna 1Ř4Ř, fakticky se však vytváīel
v průběhu roku až do prosince 1Ř4Ř, kdy pīevzal majetkové podstaty znárodněných podni-
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ků. Zákon č. 148/1Ř50 Sb., novelizující Zákon o
národních dopravních podnicích zavedl nový
název Československá státní automobilová
doprava. Podnik měl sídlo a ústīední īeditelství

v Praze. Dopravu īídily v obcích kraje a osobní
doprava provozovaná podnikem ČSAD Lovosice
(dopravní závod 407) spadala pod krajský podnik ČSAD Ústí nad Labem.
Podrobnosti o rozvoji autobusové dopravy v
Lovosicích se mi v kronikách ani v dostupných
publikacích nepodaīilo zjistit (osobně jsem v

Lovosicích až od roku 1Ř65). Kronikáī František
Frühauf uvádí ve své publikaci Lovosice
v minulosti i pīítomnosti, že v roce 1Ř62 obdržel závod putovní standartu ČSAD a v roce 1Ř70
pīevzal Rudou standartu podnikového īeditele
ČSAD Severočeského kraje i jiná významná
ocenění. V roce 1Ř70 začala také jezdit pīímá
linka Lovosice - Praha. Kde sídlilo autobusové
nádraží v té době bohužel uvedeno není. Probrali jsme to doma a se známými a domníváme
se (bez záruky), že asi do roku 1Ř60 byla stanoviště autobusů v Lovosicích v ul. Osvoboditelů,
kde byla také benzinová pumpa.
„S jistotou to nevím také, ač jsem v Lovosicích
od roku 1Ř52, ale myslím, že autobusové nádraží jako takové neexistovalo. Je asi možné považovat za něj část ulice Osvoboditelů od Pfannschmidtovy vily po podchod u Besedy - po
obou stranách ulice pamatuji několik značek autobusových zastávek s jízdními īády a
mám pocit, že nějaké stanice byly i v dnešní
ulici Krátká u kina,“ vzpomíná Jaroslav Čampulka. K tomuto názoru se pīiklání i další pamětníci. Poté byla stanoviště autobusů pīemístěna do
Žižkovy ulice.
V druhé části seriálu se příští měsíc dočtete o autobusovém nádraží v Žižkově ulici.
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Havraní ostrov u Lovosic – zoologický klenot na dolním Labi

Lovosický dnešek požádal odborníky z Agentury ochrany pīírody a krajiny České republiky o informace k zoologickému průzkumu Havraního
ostrova na īece Labi. Autory článku jsou Pavel Moravec a Michal Porteš.
Historie zoologických průzkumů
na Havraním ostrově nesahá nijak
hluboko do minulosti. Teprve v
roce 2000 podnikl několik výprav
zaměīených zejména na obratlovce (obojživelníky, plazy, ptáky,
savce) ústecký zoolog Vladimír
Čeīovský. V roce 2008 zde neúspěšně hledal brouka lesáka rumělkového autor tohoto článku,
protože po vstupu České republiky
do EU byl tento tzv. „evropsky
významný druh“ včleněn do našeho právního īádu jako zvláště
chráněný. V té době byl ostrov
ještě volně pīístupný pīes lávku
vedoucí nad zdymadlem, v současnosti je však areál zaplocený a
návštěvy je nutné hlásit na velínu.
Již tehdy bylo také zīejmé, že
lesnatá část ostrova porostlá neobhospodaīovaným měkkým luhem s dominantními vrbami, topoly a jilmy, pīedstavuje prostīedí, ve
kterém by se mohly nacházet organizmy, zejména hmyz, vázané na
jeden z dnes nejohroženějších typů biotopů, a to na staré listnaté
stromy ve všech stádiích života a
rozpadu dīevní hmoty. Čím více se
totiž pīibližujeme zadnímu traktu
ostrova, tím více porost pīipomíná
prales – všude leží i stojí mrtvé
stromy, ze starých živých stromů
visí vichīicemi olámané větve, z
dalších ční dīevní houby a zejí
dutiny vyplněné trouchem, jinými
slovy ráj pro nejrůznější bezobratlé
tvory živící se pīevážně listy, dīevem, houbami nebo jeden druhým.

Vzácný nález
V roce 2000 nalezl na ostrově
Vladimír Čeīovský velikou broučí
vzácnost jménem Cerophytum
elateroides (český název dosud
nemá). Na základě tohoto objevu
se entomologové Petr Brůha a
Miroslav Michalega rozhodli ve
spolupráci s prvním z autorů tohoto článku provést īádný průzkum
brouků této, jak se dalo již tehdy
pīedpokládat, pozoruhodné lokality.
V rámci průzkumu bylo zjištěno,
že na ostrově se vyskytuje pīinejmenším 200 druhů brouků, z nichž
40 druhů je uvedeno v novém
červeném seznamu ohrožených
druhů České republiky, ve vyhlášce
č. 3Ř5/1ŘŘ2 Sb. (zvláště chráněné
druhy) nebo v pīílohách II a IV
Směrnice Ř2/43/EEC, o stanovištích. Jako velmi významné nejen

z hlediska regionálního (severočeského), ale i celostátního lze
jmenovat nálezy kovaīíka rezavého, vázaného na stromové dutiny,
Microrhagus lepidus (nemá české
jméno), jehož vývoj probíhá v od-

umīelém zaplísněném dīevě, a
také kozlíčka jilmového a krasce
jilmového žijících ve dīevě jilmů.
Zajímavé jsou také nálezy drabčíka
sršňového žijícího v sršních hnízdech a zlatohlávka skvostného,
jehož larvy se vyvíjejí v trouchu
stromových dutin.

Některé druhy, napī. Bothrideres
bipunctatus (nemá české jméno),
jsou považovány za takzvané
„pralesní relikty“, tedy druhy, které
v současnosti pīežívají již jen v
posledních zbytcích člověkem
nejméně narušených lesů. Že mají
pro výskyt vzácných druhů velký
význam i nepůvodní a vysazené
dīeviny, jako jsou zdejší četné
jírovce a kleny, bylo potvrzeno
nálezem mnoha jedinců již zmíně-

ného Cerophytum elateroides (na
snímku) v jejich dutinách. Nakonec
se podaīilo prokázat i výskyt lesáka rumělkového, který spolu se
svými larvami žije pod kůrou
čerstvě padlých topolů a vrb.

Díky četnému výskytu doupných
stromů v různých věkových kategoriích a bohaté potravní nabídce
hmyzu se na ostrově početně vyskytují také dutinové druhy ptáků
a netopýrů. Kromě strakapouda
velkého a žluny zelené, které najdeme v široké škále prostīedí, je
pro Havraní ostrov typický výskyt
našeho nejmenšího datlovitého
ptáka, strakapouda malého (lidově
zvaného stráček), kterého nejčastěji nalezneme právě v pīirozených
lužních porostech podél vodních
toků. Díky své malé velikosti
(pīibližně jako vrabec) a malému
zobáku musí totiž tesat dutiny ve
stromech s měkkým dīevem.
Zpěv slavíka
Kromě dutinových druhů ptáků si
můžeme na Havraním ostrově
poslechnout i nemalé množství
zpěvných druhů ptáků včetně
pomyslného krále pěvců, slavíka
obecného. Ten svou píseň (složenou i z více jak 200 různých
slabik) neúnavně pěje i v nočních
hodinách. Za jeho pīítomnost
vděčíme právě „pralesovitému“
charakteru ostrova s hustým keīovým pásmem a popínavými rostlinami. Tam, kde najdeme zachovalé
lesní porosty s dutinovými stromy,

blízkost vodního prostīedí a pīechody mezi lesním interiérem a
otevīeným prostīedím, jsme vždy
blízko tajuplným nočním savcům,
netopýrům. Ostrovy, poloostrovy a
pobīežní porosty okolo Labe lze
označit jako netopýīí ráje. V dutinách stromů, v prasklých větvích
nebo pod odchlíplou kůrou se pīes
den ukrývají stromové druhy netopýrů a společně s dalšími druhy
v noci loví nad hladinou vody, na
okraji stromového patra nebo
pīímo v interiéru lesa.

Typický je zde netopýr rezavý
Havraní ostrov není výjimkou.
Nad vodní hladinou jezera, které
se nachází uprostīed ostrova, poletují netopýīi vodní sbírající hmyz
pīímo z hladiny. Na pīechodu
lesnaté a otevīené části ostrova
loví netopýīi večerní a drobní netopýīi hvízdaví. Pokud bychom
však měli uvést typického pīedstavitele Havraního ostrova, byl by to
jeden z našich největších druhů,
netopýr rezavý. V létě tvoīí početné kolonie v stromových dutinách
a na podzim se z dutin ozývají
samci vábící svým zpěvem samice
k páīení. Na lov vyletují často ještě
za světla, a pokud trefíme vrchol
migrace netopýrů rezavých v podzimních měsících, můžeme z Havraního ostrova nad hladinou īeky
sledovat až stovky táhnoucích
netopýrů rezavých. Ti se pīes den
ukrývají právě ve stromových porostech v blízkosti Labe a pīi migraci do teplejších částí Evropy
využívají Labe jako migrační koridor a navigační prvek.
Dosud zjištěné druhové spektrum
potvrzuje původní pīedpoklady o
mimoīádném zoologickém významu lokality. Zdejší fauna brouků,
dalších skupin bezobratlých, ale i
obratlovců, vázaná na všechna
pīítomná stadia stromové vegetace, v mnoha ohledech dosahuje
nebo dokonce i pīevyšuje kvality
srovnatelných chráněných území,
jako jsou napīíklad pīírodní rezervace Loužek na Ohīi u Doksan
nebo pīírodní památka Nebočadský luh na Labi u Děčína. Zachování Havraního ostrova, zoologického klenotu na dolním Labi, pīinejmenším v současné podobě, by se
mělo stát prioritou ochrany pīírody
v našem regionu.
Foto interiéru lesa P. Brůha. Foto brouka
Cerophytum elateroides Z. Hromádko

Zájemci o dění kolem budoucí podoby Osmičky si ji prošli s průvodcem
Komentovaná prohlídka na Osmičce o její další
podobě se uskutečnila ve čtvrtek 11. īíjna a
průvodcem byl občanům Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostīedí. Za hodinku
se prošla hlavní trasa parku od broukoviště
kolem čistírny odpadních vod a zpět k dětskému hīišti.
Mluvilo se hlavně o stromech. Na pīíkladech
Hamerník pīiblížil jejich současný zdravotní stav
a odpovídal na dotazy týkající se kácení a budoucí podoby parku a výsadby zeleně.
„V rámci této akce jsme se snažili zájemcům
poskytnout veškeré možné informace o pīipra-
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Pokračování projektuř Osmička 2017 - 2018
Rozloha území - 3,4 ha
Pozemek města
Pokáceno bude ŘŘ stromů. Ošetīeno bude
8 listnatých stromů. Vysazeno bude 14Ř listnatých stromů. Vysazeno bude 320 kusů listnatých
keīů. Obnova 650 m2 lučního trávníku
Pozemek Povodí Labe s.p.
Pokáceno bude 21 listnatých stromů
Vysázeno bude 21 listnatých stromů

vovaných změnách. Na prohlídku dorazilo bohužel pouze 7 občanů. Informace jsou nicméně
k dispozici i na webu města Lovosice,“ uvedl
Vojtěch Hamerník. Komentovanou prohlídku
město uspoīádalo z důvodu blížící se druhé
etapy revitalizace parku.
Realizaci projektu zajistí firma Gabriel s.r.o.
Finanční prostīedky na tuto část obnovy lesoparku město získalo z dotace od Agentury
ochrany pīírody a krajiny ČR. Dokončovací práce budou probíhat ještě v létě roků 2018, 201Ř
a 2020. Firma pak zajistí i péči o vysazené dīeviny v prvních letech po výsadbě.
(ik)
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4. vítání občánků, 12. īíjna 2017

Ve čtvrtek 12. īíjna se v Pfannschmidtově vile konalo čtvrté letošní
vítání nových občánků Lovosic. Ty mezi nás pīivítali radní Milan Šramota a matrikáīka Hana Beránková. Básničkami a písničkami pak
také děti z MŠ Terezínská. Celkem se se svými rodiči dostavilo 5 dívek a 5 chlapců.
(tuc, foto Foto-Trend s.r.o. Lovosice)

Zlevař Matyáš Reiser, Tereza Masáková a Ondīej Petera.

Zlevař Adéla Jirotková, Jakub Štětka a Jan Jäger.

Zlevař Milan Kotulič, Emily Voráčková, Antonie Ziková a Karolína Krejčí.

Pīíští číslo Lovosického dneška
vyjde 1. prosince
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Tip na výletř Lovoš - dominanta nejen Lovosic

Lovoš zná v okolí asi každý. Tento vrchol na samotném jižním okraji Českého stīedohoīí je takovou vstupní branou do této nádherné krajiny. Každý,
kdo jede po silnici, dálnici nebo kolejích od Prahy vidí jako první horu Českého stīedohoīí právě Lovoš. Je to také jeden ze dvou vrcholů z celého
Stīedohoīí, kde naleznete horskou chatu s možností občerstvení - druhá je na Milešovce. Samotný vrchol je ve výšce 56Ř metrů nad moīem, není
tedy zdaleka vysoký tak jako Milešovka, Kletečná, Hradiště a další vrcholy, je ale díky rovinám v okolí Lovosic tou pravou dominantou.
Jak se ale na Lovoš dostat? Cest je několik, stejně tak jako výchozích bodů. Pro obyvatele Lovosic je určitě vhodná cesta od restaurace Beseda, dále
Lovošskou ulicí po zelené, až ke vstupu do lesa. Tato cesta je zároveň ale nejobtížnější svým pīevýšením. I tak se dá ale na vrchol pohodlně dojít za
zhruba hodinu. Hlavně v tomto období to chce ale kvalitnější, pevnější obuv. Další, velmi hojně využívaná cesta je po žluté. Její začátek je kousek od
dálničního sjezdu u Bílinky a je proto využíván hlavně turisty hledající méně náročný výstup. Jedná se o zpevněnou cestu využívanou také pro zásobování vrchní chalupy.
Další možností, jak se dostat na vrchol, je modré značení z obce Oparno. Začátek je možný od restaurace Černodolský mlýn, chvíli se jde pīes obec,
vcelku brzy stezka uhýbá do lesa a jde se krásnou lesní pěšinkou opět až na vrchol. Tam na vás čeká nejen otevīená chata s občerstvením (pátek,
sobota, neděle) ale hlavně nádherný kruhový výhled. Na jih můžeme vidět horu Īíp a roviny míīící k Praze, na západ hory tyčící se z lounských stepí,
na východ Bukovou horu a Verneīickou část Stīedohoīí, na sever zase krásný výhled na největrnější horu Milešovku.
Tip pro fotografyř
Chatu na vrcholu je velmi dobré využít jako zázemí pro noční fotografování. Můžete využít jak delšího ohniska směrem k Lovosicím (viz snímek), tak
kratšího směrem k Milešovce. Pīi využití delšího času snímání (ideální alespoň 20 vteīin) a co nejnižšího clonového čísla se můžeme dočkat krásných
nočních snímků.
Miroslav Vintrich

Tomáš Rotbauer o vězních v Lovosicích během 2. světové války

Porážka německých vojsk u Stalingradu v roce
1Ř43 znamenala konečný obrat ve vývoji druhé
světové války a tím se rapidně zvýšilo masivní
bombardování Německa. To značně zbrzdilo
hlavně válečné úsilí. Ministr zbrojení Albert
Speer (Minister für Rüstung und Kriegsproduktion) pīikázal, aby se válečné továrny pīesunuly
do podzemí. Jednalo se o cca 450 objektů, na
našem území se jich nacházelo 50 a ten největší
pīímo u Litoměīic v bývalém vápencovém dole,
který dle pīedválečného majitele Richarda Mayera dostal krycí název Richard.
Na tento vápencový lom upozornil německý
prodejce železáīství dopisem K. Henleina, který
následně napsal do Berlína a tam se rozhodlo
samotným A. Hitlerem, že tento lom bude využit pro výrobu klikových hīídelí pro tanky. Autor
nově vydané knihy Pascal Czibory, který se díval
do dostupných německých archivů, ovšem zjistil, že o ní úīady Bauamtu neměly tušení a sami
vešli s úīady do jednání, aby mohli tento důl
využívat pro filiálky firmy Auto Union.
Počátkem roku 1Ř44 se celý projekt rozjel. Rád
bych se tímto článkem zmínil o zvláštní jednotce vězňů specialistů, kteīí byli umístěni na práci
v Lovosicích a tím se stali prvními vězni v projektu Richard, který byl pod správou SS B5
Führungsstab. Oficiální adresa pro továrnu Richard byla uvedena na Lovosice, zīejmě pro
lepší utajení celého projektu. Už od počátku
bīezna 1Ř44 pracovala v Lovosicích zvláštní
skupina vězňů na opravě radiopīijímačů a kine-
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matografických pīístrojů. Jednalo se o vybranou
část specialistů pīes elektrotechniku, kteīí museli složit zkoušku v koncentračním táboīe
Neuengamme u Hamburku.
Celkový počet těchto specialistů byl tvoīen 40
vězni. Polovina vězňů byla určena na pracoviště
v Lovosicích, druhá polovina pracovala na elektrotechnice v továrně Richard. Ubytováni byli v
Malé pevnosti v Terezíně a po pár týdnech zůstala lovosická část vězňů pīímo v Lovosicích v
budově věznice, která je spíš známá pod názvem soud, kde je dnes umístěna základní škola.
Vězni vykládali v Prosmykách lodě plné radiopīijímačů, které pīijížděly ze všech zemí Evropy.
V Prosmykách se nacházel velký sklad a poté se
radiopīijímače opravovaly v dílnách v Husově
ulici. Němečtí vojáci, kteīí pīicházeli z fronty, jeli
pīes Lovosice a zde obdrželi jako dar od vůdce
právě radiopīijímač.
Hlavní cíl však nebyl v opravě radiopīijímačů,
byly to práce v továrně Richard. Ze vzpomínek
p. Mareše, jak uvádí, je zajímavá návštěva v
Lovosicích, které navštívil generál SS s dubovými ratolestmi, který měl velký proslov, kde uvedl, že práce této skupiny je důležitá a že se
budou podílet na velkém projektu, který bude
realizován v továrně Richard. Projekt se měl
týkat neurčité stavby elektrického naváděcího
systému týkajícího se tanků. Richard I měl být
dokončen dle plánu k 1. záīí 1Ř45. Doposud
není zcela jasné, co se mělo v této továrně vyrá-

bět dále, než-li jen klikové hīídele do panzerů, a
vlastně ani celkový rozsah není dodnes znám.
Nechci se ani vyjadīovat k hypotézám, které
pročítám na internetových stránkách, a o to více
se zajímám v archivních materiálech o fakta k
této továrně.
Považuji za důležité, že se mi podaīilo zjistit
pravý stav závalů. O to více mě pīekvapila část
tzv. chodby E, která nebyla doposud nikdy nalezena. Až letos bylo provedeno měīení speciálním georadarem, který prokázal, že se tato štola
nachází nejen na výkresu, ale i fyzicky. Celé
úspěšné měīení bylo provedeno s pomocí mého badatelského kolegy Petra Lísky.
Co se týče uvedené skupiny speciálních elektrotechniků v Lovosicích, tak ti se zde měli lépe
než vězni v Malé pevnosti nebo v koncentračním táboīe v Litoměīicích. Podmínky zde byly
dobré a jídlo také. Jak již bylo īečeno, skupina
začala v samotném projektu pracovat jako první
dle výkazu za práci vězňů, kteīí také spadali pod
koncentrační tábor Flossenbürg.
V Lovosicích velel zatím neznámý Oberscharführer SS a jako kápo skupiny je uváděn jistý
Ditrich, který byl z východního Pruska a byl
profesorem gymnázia. Jednalo se o malého a
slabého jedince, který sem byl pīevelen z koncentračního tábora v Rize. Tato malá část setrvala až do konce války v Lovosicích, kdy 6. května 1Ř45 odešli poslední pīíslušníci SS a v podvečer 8. května 1Ř45 vyčkala skupina pīíjezdu
Sovětské armády.
T. Rotbauer, zastupitel Lovosic
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Zimní stadion je již v provozu...
>>>Dokončení ze strany 1

Tato sezona je první, kdy budou
provoz zajišťovat 4 zaměstnanci
technických služeb města. Doposud se o stadion starala Asociace
sportovních klubů Lovosice. Práce
zaměstnanci provádějí podle aktuální potīeby. Rolbou upravují povrch ledu, a to jak za sucha, tak za
mokra. Dohlíží na průběh chlazení,
odsekávají nerovnosti na ledové
ploše podél mantinelů a provádí
výměnu plynových nádob pro
pohon rolby.
„Až do letošního roku nebylo do
modernizace systémů nebo budovy investováno nic. Samotná budova na investice stále čeká, energetické ztráty jsou značné a provoz je
nutné dotovat. Finanční prostīedky, které jsme letos do opravy

systémů investovali, by se měly po
čase vrátit v efektivnějším chodu
zaīízení a menší energetické náročnosti. Důležitým faktem také je, že
byl modernizován systém detekce
úniku čpavku, což je z bezpečnostního hlediska důležitý fakt,“ uvedl
Milan Dian, starosta města.
Zimní stadion je v současné době
využíván
několika
lovosickými
sportovními kluby. Trénují tu krasobruslaīi, HC Lovosice muži a HC
Lovosice ženy. Odehrálo se již
několik utkání, z toho napīíklad
v sobotu 22. īíjna hrály lovosické
ženy proti HC Jičín. Domácí tým po
dramatickém boji vyhrál nad hosty
6ř5. Stadion využívají také základní
školy. Komerční pronájem je možné objednat na e-mailuř stanislav.hruza@meulovo.cz.
(ik)

Krasobruslaīi vyjeli na domácí led

Sezona na domácím ledě pro
lovosické krasobruslení začala v
úterý 10. īíjna, kdy jsme mohli začít
trénovat na ledě zimního stadionu.
Pilně se zde pīipravujeme na novou sezonu. Čeká nás mnoho závodů po celé České republice.
Závodit bude letos celkem 20
dětí. Ty se pīipravovaly i pīed sezonou, byly na soustīedění v Tīemošné u Plzně a některé (ty větší) jely
na soustīedění do Švýcarska, kde

nabyly plno zkušeností. Věīíme, že
se to ukáže a na závodech se neztratíme. Každé pondělí se koná
pīípravný kurz bruslení, a to od 18
do 1Ř hodin. První kurz začal
již 16. īíjna. Pīípravné tréninky jsou
pro děti stále otevīené. Vaše ratolesti můžete pīihlásit osobně nebo
na telefonuř 777 Ř04 800. Budeme
se na vás těšit.
Monika Klausová, předseda klubu
krasobruslení ASK Lovosice

Vaīíme se školní jídelnouř

Polévka z dýně hokaido krémová
Dýně hokaido
Dýně hokaido obsahuje velké množství beta-karotenu a vitamíny skupiny B (B1, B2, B3), dále obsahuje vápník a železo, je také velkým zásobníkem
draslíku. Obsahuje látky, které jsou důležité pro
zrak člověka, jedná se o lutein a zeaxantin. Hokaido je také antioxidantem, váže na sebe toxiny, léčí
žaludek, slezinu a slinivku bīišní. Je vhodná pro
dietetiky. Velká dýně bude hodně tvrdá a bude se
jen špatně krájet. Není také tak jemná, proto se
vyplatí koupit menší.
Ingredience pro 5 porcíř
Dýně hokaido 1 kg, máslo, cibule, pepī bílý, sůl,
zeleninový vývar, smetana zakysaná (podle chuti)
100 g, zázvor nebo kari koīení, muškátový květ

Postup
Cibuli necháme zesklovatět na másle, pīisypeme
očištěnou, nakrájenou dýni hokaido včetně slupky,
ale bez semínek, orestujeme a mícháme. Pīidáme
sůl, pepī, zázvor, muškátový květ a dusíme. Rozmixujeme, pro zjemnění pīimícháme kysanou
smetanu. Podáváme s krutony (Tipř Místo kysané
smetany můžete použít smetanu na vaīení a kysanou smetanou polévku ochutit až pīímo na talíīi).
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Aktuality

Lovosice mají novou saunu

Pro návštěvníky městského bazénu v Lovosicích je pro tuto sezonu
pīipravena úplná novinka. Tou je

sprchách je umístěn také masážní
sprchový kout s novým hygienickým zázemím. Dvě místnosti jsou

Lovo he ie, a.s., ejvětší výro e prů slový h h ojiv
v ČR a výz a ý za ěst avatel v regio u přij e do
svého tý u ové koleg s huí pra ovat a pozi e:

Ceníkř
Dospělé osoby Ř0 Kč/2 h
Děti, studenti, důchodci 70 Kč/2 h
Provozní doba sauny Lovosice
Po – 16 – 20h - společná
Út – 16 – 21h - ženy
St – 16 – 21h - muži
Čt – 16 – 21h - ženy
Pá – 13 – 21h - společná
So – 9 – 18h - společná
Ne – zavīeno

suchá finská sauna, kterou nechalo
město postavit v místnostech, které v minulosti sloužily pro komerční účely.
Součástí prostor jsou dvě sprchy s
klasickou a dešťovou hlavicí. Ve

Sauna v kombinaci s bazénem
Po – není možná kombinace
Út – 16 – 21h
St – 16 – 1Řh
Čt – 17:30 – 20ř30h
Pá – 13 – 17h
So – 9 – 12 a 13ř30 – 18h
Ne – zavīeno

vyhrazeny pro odpočinekř klasická
odpočívárna a aroma místnost.
Sauna je opatīena skleněnými
dveīmi bez zámků.
„Saunovací“ sezona byla zahájena
30. īíjna.
(ik, foto ik)

Operátor he i kého provozu
Operátor e pedi e
Operátor e pedi e seřizovač
Operátor listový h h ojiv
S ě ový zá eč ík
Dispečer doprav s ě ový
DALŠÍ POŽADAVKY:
a uál í zruč ost, odpověd ost, sa ostat ost,
spolehlivost, loajalita, do rý zdravot í stav,
o hota pra ovat ve s ě é provozu
NABÍZÍME:
ástup í zda dle pozi 8.
- .
Kč
avýše í zd po zkuše í lhůtě
ěsí ů
a dále v prů ěhu . roku za ěst á í
. zda a od ě y ak io áře
příspěvek a pe zij í / život í pojiště í
příspěvek a dojíždě í od
Kč
příspěvek a stravová í až
Kč ěsíč ě
Kč a zdraví,
ire í afeterie s příspěvke
kulturu a sport
sta ilizač í příspěvek od
Kč
týde dovole é aví
profes í rozvoj, od or é vzdělává í
Progra sport vol é vstupe ky, plavá í zdar a, kurzy
golfu, slevy a sportoviště
záze í prosperují í ir y a skupi y AGROFERT
ire í ak e pro za ěst a e, slevy a produkty
o hod í h part erů a další ire í e eity
Své životopisy posílejte a li use.to a ova@lovo he ie. z,
ebo ás ko taktujte a tel.:
,
9
Libuše To a ová
Odpovědí a te to i zerát či zaslá í Vašeho životopisu a další h oso í h
ateriálů dáváte souhlas ke zpra ová í a u hová í Vaši h oso í h údajů a s
jeji h využií pro účely hod o e í v rá i vý ěrového říze í v souladu
s usta ove í záko a č.
/
S . v plat é z ě í pro Českou repu liku, o
o hra ě oso í h údajů.
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Pīehled činnosti Městské policie Lovosice
v období od 16. záīí do 15. īíjna 2017
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
1Ř. záīí v nočních hodinách strážníci zasahovali v
ulici Zámecká, kde īešili osoby podezīelé z ukládání
odpadu mimo vyhrazená místa.
Zajištění injekčních stīíkaček
20. záīí se v ulici U Nadjezdu objevily použité injekční stīíkačky. Strážníci provedli jejich odklizení do
sběrné nádoby.
Kouīení v provozovně
21. záīí kolem 22. hodiny obdržela městská policie
oznámení, že v jedné z provozoven v ulici Osvoboditelů kouīí zákazníci
cigarety. Oznámení bylo prověīeno. Po zadokumentování byl písemný
materiál k podezīení ze spáchání pīestupku pīedán pīíslušnému správnímu orgánu.
Īízení motorového vozidla v době uloženého zákazu
Dvakrát v tomto období strážníci īešili īízení motorového vozidla v době
uloženého zákazu. Jednalo se o 25. a 30. záīí. V obou pīípadech měli īidiči
vozů Škoda z Lovosic uložen zákaz īízení. První kontrola proběhla v ulici
Zámecká, druhá v ulici Terezínská.
Fyzické napadání osob
Den po svatém Václavu kolem 3. hodiny īešila ranní hlídka MP fyzické
napadání osob u čerpací stanice Benzina. Na místo bylo nutno pīivolat
rychlou záchrannou službu (RZS) a některé z osob byly pīevezeny k ošetīení do nemocnice v Litoměīicích.
Krádeže
K první krádeži ve sledovaném období došlo 30. záīí v supermarketu Billa.
Strážníci byli do supermarketu pīivoláni v 8 hodin ráno. Podezīelým byla
osoba z Polska. V Bille se kradlo také 4. īíjna. Podezīelým byla tentokrát
osoba z Liběšic. Dne 4. īíjna ráno pīijali strážníci oznámení o krádeži mobilního telefonu a peněženky v jedné z provozoven v ulici Osvoboditelů.
Osobu podezīelou z krádeže následně zadrželi na nádraží ČD.
Pīivolání RZS
30. záīí v ranních hodinách pīijala hlídka městské policie oznámení ze
zimního stadionu, kde měla osoba zdravotní problémy. Byla pīivolána
RZS a následoval transport do nemocnice v Litoměīicích.
Narušení občanského soužití
Ř. īíjna v poledne zasahovala hlídka v ulici Siīejovická. Došlo zde k fyzickému napadení a ničení majetku.
Rušení nočního klidu
K rušení nočního klidu došlo v Lovosicích ve dnech 27. záīí, 12. a 13. īíjna
v ulici Husova, 28. záīí v ulici Zahradní a 2Ř. záīí v ulici Kostelní.
Zajištění vozidla
15. īíjna ráno hlídka prověīovala oznámení o otevīeném oknu u īidiče
zaparkovaného motorového vozidla v ulici Resslova. Podaīilo se vyrozumět majitele vozidla, který po provedené kontrole vozidlo uzavīel.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Město rozbíhá projekt

energetického managementu budov

Město učinilo další krok pro rozběhnutí
projektu energetického managementu
budov. Na 17. jednání rady její členové
schválili vítěze veīejné zakázky na
„Vybudování a provoz telemetrické infrastruktury jako nástroje k efektivnímu
hospodaīení s energiemi“.
Pīedmětem zakázky bude dodávka a
instalace telemetrické infrastruktury
zajišťující sběr dat z měīidel vody, elektrické energie, tepla a plynu nainstalovaných v budovách města.
„Pro sledování byly vybrány čtyīi budovy.
Jedná se o oba domy s pečovatelskou
službou v ulici 28. īíjna, budovu Centrální školní jídelny ve Všehrdově ulici
a budovu městského úīadu,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
„Doufáme, že se tímto způsobem podaīí pīedcházet nenadálým haváriím,
a očekáváme úsporu nákladů za energie. Pokud bude pilotní projekt
úspěšný, plánujeme rozšíīit monitoring i na ostatní budovy města,“ dodal
starosta. Zakázky se ujme firma Data-Ing, s.r.o. z Prahy. Za veīejnou zakázku město zaplatí zhruba 300 000 korun.
Organizační změny na úīadě
Městský úīad čekají v nejbližším období dvě organizační změny. Jedna na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a druhá na odboru životního prostīedí. Rada tuto organizační změnu schválila 11. īíjna.
Od 1. listopadu 2017 bude na odboru sociálních věcí a zdravotnictví zīízeno 1 nové pracovní místo, vytvoīené na dobu určitou na základě získané dotace. Pracovník se bude po dobu jednoho roku věnovat tvorbě 4.
Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice. Pracovní místo bude
neúīednické a placené z dotace.
Na odboru životního prostīedí se s účinností k 1. lednu 2018 ruší jedno
pracovní místo. Jedná se o pozici pracovník péče o zeleň a odpadové
hospodáīství. Tyto činnosti budou vykonávány částečně outsourcingem
(pīedevším činnosti týkající se zeleně) prostīednictvím městského krajinného architekta a částečně bude pracovní náplň pīevedena na 3 pracovníky odboru životního prostīedí (pīedevším činnosti týkající se odpadového hospodáīství).
(ik)

• • Z činnosti SDH v Lovosicích • •

Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích úspěšně zakončil letošní
sezonu pohárových a postupových
soutěží. Dne 2. záīí na pohárové
soutěži Memoriál Lubomíra Henzla
se naše družstvo umístilo na druhém místě. Z poskytnuté dotace
města jsme poīídili další vybavení
sboru a materiály pro aktivity s
dětmi.
V závěru letošního roku uskuteč-

níme Výroční valnou hromadu a
pīipomeneme si 80. výročí založení
českého Sboru dobrovolných hasičů. Chceme poděkovat městu Lovosice za poskytnutou podporu.
Mgr. Pavel Hejduk, starosta SDH Lovosice

Na snímku je soutěžní družstvo SDH
Lovosice. Stojící zleva: Tomáš Nejedlý,
Marcel Krejčí, Josef Zabák, a David
Frieser. Sedící zleva: Petr Krejčí, Radek
Porde, Milada Frieserová

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS
Ústeckého kraje PS Lovosice na území ORP Lovosice
(měsíc záīí, více na dnesek.lovosice.com)
2. Ř. v 7.46 hodin lovosičtí hasiči asistovali pīi otevīení bytu v Resslově
ulici, kde se nalézala osoba volající o pomoc.
3. Ř. v 1ř31 hodin byla jednotka vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do Velemína.
15. Ř. v 17.54 hodin vyjeli hasiči k požáru osobního automobilu Peugeot
z Holandska na dálnici D8.
17. Ř. v 6.11 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu u Lukavce, které mělo proraženou vanu motoru. Hasiči likvidovali
olejovou skvrnu v délce 50 metrů.
25. Ř. ve 13.05 hodin byla na linku 112 ohlášena dopravní nehoda kamionu a osobního automobilu na silnici číslo 30 u Lhotky nad Labem. Jednotka na místě nemusela īešit zranění osob, pouze únik pohonných hmot.
2Ř. Ř. v 18.3Ř hodin byla jednotka povolána k úniku ropných produktů na
dálnici D8 (54. kilometr). Již během cesty k místu události byla spatīena
viditelná olejová skvrna táhnoucí se cca 500 metrů až k odstavené dodávce Ford Tranzit.
tuc, npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice
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Akce

Besedu s reportérem Klímou
sledovalo pīes 70 návštěvníků
Oblíbený novináī, reportér a spisovatel Josef Klíma pīijel 3. īíjna
do Pfannschmidtovy vily v Lovosicích na besedu s občany.

Klíma má pověst, že se nebojí
zodpovědět ani na kontroverzní
témata a lidé ho mají rádi. Ti, co se
sešli na besedě, určitě ano. Působil
dlouhá léta v televizi Nova v poīadu Na vlastní oči a v Lidovkách měl
poslední Poslední slovo 16. dubna
2016. Po 12 letech ho vyměnili za
Jiīího Hanáka, v posledním článku
napsal, že neví proč. Věděl a pověděl. Nebyl asi dost oddaný…

Klíma je autorem úctyhodného
počtu reportáží s rozličnou tématikou. Roku 2005 získal novináīskou
Cenu Ferdinanda Peroutky. Kromě
novináīské práce se věnuje rovněž
spisovatelské činnosti a scenáristice. Je autorem scénáīů k filmům
Rána z milosti, Vlna a dalším. Také
hraje a zpívá s Andy Seidlem a
Pavlem Půtou. I v Lovosicích zazpíval s klávesami několik písní, napī.
Ženy stīedních let. Požádali jsme
ho, aby pro Lovosický dnešek zodpověděl několik otázek, protože
způsob jeho podání nelze napodobit.
Léta jste se zasazoval spolu
s Jankem Kroupou o otevīení
pīípadu Jiīího Kajínka. Co jeho
kauze po udělení milosti īíkáte
dnes?
Můj názor, že by pīípad měl jít
znovu pīed soud, se nemění, protože jsem pīesvědčen, že vraždy
neproběhly tak, jak byly vyšetīeny
a odsouzeny. Že na místě činu byla
ještě nejméně jedna osoba, podle
mého policista. Ale změnil se můj
postoj k otázce Kajínkovy neviny.
Zatímco pīedtím jsem pochyboval
o jeho vině, teď pochybuji o jeho
nevině. Tedy spíš se kloním k názoru, že tam byl a stīílel než naopak.
Ale pīesvědčen o tom na sto procent stejně nejsem.
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Dlouho jste pracoval s Radkem
Johnem. Jaký je Váš názor na
jeho zběhnutí do politiky a po
pádu chuti vrátit se zpět k investigativní žurnalistice?
Já sám jsem ho od vstupu do
politiky odrazoval, īíkal jsem mu,
jestli chce, aby na něj lidi vzpomínali jako na dobrého novináīe
nebo na blbého politika. Jak to
dopadlo – to nechci komentovat.

Když se rozhodl vrátit do investigativní žurnalistiky, vzkázal jsem mu
tehdy pīes média, že to není možné. Že se může vrátit jako politický
komentátor, ale jak chce odhalovat
špínu, když už nemůže být objektivní? To jako kritická témata, která
se týkají Věcí veīejných, odloží a
opačná bude akcentovat?
Mohl byste zmínit Vaše cestování po Indii a zvlášť koupel
v īece Ganga? Nebylo to jistě nic
pīíjemného…
Ve Váránasí, svatém městě, kam
jezdí Indové umīít, jsem strávil dva
týdny, denně jsem chodil k īece a
viděl, kolik svinstva do ní teče.
Tisíce lidí v ní perou prádlo, stav
městských čističek žalostný, ohoīelá těla z pohīebních hranic, která
v ní plavou. A pīesto miliony hinduistů dál sestupují ráno co ráno
do īeky, čistí si v ní zuby a dělají
ranní očistu. Když jsem se jich ptal,
īíkaliř Ganga je pīece naše matka.
A matka nemůže být špinavá! Tak
jsem se rozhodl poslední den rovněž do ní sestoupit. Než jsem se
ale potopil, uvědomil jsem si, že
moje matka je Berounka, ne Ganga. Nepotopil jsem se – a možná
mi tudíž Berounka zachránila život…
Po skončení pīednášky následoval
velký aplaus a pīi autogramiádě i
další otázky.
(hz)

Spolek Úsměv=Zdraví je druhý
nejlepší v republice

Nadace Charty 77 udělila již popáté své ceny nejaktivnějším seniorům
a seniorským klubům z celé republiky.

Cenu Senior roku 2017 vyhlásila
Nadace Charty 77 v rámci svého
projektu Senzační senioīi. Cílem je
podpora seniorů jako významné
části naší společnosti a zdůraznění
jejich výjimečných výkonů, počinů
a prací. Ocenění má inspirovat
seniory v jejich vlastním životě a
posilovat jejich sebevědomí a
sebedůvěru. Kategorie jsou dvěř
Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší
klub. Jistě si pamatujete, že loni se
stala paní Libuše Žamberská Seniorkou roku 2016. A letos následuje
další kolosální úspěch spolku
Úsměv=Zdraví - 2. místo v soutěži
klubů Senzačních seniorů. V
5. ročníku se sešlo Ř1 nominací.
„Za dlouholetou práci pro veīejnost a pomoc dalším začínajícím
spolkům jsme byli zaslouženě
oceněni. Máme z toho radost.

venci zdraví. Pomohou si navzájem v tíživé zdravotní situaci, jsou
tady na pomoc a podporu - každý
jak umí a může. Jsou to prostě

Pravidelné cvičení, relaxace, pīednášky o zdraví, soutěže a další
spolupráce na společenském dění
ve městě je náplní naší činnosti,“
uvádí pīedsedkyně spolku Libuše
Žamberská. Členové se stále vzdělávají na Akademii pacientských
organizací, poīádají soutěže v
pétanque, bowlingu a „umí“ dobīe
i minigolf. Spolek pīipravuje ta-

Senzační senioīi.
Ani po tomto velkém úspěchu
neustávají v intenzitě akcí. V īíjnu
se konala v cukrárně u Johna výstavka Ostīe sledovaná prsa, ve
staré radnici proběhl bál Babí léto
a na Václavském náměstí pak
Jablíčkový den. Znamenité ocenění patīí spolku i jeho členům právem.
(hz, foto archiv spolku)

neční zábavy pro dīíve narozené,
vyrábí různé dekorace a keramické
pīedměty, chystá kurzy trénování
paměti apod. Pīi putovní výstavě
Ligy proti rakovině v Litoměīicích
se členové (tedy pīevážně členky)
ochotně podíleli celé dva dny a
podávali informace o nutné pre-

Cena Senior roku 2017
– kategorie klubyř

1. Klub Aktiv České Budějovice
2. Úsměv=Zdraví, Lovosice
3. Senior Point Prachatice
a Mezigenerační klub pīi SŠ
gastronomická Blansko

Slavnostní mše v Mírovém kostele
pīipomenula Díkůvzdání za úrodu

První neděle v īíjnu je v Církvi československé husitské tradičně
spojena s Díkůvzdáním za úrodu. Letos pīipadla na 1. īíjna
a slavnostní bohoslužba pīi této pīíležitosti se v lovosickém Mírovém
kostele konala za účasti biskupa Davida Tonzara z Prahy.

První část bohoslužby sloužila
faráīka Libuše Mikušková a biskup
Tonzar pīipomenul tradici díkůvzdání svým kázáním na téma z
Lukášova evangelia. Tīemi písněmi
doplnila bohoslužbu sopranistka
Dana Krausová, která zazpívala
Panis Angelicus od Cesare Francka,
Buď Tobě sláva od G. F. Händela a
Tradicionál v úpravě Tomáše Najbrta. Shromáždění pak zazpívalo

písně ze zpěvníku CČSHř Tvá církev
chce ti díky vzdát, Bože, vylej lásku
a Ó veď nás, Pane, v slovu svém.
Faráīka Mikušková na závěr pīipomenula pravidelné bohoslužby,
které se v tomto kostele konají
vždy první a tīetí neděli v měsíci, a
adventní koncerty, které začínají
2. prosince od 17 hodin koncertem
D. Krausové s klavírním doprovodem E. Godovské.
(hz)
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Školy

Gymnazisté dokončili projekt Na Den stromů pīišly děti
do školy v barvách podzimu
ze Zdeňkem Bártou

Závěrečnou žákovskou prezentací a neformální besedou byl na začátku
īíjna dokončen projekt "Pīíběhy bezpráví - z místa, kde žijeme".

Do projektu se v uplynulém i
tomto školním roce velmi aktivně
zapojila skupina mladých studentů
lovosického gymnázia, a to pod
vedením učitelky dějepisu Miroslavy Quaiserové. Osmičlenný tým (z
loňské Septimy a 3. A) postupně mapoval a zpracovával zajímavé životní osudy bezesporu vel-

V reprezentativních prostorách
"staré" lovosické radnice se tentokrát jednalo o velmi pīíjemné,
zajímavé a v mnoha směrech i
poučné setkání.
„Děkujeme všem za aktivitu pīi
realizaci projektu, panu Bártovi pak
za jeho postīehy a zejména za
ochotu i vstīícnost se na uvedené

mi atraktivního a zkušeného respondenta - faráīe, signatáīe Charty 77, bývalého senátora a spoluzakladatele charitativní Diakonie ČCE,
pana Zdeňka Bárty z Litoměīic.

aktivitě podílet. V mnoha směrech
to bylo pro naše studenty velmi
poučné," uzavīela školní koordinátorka Miroslava Quaiserová.
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Gymnázium Lovosice

Jako každý rok měla i letos naše základní škola tradiční projektový
den „Den stromů“. Žáci i zaměstnanci pīišli v barvách stromů
a podzimu. Do tīíd děti nanosily spoustu pīírodnin a celé dopoledne
pilně vyráběly.
Ve vestibulu školy byl panel, na
kterém čekaly úkoly na jednotlivé
tīídy. Jaké to byly úkoly? Všechny
tīídy tam měly keltský horoskop
stromů.

si podle svého data narození zjistit, jaký strom k nim patīí, a na
internetu najít informace o památném stromu javor bīek, který roste
na naší školní zahradě. Výsledky

Prvňáčci měli dělit slova na slabiky, druháci seīadit podle abecedy,
tīeťáci tvoīili věty, čtvrťáci hledali
v textu vyjmenovaná slova a slova
pīíbuzná a na páťáky čekal úkol
„nejtěžší“ – v keltském horoskopu

skupinových prací všech tīíd jsou k
vidění na chodbě školy.
Děkujeme pedagogům, kteīí
umožnili dětem poznat blíže pīírodu a naučit je si jí zase o něco
více vážit.
Martina Provinská
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Informace

Básník Žáček pokītil v Lovosicích Centrálka oslavila 50. narozeniny
Oslavy jubilea Centrální školní jídelny v Lovosicích byly rozděleny do
knihu Válečná stezka Aztéků
tīí dnů. Zaměstnanci se setkali s bývalými kolegy, pīipravili večeīi pro
V sále lovosické městské knihovny proběhl kīest knihy Petry Estrelly
Podrábské Válečná stezka Aztéků. Je to v krátké době již druhý kīest
knihy v knihovně a shodou okolností obě autorky mají zrakové postižení, paní Podrábská bohužel nevidí vůbec.

Její zájmy jsou však velmi pestré –
studovala na Masarykově univerzitě v Brně obor Sociální věci, baví ji
sport, turistika a široká oblast kultury. Paní Petra pro svou knihu
sehnala velice slavného a zajímavého kmotra, kterým nebyl nikdo
jiný než básník a spisovatel Jiīí
Žáček (na snímku), se kterým se
zná už několik let.
Úvodem se autorka ujala čtení
sama a to tím způsobem, že si ke
svému notebooku pīipojila pīístroj
zvaný braillský īádek a ten jí text
knihy z monitoru pīevedl do
braillova písma. „Můj syn viděl…
On viděl něco neuvěīitelného. Bylo
to takové divné šestinohé stvoīení
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a všichni īíkají, že pīišel bůh Quetzalkoatl.“ Bylo podivuhodné, jak
rychle text četla. Další ukázku pīečetl její manžel Jan Podrábský,
jeho čtení podbarvila paní Petra
hudební produkcí. Poté se ujal
slova dlouholetý pīítel manželů
Podrábských básník Jiīí Žáček a
uvítal knihu jménem českých indiánů. Kīest knihy proběhl červeným
roudnickým vínem Fratava. Následovala autogramiáda a občerstvení. Kīest byl výborně pīipraven.
Pokud chce čtenáī další informace, může si pīečíst vlastní dojmy
paní Petry na jejím blogu httpř//
estrelitkacz.blogspot.cz.
(hz, foto Jan Podrábský)

veīejnost a uspoīádali den otevīených dveīí

Velmi pestré a důstojné byly oslavy 50. let uvedení do provozu lovosické centrální školní jídelny. Vše
odstartovalo 10. īíjna, kdy se v
prostorách jídelny setkali bývalí
pracovníci s těmi současnými. Celkem pīišlo 25 kuchaīek.

mi. Lososů se udělalo 100 kusů, což
bylo maximum, další jídla dala
dohromady tīicet kusů.
Hned v sobotu 14. īíjna proběhl
den otevīených dveīí, kdy se návštěvníci mohli seznámit s historií
jídelny nebo s netradičními surovi-

V další části oslav pīipravili zaměstnanci pro veīejnost na pátek
tīináctého tīíchodovou večeīi a
jídelna byla plná. Nenaplnila se tak
proroctví skeptiků. Jako pīedkrm
byly tousty s pomazánkami a zeleninou, dále tīi hlavní chody (losos
se sýrovou omáčkou a zeleným
pepīem s bramborami a zeleninovým salátem, fazolový guláš s krůtím masem a chlebem a musaku s
mletým masem a lilkem) a na závěr
rýžový desert s mandlemi a malina-

nami, s kterými se v jídelně vaīí. Pro
děti pak byla pīipravena spousta
poznávacích a vzdělávacích akcí,
nechyběla prezentace dětských
svačin z programu Vím, co jím.
„Sečteno, podtrženo – všichni
jsme byli unavení, ale spokojení.
Oslava se povedla. Všichni zaměstnanci měli svůj úsek, úkol za který
zodpovídali a všichni se své role
zhostili s úspěchem,“ sdělila Jana
Dreieckerová, īeditelka CŠJ Lovosice.
(tuc, foto archiv)
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •

Na pīání čtenáīů pīinášíme do každého vydání nevýherní kīížovku. Listopadovou kīížovku sponzoruje
Kulturní stīedisko Lovoš. Tajenku kīížovky z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle spolu
s krátkým článkem k danému tématu. Tentokrát se týká īeky Labe.

Tajenka īíjnové kīížovkyř

Kaple Panny Marie Einsiedelské

V bitvě u Lovosic 1. záīí 1756 byl
na rakouské straně těžce zraněn
generál Radicatti, na následky
zranění zemīel a byl pochován v
litoměīické katedrále. Vdova po
něm nechala na místě bojiště postavit kapličku Panny Marie Einsiedelské. Na zadní straně kapličky je
nyní deska s českým nápisem Na
paměť padlých vojáků v bitvě u
Lovosic 1756. Za kapličkou je

hrobka, do které byly ukládány
ostatky padlých vojáků obou armád, jak byly v okolí během let
nacházeny. Pīed kapličkou stojí
lípa, zasazená snad brzy po postavení kaple.
Rekonstrukce bitvy a podrobný
popis oslav byl zveīejněn v Lovosickém dnešku č. 11/2006, strana 7
(250. výročí) a č. 11/2016, strana 6
a 7 (260. výročí).
(hz)

Vzpomínka
Dne 17. listopadu uplyne 10 let, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, otec a bratr, pan Josef Klement.
Stále vzpomínáme. Rodina Klementova

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá stranař 7000 Kč, Půl stranyř 3500 Kč,
Čtvrt stranyř 1750 Kč, Osmina stranyř 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně v nákladu 5000 výtisků
a je zdarma distribuován do všech lovosických domácností
a na radnice či infocentra v okolních obcích
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Pīíjem inzerceř 724 482 870

Lovosický
dnešek
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