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30 parkovacích míst vznikne v Zámecké
Město chce v pīíštím roce bojovat s nedostatkem parkovišť v Lovosicích. Prvním místem,
kde vzniknou, budou ulice Zámecká, Karla Maličkého - Krátká a Wolkerova.

V současné době v ulici Zámecká
ubylo 16 míst k parkování z důvodu výsadby zeleně. Ta budou ale
plně nahrazena vybudováním
zpevněné parkovací plochy pīed
městským bazénem.
„Pro vybudování parkoviště bude
využit recyklát z rekonstrukce ulic
v Novém Klapý. Jeho celková kapacita by měla být nejméně 30
míst. Zpevnění plochy by město
rádo provedlo co nejdīíve po
schválení rozpočtu na rok 2018.
Pīíslušná částka je již v jeho návrhu pīipravena a čeká pouze na
schválení zastupitelstvem,“ uvedl
Vladimír Šuma, místostarosta.

Foto ik

>>>Pokračování na straně 10

• • • Lovosice zkrášlí nová stromoīadí • • •
Ve městě postupně vznikají nové aleje stromů, pro jejich výsadbu byly zvoleny dlouholeté listnaté
druhy stromů, které svým charakterem vhodně doplní městskou zeleň.

Jedním z vybraných druhů je
napīíklad platan javorolistý, který
je ve stīední Evropě i jinde velmi
hojně pěstován jako okrasná dīevina městských parků. Tento
strom může dosáhnout výšky až
40 metrů s korunou o průměru
téměī 35 metrů. Borka složená z
několika vrstev se odlupuje ve
velkých a tenkých plátech a vytváīí
tak nápadné, pestrobarevné zbar-
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vení kmene a větví. Svými listy
strom pīipomíná javor, jak také
prozrazuje jeho jméno. Platan
javorolistý se dožívá i několika
staletí.
Práce na novém stromoīadí,
které olemuje komunikaci v ulici
Zámecká, byly koncem měsíce
listopadu dokončeny. Po úpravě
povrchů a pīípravě na výsadbu
bylo do nově upravené krajnice

vysazeno 35 stromů právě druhu
platan javorolistý.
Stromoīadí v ulici 8. května bude
zdobit svitel latnatý, jeden z mála
stromů, které svou různorodostí
zdobí ulice od jara do podzimu.
Raší v barvách od bronzové po
růžovou, v létě mají jeho listy
svěže zelenou barvu a na podzim
zlátnou.
>>>Pokračování na straně 2

Osobnost

Odešel dobrý člověk
a skaut Jaroslav Rössler
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdá se téměī neuvěīitelné, že se opět
setkáváme nad těmito
īádky v době adventní.
Opět je pīed námi
období nejkrásnějších
svátků. Svátků, kdy se
obdarováváme, setkáváme, smiīujeme, bilancujeme, vzpomínáme.
Jsou to ale pīedevším svátky
rodiny. Tento odkaz kīesťanství
v nás rezonuje, ale jeho pravá
náplň zůstává na nás. Náboženská
posvátnost se za léta transformovala více do jiného způsobu vnímání a my často musíme vzdorovat
útokům na mnohdy nejzákladnější
lidské principy a hodnoty, které v
dnešní době čelí neskutečnému
tlaku. Ať již mediálnímu, politickému či finančnímu.
Tyto lobby ovlivňují naše vnímání
i naše hodnoty. Je ale jen na nás,
zda se jim poddáme nebo nikoli.
Právě a jedině v rodinném zázemí
můžeme potīebnou sílu načerpat.
A ať to zní jakkoli jako klišé, společný čas v rodině podporuje i
národní sounáležitost. Stejně tak
jako Vánoce, tento tradiční odkaz,
podporují naši kulturně historickou
identitu. Ve Vánocích se prolíná
duchovno, hudba, výtvarné, ale i
kulináīské umění a estetično vůbec. Proto jsou vskutku svátkem
výjimečným. Společné prožitky se
v nás hluboce zhodnocují a tīeba
nás i činí lepšími.
A tak na závěr zbývá jen pīání,
aby Vánoce nezůstaly osamělým
ostrovem dobroty, klidu a lásky, ale
aby pronikly skrze naše srdce do
celého života.
Požehnané a láskyplné Vánoce
nám všem.
Mian Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

Platí zákaz vstupu do lesů

Odbor životního prostīedí MěÚ Lovosice rozhodl začátkem listopadu
o zákazu vstupu do vymezených částí lesů z důvodu možného ohrožení zdraví a bezpečnosti jejich návštěvníků. Zákaz platí v územním
správním obvodu obce s rozšíīenou působností Lovosice, v částech
katastrálních územíř Děčany, Dīevce, Dīemčice, Chrášťany u Dīemčic,
Leská, Staré, Skalice u Lovosic a Tīebívlice.

Zákaz byl vyhlášen na návrh Správy městských lesů Most z důvodu
následků větrné kalamity ze dne
28. a 2Ř. īíjna 2017 s okamžitou
platností a potrvá do 31. prosince
2017. Obdobně rozhodl i MěÚ
Bílina o zákazu vstupu do lesa
v katastrálním území Štěpánov u
Lukova, Hetov a Mukov do 31.
ledna 2018. Zákaz je v porostech
označen zákazovými cedulemi na
hlavních pīístupových cestách a
pěšinách.
Větrná kalamita zasáhla pīedevším porosty smrku ztepilého a
způsobila rozsáhlé polomy a vývraty zejména v západní části Českého
stīedohoīí. „Kromě pīímého ohrožení padlými a vyvrácenými stromy
jsou nebezpečné pro návštěvníky
lesů i svým stavem poškození stromy ostatních porostů, které jsou
často nestabilní, kdy nadále hrozí
nenadálý pád poškozených stromů
i pīi menších větrných poryvech,
napīíklad v důsledku pīetrhaných

koīenů,“ uvedl Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostīedí na MěÚ Lovosice. „Hrozí ale i
pád vrcholových zlomů i jednotlivých větví. Toto nebezpečí se dále
zvýší v důsledku námraz a sněhové
pokrývky v závěru listopadu a v
průběhu prosince,“ dodal.
Zákaz vstupu do lesa je mimoīádné opatīení, které se pīijímá pouze
ve velmi vážných a výjimečných
pīípadech, zejména za účelem
bezpečnosti a ochrany zdraví a
životů občanů. Naposledy bylo
použito v listopadu 2013 z důvodu
sesuvu lesní půdy na těleso dálnice
D8 v katastrálním území Dobkovičky.
Zákaz se nevztahuje na hospodáīskou činnost v lese podle pokynů vlastníka lesa včetně fyzických a
právnických osob podílejících se na
likvidaci kalamity, činnost státní
správy lesů a činnost integrovaného záchranného systému.

Město Lovosice bude mít
první podzemní kontejnery
Tato varianta s sebou pīináší spoustu výhod.

V ulicích města pīibyly za posledních několik let kontejnery na tīíděný odpad. Leckde však jejich
rozmístění brání nedostatek prostoru a jiné požadavky občanů.
Právě tam by měly nalézt uplatnění
podzemní kontejnery. Podzemní
kontejnery umožňují zvýšit kapacitu sběrných míst a tím uspokojit
poptávku všude, kde to dnes ještě
není možné.
Nahrazeno bude 8 popelnicových
stání v různých částech města.
Jedná se o současná stání v ulicích
Pīíčná, kīižovatka Dlouhé a Wolkerovy ulice, Wolkerova ulice, vnitroblok ulice Osvoboditelů, Sady
pionýrů – naproti školce, Tovární,
Mírová a ulice Žižkova – vedle
nádraží. Celkem zmizí z povrchu 82
klasických popelnic o celkové kapacitě Ř0 m3. Nahrazeny budou 37
podzemními kontejnery o celkovém objemu 185 m3. Tím dojde
k rozšíīení kapacity pro odkládání
papírového odpadu o 22 m3, plastu 28 m3, skla 30 m3 a směsného
komunálního odpadu o 15 m3.

Podzemní kontejnery pīedevším
ušetīí prostor na ulici. Místo objemného kontejneru stojí na ulici
jen box o velikosti odpadkového
koše. Ten slouží jako plnicí otvor a
je konstruován tak, že se do něj dá
odpad jen vhazovat. Tím pádem
brání nejrůznějším sběratelům v
tom, aby se ve smetí pīehrabovali
a vyhazovali jej ven.
Současně pīestává být snadným
terčem nejrůznějších legrácek,
které končí pīevržením a vysypáním kontejneru. Pod zemí pak
zůstane i hlasitý tīesk tīíděného
skla a v neposlední īadě i zápach.
Z protipožárních zkoušek taktéž
vyplývá obtížnost zapálení obsahu
podzemního kontejneru, kde se
oheň ve své podstatě zadusí, jelikož nemá pīístup vzduchu.
Podzemní kontejnery by měly
výrazně pīispět ke zvýšení kvality
životního prostīedí ve městě. V
současnosti se vybírají konkrétní
typy kontejnerů, které budou v
jednotlivých lokalitách použity.
Vojtěch Hamerník, ik

Lovosice zkrášlí nová stromoīadí

>>>Dokončení ze strany 1

V létě, kdy už je většina keīů a
stromů odkvetlá, se strom obalí
mohutnými, až 30 cm dlouhými
latami žlutých květů, které se na
podzim promění ve zvláštní měchýīky zelených plodů. Když opadají poslední listy, měchýīky na
stromě zůstanou dlouho do zimy a
postupně se mění v červené a
hnědé lampionky. Svitely se často
vysazují v městských parcích, pro-

tože dobīe snášejí i horší ovzduší a
nepotīebují velkou péči.
Počátkem měsíce budou dokončeny práce i na výsadbě částečně
oboustranné aleje svitelů latnatých
v ul. 8 května. Vysazeno bude
dalších 10 těchto stromů.
Stromy se budou sázet také v
ulici Žižkova. Zde bude provedeno
doplnění a částečná výměna současného stromoīadí kulatohlavých
trnovníků akátů.
(ik)

V Novém Klapý se opravují dvě ulice
Začátkem měsíce listopadu byla zahájena oprava ulic
Svatopluka Čecha a Purkyňova.

(ik, foto archiv OŽP)

Vichīice Herwart poničila
v Lovosicích několik stromů
Zhruba desítka stromů padla ve městě za oběť vichīici Herwart,
která se prohnala Českem v neděli 2Ř. īíjna.

Zničeny byly 2 hlošiny úzkolisté v
parku Sady pionýrů a vedle Pfannschmidtovy vily. Vyvráceny pak
byly dva stromy na cyklostezce u
Labe a množství odlomených větví
spadlo také v lesoparku Osmička.
S likvidací škod začaly městské
technické služby hned v pondělí a
téměī vše bylo ještě týž den odstraněno. Nebezpečí pádu a vývratu stromů nicméně hrozilo také na
městském hībitově. Pět letitých
smrků bouīe poničila natolik, že se
začaly vyvracet.
„Nebezpečí pádu stromů bylo
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opravdu akutní, z tohoto důvodu
jsme se rozhodli pīistoupit k okamžitému zásahu odborného arboristy. Omlouváme se všem, kterým
zásah na hībitově znepīíjemnil dušičkový den,“ uvedl Vladimír Šuma,
místostarosta města. „Nejprve byly
odstraněny nejvíce nebezpečné
stromy a u zbytku byly oīezány
větve jako bezprostīední preventivní opatīení. Firma se znovu
vrátila zakázku dodělat v polovině
listopadu. Jiné termíny se bohužel
nepodaīilo takto narychlo zajistit,“
dodal Šuma.
(ik)

Opravu doznají pīedevším vozovkové vrstvy komunikací, součástí
akce bude také dostavba chodníku
a doplnění odvodnění v ulici Purkyňova v délce zhruba 50 metrů.

Stavební práce provádí firma
Strabag a.s. Opravy ulic budou
dokončeny začátkem prosince.
Investice vyjde městskou kasu na
cca 3 miliony korun.
(ik, foto tuc)

Prosinec 2017

Odbory informují
Odbor majetku a investic

Odbor životního prostīedí

První „zkušební“ autobus vjel na nové nádraží

Město na jaīe opět ozdobí další cibuloviny

Na staveništi nového autobusového nádraží proběhla zkouška průjezdnosti. Ověīila průjezdnost profilů zastávek a oblouků obrubníků. Autobus
několikrát projel celé nádraží a vyzkoušel si, jak se u zastávek vytočí a zda
půjdou bez problémů otevīít dveīe u nových ostrůvků.
„Průjezdné profily vozovek jsou projektovány i na větší autobusy, a to až
patnáctimetrové, takže tam žádný problém nebyl. Zjistili jsme však, že
bude nutné upravit nástupové ostrůvky na jejich vjezdu,“ uvedl Jan Rössler,
investiční technik města. Úprava se bude týkat snížení pīední části nástupních ostrůvků, aby autobus pohodlně zajel těsně k nástupišti. „Ve spolupráci s projektantem stavby se provedou zkušební úpravy a jejich správnost se
posléze opět ověīí,“ doplnil Rössler.
Realizátor zakázky firma Chládek & Tintěra v tuto chvíli již dokončila finální
vrstvy vozovky. Zbývá dokončit dláždění ostrůvků a chodníků a nainstalovat mobiliáī a telematiku. V pīíštích týdnech se práce pīesunou pīed hlavní
vchod vlakového nádraží. Firma nejprve dokončí první polovinu chodníků,
aby vždy jedna část hlavního vchodu byla pro cestující průchozí.
Práce zatím probíhají bez větších zdržení a firma odhaduje, že by vše mohlo být hotové ještě pīed Vánocemi.

Vzhledem k tomu, že se výsadba cibulovin na Václavském náměstí a
v ulici Sady pionýrů tento rok setkala s poměrně pozitivním ohlasem,
pīistoupilo město k pīípravě dalších výsadeb ve spolupráci se společností
FLORAVIL s.r.o. a holandskou společností Verver Export. „V některých
pīípadech jsme se setkali i s návrhy občanů rozšíīit tyto plochy tīeba i
pod okna jejich domů,“ uvádí místostarosta města Vladimír Šuma. V īíjnu
2017 bylo vysázeno 21 směsí cibulovin o celkovém počtu 71 tisíc kusů, a
to na ploše 483 m2. Výhodou cibulových výsadeb je barevné kvetení brzy
na jaīe po dobu 7 - 10 týdnů v závislosti na směsi, kdy se jednotlivé druhy navzájem prolínají, a vzniká tak dojem stále kvetoucího záhonu. Směsi
cibulovin jsou složeny z různých odrůd tulipánů, narcisů, krokusů, modīenců a hyacintů. Výsadba proběhla do současných travních ploch. Po
odkvětu budou travní plochy ošetīovány sekáním, tak jako během celého
roku. Velmi důležité je nechat cibulím dostatek času pro dozrání po odkvětu a první sekání této plochy provést až 6 - 8 týdnů po odkvětu. Trvanlivost takovýchto záhonů je dodavatelem udávána kolem 7 let. Na
konci listopadu 2017 bude možné konkrétní lokality s ilustrační fotografií
směsi vyhledat na mapovém serveru httpř//mapy.lovosice.com/fs.htt. V
jarních měsících roku 2018 bude uspoīádána jarní slavnost, na které
společnost FLORAVIL s.r.o. pīedstaví odborné i laické veīejnosti jednotlivé směsi cibulovin. Podrobnosti o konání slavnosti budou s pīedstihem
uveīejněny.

Na koupališti se pīipravuje další sezona
Na koupališti se rozjíždí pīíprava na další sezonu, koncem měsíce listopadu
proběhlo pīedání staveniště k veīejné zakázce „Stavební práce na venkovním koupališti Lovosice“. Novinkou pro rok 2018 bude objekt občanské
vybavenosti, tedy zázemí pro veīejnost, stánek s občerstvením a plavčíka.
V objektu návštěvníci najdou také toalety a pīevlékárny. Do této doby byla
jedna z plaveckých drah, takzvaná „nudle“, zakryta pouze provizorně, další
stavební práce povedou k jejímu zakrytí železobetonovou deskou. Rozpočet akce se pohybuje kolem 4,3 milionu korun. Práce by měly být dokončeny na jaīe.

Odbor tajemníka
Nabídka pracovní pozice

Odbor dopravy a silničního hospodáīství
Výspravy vozovek
Ústecký kraj zahájil bodové výspravy vozovek. S omezením provozu se
proto můžete setkat na všech silnicích I. tīídy v kraji, a to až do 22. prosince.

Změny jízdních īádů

Ochrana osobních údajů – GDPR

Vlaky a autobusy
Od 10. prosince se mění jízdní īády vlaků a autobusů. Všechny změny
budou zaznamenány ve vyhledávači IDOS. V pīípadě autobusových linek
pro oblast Lovosicka nedošlo k výrazným změnám, ale maximálně k dílčím drobným minutovým posunům, které pramenily ze zkušeností z
dīívější doby. Nové linky ani nové spoje nevzniknou.
Podle webu Českých drah se jízdní īád 2018 ve vnitrostátní dálkové železniční dopravě zaměīí na změnu kvality cestování pīedevším v západní
části České republiky. V rychlících z Prahy pīes Ústí nad Labem do Mostu,
Karlových Varů a Chebu se objeví modernější a komfortnější vozy. České
dráhy v jízdním īádu 2018 vypraví denně v průměru 7 041 vlaků, které za
rok ujedou pīibližně 125 milionů kilometrů.

GDPR je nová legislativa Evropské unie účinná od 25. května 2018. Toto
naīízení výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a povinnost institucí a
firem tato data chránit. Tým pracovníků městského úīadu se již několik
měsíců podílí na implementaci požadavků tohoto naīízení. Úīad se pīipravuje na změny, které se dotknou jak práce všech zaměstnanců, tak i rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že naīízení s sebou pīináší nutnost většího
zabezpečení osobních dat fyzických osob, a to jak po stránce softwarové,
tak i technické, dojde k nárůstu finančních nákladů města na rok 2018.
Nárůst nákladů se odhaduje na desítky tisíc korun. Upozorňujeme místní
podnikatele, že toto naīízení se týká i většiny firem, z tohoto důvodu doporučujeme bližší seznámení s naīízením.

MHD Lovosice
MHD Lovosice bude v roce 2018 jezdit v nezměněné podobě. Měnit se
nebudou časy odjezdů autobusů ani ceny jízdného.
Ceníkř Obyčejné jízdné (osoby od 15 do 70 let)ř 10,- Kč
Děti (od 6 do 15 let včetně)ř 5,- Kč. Pesř 5,- Kč. Zavazadloř 5,- Kč.
Pīepravu zdarma mají osoby nad 70 let po prokázání se osobním dokladem, dále držitelé Jánského plakety za darování krve, děti do 6 let věku
v doprovodu dospělé osoby, dětský kočárek s dítětem, držitelé průkazů
ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se speciálnímu
výcviku a strážníci městské policie v uniformě. Pīepravu zajišťuje společnost BusLine a.s. Semily.

Městský úīad Lovosice hledá pracovníka na pozici referent zpracování
dotací, administrace veīejných zakázek. Pracovní poměr bude uzavīen na
dobu určitou za mateīskou dovolenou. Náplní práce bude administrace
žádostí o dotaci a následná administrace projektů a další. Výše uvedenému
druhu práce odpovídá 10. platová tīída (tj. základní plat od 18 810 do
28 320 korun). Po zkušební době osobní ohodnocení. Pīihlášky musí být
podány do 11. prosince 2017. Podrobné informace o podmínkách naleznete na webových stránkách města Lovosice v sekci úīední deska.
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Sauna je v provozu, v plánu
je venkovní ochlazování
Poprvé od povodní v roce 2013 je ve městě v provozu suchá sauna.
Město ji vybudovalo za 1,2 milionu korun. Kapacita je 10 míst.

„Pīibývalo požadavků občanů po
její obnově, a tak jsme se rozhodli
pīáním vyhovět a investovat. Lovosičané tak již nemusejí za saunováním dojíždět do Litoměīic či
okolních měst,“ sdělil Vladimír Šuma, místostarosta Lovosic.
Dalším pīáním návštěvníků sauny
je vybudování venkovního posezení s možností osvěžení.
„Ač jsou venkovní prostory poněkud stísněné, v čase letních prázdnin se pokusíme v tomto směru
vyhovět. Chceme vybudovat východ ven z budovy směrem

k fotbalovému hīišti a tam umístit
zástěnu a velké vědro s ledovou
vodou pro 5-6 lidí,“ nastínil budoucí plány Šuma.
Původní sauna (v místě dnešního
Sauna baru) byla prodána do soukromých rukou v roce 1ŘŘ6 a po
celkové rekonstrukci otevīena v
roce 1ŘŘŘ. Celkem tīikrát byla vyplavena povodní. Po té poslední v
roce 2013 již majitel k další opravě
nepīistoupil. Nová sauna v prostorách městského bazénu je nyní
otevīena každý den kromě neděle.
(tuc, foto archiv města)

Vybudováním sjezdu ze silnice I/15
vznikne deponie o rozloze 10 000 m2
Město již nějakou dobu īeší problém s deponováním biologického
odpadu a technických materiálů.

Plocha pīed plaveckým bazénem
není pro tuto funkci vhodná, proto
se hledal vhodný městský pozemek. Vybrána byla lokalita o celkové rozloze 10 000 m2 u silnice I/15
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naproti Lovochemii u železničního
viaduktu. Pozemek je nicméně pro
techniku technických služeb nedostupný, chybí zde totiž zpevněný
sjezd.

Ve školní jídelně se pīipravují
na Den španělské kuchyně
Projekt Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách
pokračuje po thajské a norské kuchyni kuchyní španělskou.

Asociace školních jídelen České
republiky, o.s. a Velvyslanectví
Španělska pīipravily workshop
„Den španělské kuchyně v českých
školních jídelnách“ v MAKRO Akademii v Praze - Stodůlkách. Jeho
cílem bylo seznámit profesionály z
českých školních jídelen se španělskou kuchyní, inspirovat a pīedstavit jim jednoduché a zdravé receptury z Pyrenejského poloostrova.

s kuīecím masem i marinované
pomeranče všem opravdu chutnaly.
„Lovosická jídelna se opět do
projektu zapojila a uskuteční Den
španělské kuchyně ve spolupráci
s Asociací školních jídelen ČR
28. bīezna 2018. Potom zaīadí
španělské pokrmy pro dětské
strávníky do stálého menu,“ īíká
vedoucí CŠJ Jana Dreieckerová.

Protože se lovosická centrálka
osvědčila pīi pīedešlých mezinárodních dnech, byli zaměstnanci
pozváni i na tento workshop v
pražské Makro Akademii, který
proběhl dne 2. listopadu 2017.
Pod vedením španělského kuchaīe
Enrique Garcii Tejada vaīila také
lovosická kuchaīka Stáňa Dostálová. Všechny kuchaīky a kuchaīi
(kterých bylo 25) pīipravovali tīíchodové menu složené z polévky,
hlavního chodu a dezertu. Studená
polévka gazpacho, rýžová paella

Během dopoledního programu se
do vaīení zapojili i samotní žáci
základních škol, kteīí si v rámci
projektu Pestrá strava pīipravovali
zdravé školní svačinky, napī. zeleninové tortilly či sendviče s lososem. Workshopu se zúčastnila i
īeditelka ZŠ Všehrdova Monika
Zemanová. Součástí doprovodné
aktivity škol mají být totiž i projektové dny, pīi kterých se děti dozví
více o partnerské zemi, její historii,
kultuīe, zeměpisných zajímavostech.
(hz, foto archiv)

Technické služby zbrojí na zimu

Technické služby města Lovosice
se pīipravují na zimu. Na chodníky
a komunikace budou nasazeny
celkem čtyīi silniční vozy, jeden
traktor s radlicí a jedno nákladní
vozidlo s radlicí. V pīípadě sněhové nadílky jsou zaměstnanci technických služeb schopni vyjet do 30
minut. Místa nepīístupná pro strojní techniku uklízí čtyīi zaměstnanci. V pīípadě kalamity jsou do
úklidu zapojeni všichni pracovníci
technických služeb. O úklid se v
průměru stará 12 pracovníků. Pokud by sníh napadl v nočních hodinách, jsou TSML informovány
hlídkou městské policie. Ta podá
avízo vedoucímu technických služeb, který poté okamžitě vysílá

pracovníky do terénu.
Město Lovosice spravuje silnici
I/15, tedy průjezd městem. Silnice
I/30, hlavní tah na Ústí, udržuje
Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje. Technické služby dále udržují
chodníky, které jsou na pozemcích
města. Chodníky na pozemcích
soukromých vlastníků mají za povinnost udržovat jejich majitelé. Ve
skladu TS je nyní již 30 tun soli a
téměī 80 tun štěrkopísku. V minulé
sezoně bylo spotīebováno 40 tun
soli a 60 tun štěrkopísku. V pīípadě obdobné zimy zásoby vydrží.
V současné chvíli probíhá poslední
seč tohoto roku, která je zaměīena
pīedevším na sběr listí.

Nyní proto vznikl projekt na vybudování sjezdu ze silnice I/15
pracovně označovaný jako „Vybudování sjezdu na kompostárnu“.
Na pozemku se bude naskladňovat hlína, štěrk, obrus – živičný
materiál z frézování komunikací ve
městě, biologické materiály z údržby města určené ke štěpkování
nebo kompostování a další staveb-

niny pro práci městských technických služeb.
Stavba pro vybudování sjezdu
byla zahájena v listopadu, pīedpokládané ukončení prací je naplánováno na konec roku. V pīípadě, že
bude v budoucnu vypsán dotační
titul, mohla by právě v tomto prostoru vzniknout kompostárna.

Stanislav Hruza, ředitel TSML

(ik, foto ik)
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Tip na výletř Hazmburk - perla Českého stīedohoīí

Hazmburk je jednou z nejznámějších dominant Českého stīedohoīí. Jeho silueta se dvěma věžemi, horní hranolovitou a dolní kulatou, je vidět ze
všech světových stran na desítky kilometrů daleko. Ke hradu se dostanete nejlépe z obce Klapý. Od parkoviště, které je pod hradem, vás povede
žlutá a posléze červená turistická značka. Vzdálenost od parkoviště k hradu měīí asi 2,5 km. Stīedně náročná cesta stoupá po severním svahu kopce
až ke zbytkům první brány a dále pokračuje k další ve východní části. Odměnou za náročný výstup vám bude úchvatný kruhový výhled z Bílé věže.
A jaká je vůbec historie tohoto stīedohorského skvostu? Historicky doložené údaje o existenci hradu pocházejí z první poloviny 14. století, kdy nejprve Hynek z Lichtemburka v roce 1314 mění hrad za jiné zboží s českým králem Janem Lucemburským a potom, když ho v roce 1335 prodává král
Jan Lucemburský panu Zbyňku Zajíci z Valdeka. Hrad byl postupně rozšiīován na pohodlné a důstojné sídlo pīedevším zástavbou východní části
vrcholové planiny. Jeho dominantu tvoīí dvě věže – oválná Černá (25 m) a hranolová věž Bílá (26 m). Černá věž, která byla postavena z tmavého
čediče a svého času sloužila také jako vězení, pīedstavovala důležitý obranný prvek. Pīístup do ní byl možný jen po visuté pavlači v poschodí. Bílá
věž své jméno dostala podle světlého pískovce - základy věže jsou zhotoveny z čediče, stīední část z tesaného pískovce a teprve vrchol z dobīe
opracovaných pískovcových kvádrů. Koncem 15. století se stalo trvalé bydlení na hradě pro jeho majitele již nepohodlné a tím také ztrácí na svém
významu. Posledním z rodu Zajíců z Hazmburka, kdo vlastnil hrad, byl Kryštof Zajíc z Hazmburka. V historii hradu se potom vystīídala celá īada majitelů - Šternberkové, Ditrichsteinové, Hebersteinové, roku 1Ř54 byl pīeveden do správy státu. Za celou živou historii nebyl hrad nikdy dobyt.
Tip pro fotografyř
Vzhledem k poloze hradu - samostatně stojící vrchol s 360stupňovým výhledem - je vhodný pro fotografování okolní krajiny. Hlavním tématem by
měly být vrchy Českého stīedohoīí pīi zapadajícím slunci.
Miroslav Vintrich

• • • Vaīíme

se školní jídelnouř Houbový kuba • • •

Kroupy
Kroupy byly běžnou součástí jídelníčku našich
pīedků. Vaīilo se z nich velké množství pokrmů,
napīíklad knedlíky, sladké i slané kaše, karbanátky, nákypy, polévky, buchty, odvary, a dokonce i čaj. Kroupy obsahují množství kīemíku,
který pomáhá posilovat vazy, šlachy a chrupavky. Kromě kīemíku pak v ječných kroupách
najdeme vitamíny skupiny B, zejména B5, který
īadíme mezi protizánětlivé látky a jenž má zároveň pozitivní vliv na krásnou barvu našich vlasů,
vitamín E, dále pak vápník, fosfor, hoīčík, draslík, měď či selen, což je velmi silný antioxidant,
zinek, mangan, ale také omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny. Právě díky nim īadíme
kroupy na seznam protizánětlivých potravin.
Kroupy obsahují ještě cholin, který regeneruje
jaterní lalůčky, a lutein, vyznačující se blahodárným vlivem na naše oči.
Technologický postup
Kroupy pīebereme, vypereme a v mírně osole-
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Houbový kuba

kroupy 800 g, cibule 1 ks větší, olej,
sušené houby 100 g, sterilizovaný hrášek
200 g, sůl, pepī, česnek
průměrná hmotnost 1 porce je 300 g

né vodě uvaīíme doměkka. Cibuli očistíme a
nakrájíme na kostičky. Česnek očistíme a proli-

sujeme. Vaīené kroupy scedíme a propláchneme studenou vodou. Sušené houby necháme
půl hodiny máčet ve vodě. Na oleji zpěníme
nakrájenou cibuli, pīidáme houby i s vodou, ve
které se máčely, a dusíme, až jsou měkké. Do
vaīených krup zamícháme dušené houby, sterilovaný hrášek, česnek, sůl, vše promícháme,
rozložíme na plech a v troubě zapečeme. Pro
bezpečnou pīípravu pokrmu musíme houbového kubu tepelně upravovat v pīiměīené vrstvě a
po dobu zabezpečující zdravotní nezávadnost.
Hotový pokrm ihned podáváme nebo uchováváme pīi teplotě 65°C.
Pīílohyř Syrové kysané zelí, zelné saláty
Zdroj: www.celostnimedicina.cz
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• • Lovosičtí skauti budou tradičně rozdávat betlémské světlo • •
Vážení čtenáīi, v dnešním článku vás seznámím s akcemi, které plánují lovosičtí skauti do konce roku, pozvu vás na jednu tradiční a velice
oblíbenou vánoční akcičku pro veīejnost a na závěr se můžete těšit na počtení, které si pro vás pīipravila jedna z našich členek oddílu Šipka,
která zároveň velice aktivně pomáhá s programem u našeho mladšího oddílu Světlušek a Vlčat.

Kromě tradičních výprav, které
poīádáme pravidelně každý druhý
víkend, nás v brzké době čeká i tzv.
Vánoční schůzka. Tradičně se děti
budou moci těšit na vánoční atmosféru pīi ozdobeném stromečku,
rozdávání dárků, pīipomínání staročeských tradic, dále pak na program, který si pro ně pīipraví vedoucí, ale taky je čeká program,
který si pro sebe pīipraví sami.
Jako každý rok skautské družiny
dětí o pīibližně 7 členech již od
listopadu trénují a pīipravují scénky, písničky a hry, které budou tou
hlavní náplní skautsky - vánoční
akce.
Nejenže si to užijí děti, ale zároveň jsou tradičně v tomto pīedvánočním čase zváni do klubovny i
naši bývalí členové oddílu, kteīí již
z dětského věku dávno vyrostli. I u
nich je tato, pro nás všechny důležitá akce, vnímána s radostí z toho,
že mohou alespoň na chvíli zase
být součástí našeho oddílu, ve
kterém vyrostli a který je mnohému, v praktickém životě užitečnému, naučil.
Jak jsem již avizoval v úvodu, tak i
letos se můžete těšit na tradiční a
velice oblíbenou vánoční akci pro
veīejnost. Jako každý rok budeme
roznášet betlémské světlo. Rok od
roku je tato tradice, sahající v ČR
do roku 1Ř8Ř, kdy bylo pīivezeno
poprvé, veīejností silněji a pīátel-

štěji vnímána. Myšlenka plamínku,
který putuje až z dalekého Betléma
k nám všem na štědrovečerní stůl,
v mnohých lidech rezonuje a my
jsme moc rádi, že vám můžeme
tuto krásnou tradici zprostīedkovat. Letos si budete moci světélko
pīipálit opět na Štědrý den u nás
v klubovně (druhé patro šedé budovy na Václavském náměstí se
vchodem z uličky vedoucí k Penny
marketu) od Ř.30 do 11 hodin,

nebo v kostele sv. Václava od Ř.30
do 10.30, popīípadě v průchodu u
potravin Krátký, rovněž od Ř.30 do
10.30. Budeme se na vás moc těšit
a již nyní vám pīejeme jménem
všech lovosických skautů klidné
prožití adventního času.
Tímto pīedávám slovo Pétě, která
by vás ráda seznámila i s naším
mladším oddílem, který navštěvují
děti ve věku 6 až 10 let. V budoucích číslech Lovosického dnešku se

budou články i tohoto oddílu objevovat pravidelně, stejně tak, jako je
tomu u našeho oddílu Šipka pro
starší děti do 15 let.
Ahoj, jsem Péťa, skautka z oddílu
Šipka, se kterým jsme vás už
v minulosti seznámili. Tentokrát to
pro změnu nebude jen a pouze o
něm, ale také o našem mladším
oddíle, který pomáhám vést. Dětem, které tam chodí, īíkáme Světlušky (holky) a Vlčata (kluci). V
současné době je nás cca 25. Scházíme se každý čtvrtek od 16 do 18
hodin a náplní schůzek jsou různé
hry a dovednosti. Kromě schůzek
podnikáme také výpravy, na které
chodíme jednou za 14 dní, většinou v sobotu. Vylezeme na nějaký
kopec, hrad, zajdeme do bazénu,
nebo se jen sejdeme v klubovně a
vyrábíme maličkosti pro radost.
Naší největší akcí je letní tábor, na
který jezdíme společně se staršími
kamarády ze Šipky. Poslední roky
se tábor konal ve Stvolínkách u
České Lípy. Učíme se novému,
vaīíme si jídlo, máme noční hlídky
a soutěžíme v etapových hrách.
Koupeme se v rybníku a čas od
času máme i nějaký ten pīepad
tábora. Ve zkratce – je to skvěle
strávených 14 dní. V závěru tohoto
odstavce bych chtěla poděkovat
Ále a hospodáīce Piště, bez kterých by tahle skupina skvělých lidí
nemohla fungovat.
Sesmál a Péťa

Pastelky dětem
Lovosická společnost Aoyama, pīední výrobce spojovacího materiálu pro automobilový průmysl, opět pīipravila mikulášský dárek pro děti z mateīských škol. Výtvarné činnosti jsou mezi dětmi všeobecně oblíbené a podporují grafomotorický rozvoj. Každé dítě má silnou potīebu projevovat se
kreslením nebo malováním a kvalitní výtvarné potīeby patīí k základnímu vybavení každého malého umělce. Na pīelomu listopadu a prosince rozdala ACZ všem dětem navštěvujícím pīedškolní zaīízení v Lovosicích, Vchynicích (na snímku), Sulejovicích, Malých Žernosekách, Čížkovicích a Siīejovicích balení tradičních voskovek. Další výtvarné potīeby pak dostaly pīímo školky pro podporu svých nejmenších výtvarníků.
Zdenka Olšovcová
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Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích oslavil 80. výročí
V letošním roce oslavuje Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích 80. výročí založení. První informace o sboru se objevují v Litoměīických
listech ze dne 24. dubna 1Ř37, kde je podána zpráva o pīípravném výboru pro založení českého sboru v Lovosicích.
V týchž listech se dne 17. července 1Ř37 již objevuje zpráva o založení sboru.

Pīípravný výbor vedl jako pīedsedající b. Čeněk Matěna. Dne 11. července 1Ř37 se konala
v hostinci „U Kosů“ (hostinec „U Kosů“ se nacházel na místě dnešní zadní vrátnice Mondelez) valná hromada sboru. Na této valné hromadě byl za účasti okolních českých sborů
z Malých Žernosek, Lukavce, Bīezna, Čížkovic a
Vrbičan, starosty hasičské župy PaīíkovyTīebenické br. Josefa Wohla ustaven náš sbor.
Prvním starostou sboru byl zvolen Emanuel
Sykač, náčelníkem Jaroslav Štěpánek, jednatelem Václav Kindl a další funkcionáīi sboru. Celkem bylo zvoleno 2Ř členů výboru. Pīi založení
měl sbor celkem 58 členů.
Sbor se i pīes nepīízeň a nedostatek podpory
snažil o rozšíīení činnosti a uspoīádal Slavnost
k založení sboru v Lovosicích i první hasičský
ples. Výnosy ze slavnosti a plesu použil na zakoupení výstroje pro členy a drobné techniky.
Poslední informace o sboru jsou z 23. července
1Ř38, kdy proběhla schůze výboru. Pak pīišel
Mnichov, odstoupení pohraničí a činnost sboru
byla v podstatě ukončena. Po zabrání pohraničí
německý sbor zabral vybavení, které bylo uloženo u br. Hejduka a be. Němečka. Až do května
1Ř45 byl sbor bez jakékoliv činnosti. Jeho členové byli nuceni pomáhat německému sboru,
někteīí z Lovosic odešli, někteīí byli internováni
v koncentračních táborech v Německu, Polsku i
v blízkém Terezíně.
Po roce 1Ř45 byla obnovena činnost sboru se
40 členy. Tento počet se v průběhu dalších let
navyšoval, až v 70. letech se pohyboval kolem
180 členů. Koncem 40. a v průběhu 50. let se
sbor potýkal s problémy s umístěním techniky.
V té době byla technika rozmístěna na tīech
místech v Lovosicích. Ještě v roce 1Ř5Ř plánovací komise ONV zamítla zīízení požární zbrojnice
a svou shromažďovací místnost odevzdat OSŠ.
Teprve po roce 1Ř63 byl sbor umístěn v prostorech na ulici Osvoboditelů, které však byly
velmi nevyhovující. Koncem roku 1Ř73 bylo
rozhodnuto o výstavbě moderní požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Terezínské ulici. Ta
měla být sdílena s požárním technikem a čtyīmi
profesionálními požárníky z detašovaného pracoviště. V rámci akce Z byla stanice vybudována. V roce 1Ř75 se sbor pīestěhoval do nových
prostor v Terezínské ulici, kde sídlil až do povodní v roce 2002. Od té doby nemá sbor žádné prostory pro svou činnost.
Ve čtyīicátých a padesátých letech využíval
sbor pozůstalou techniku po německých hasičích. Mnoho strojů a automobilů opravil svépomocí. V té době rovněž poīídil koněspīežnou
párovou stīíkačku (nyní umístěna v budově
Hasičského záchranného sboru v Lovosicích) a
další techniku.
Během šedesátých let se ustálilo vybavení
sboru na automobilové cisternové stīíkačce ACS
-10 a ACS-25, nákladním vozidle Praga RN,
autobusu Praga RN, dvoukolovém žebīíku DŽ18 a pīenosných stīíkačkách PS-8 a PS-12. Toto

vybavení vydrželo až do počátku 80. let. Nové
vybavení pak dostávalo detašované pracoviště
profesionálních hasičů. Staré vybavení bylo
likvidováno. Sbor ještě dostal výměnou za nákladní automobil Praga RN automobil V3S a za
autobus Praga RN vůz Saviem.
Družstva dobrovolných hasičů byla po celou
dobu velmi úspěšná na úrovni okresu i kraje.
Tīikrát se zúčastnila i republikového mistrovství.
Od roku 1Ř68 poīádal sbor soutěž o Stīíbrnou

Sbor dobrovolných hasičů Lovosice po 1. valné hromadě 11. července 1Ř37. Foto: archiv autora
proudnici města Lovosice. Tato soutěž se postupem doby rozrostla až na celorepublikovou, kdy
na ni dojížděla družstva ze západních a jižních
Čech, ze stīedních Čech a v podstatě všechny
sbory z litoměīického okresu. Poslední soutěž
se uskutečnila v roce 1Ř8Ř. Od roku 1ŘŘ0 již
nebyl zájem soutěž podpoīit. Poslední soutěž
uspoīádal sbor v roce 1ŘŘ3 pod patronací České spoīitelny v Roudnici nad Labem.
Sbor byl v roce 1Ř64 oceněn „Čestným uznáním ÚV ČSPO“ a v roce 1Ř67 obdržel ocenění
„Za zásluhy“. Nejvyšším oceněním, titulem
„Zasloužilý člen SPO“, byl vyznamenán Oldīich
Hejduk. Tento titul mu byl udělen v roce 1Ř8Ř
(Dnes se uděluje titul Zasloužilý hasič).
Náš sbor v průběhu své existence až do roku
1ŘŘ4 pravidelně poīádal hasičský ples. K této

Ve městě pīibydou parkovací místa
>>>Dokončení ze strany 1

Vzhledem k tomu, že jako materiál poslouží recyklát z vlastních
zásob, byla v rozpočtu alokována
částka 250 000 korun na provedení
prací. Do budoucna je tato plocha
určena pro vybudování parkoviště
o celkové kapacitě až 42 míst.
Další uvažovanou plochou pro
výstavbu parkovišť je lokalita za
podchodem do Nového Klapý.
Tento prostor by mohl posloužit
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tradici jsme se vrátili v letošním roce. Další ples
uspoīádáme v pīíštím roce. Od roku 2016, kdy
jsme získali finanční pīíspěvek od města, postupně obnovuje sbor činnost. V současné době
má sbor 18 členů a īeší podobné problémy,
jaké měli naši pīedchůdci – prostory, vybavení,
techniku, financování, nábor nových členů. Počátkem prosince uskutečníme Výroční valnou
hromadu a pīipomeneme si 80. výročí založení
českého Sboru dobrovolných hasičů.

jako náhrada za 4 parkovací místa,
která ustoupila novým stromům.
Jedná se o ulici Tīebenická, kde by
mohlo vzniknout až 51 parkovacích míst. Celkové náklady na jejich
vybudování jsou odhadnuty na 4,5
milionu korun. Projektant zde
navrhl kolmá parkovací stání
v počtu 30 míst a 21 podélných
stání. Součástí návrhu je také
chodník. Parkoviště by mohlo
odlehčit centru města.

V uplynulých osmdesáti letech náš sbor čelil
různým nepīíznivým okolnostem a pīes všechny
tyto nesnáze stále vyvíjí činnost. Jsem pīesvědčen, že sbor může být hrdý na to, co za svou
dlouhou existenci odvedl za práci pro město,
kolik zachránil majetku, kolika lidem pomohl.
Sbor pīipravuje publikaci o svojí činnosti. Dovolujeme si požádat čtenáīe, pokud mají nějaké
historické fotografie, dokumenty nebo jiné
podklady, které se vztahují k činnosti hasičů v
Lovosicích, o zapůjčení. Pokud bude zájem,
můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
sdh.lovosice@gmail.com.
Pīeji čtenáīům pīíjemné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku.

„Věīím, že ekologický pīínos stromů v ulici 8. května vyváží čtyīi
parkovací místa, která jim na 100
metrech délky ulice musela ustoupit. V letních měsících budou ozdobou, pročistí vzduch a poskytnou
stín kolemjdoucím chodcům. Jsem
pīesvědčen, že jejich význam pro
město bude větší než problémy,
které nyní občanům způsobily,“
uvedl Milan Dian, starosta města.
Pro rok 2018 radnice vyčlenila v
návrhu rozpočtu pīíslušné částky
na vybudování parkovacích míst
v ulicích Wolkerova (směrem k

Mgr. Pavel Hejduk,
starosta Sboru dobrovolných hasičů Lovosice

nádraží) a Karla Maličkého - Krátká.
V těchto ulicích by mělo vzniknout
téměī padesát parkovacích stání.
Celkové náklady na tyto akce jsou
odhadnuty na 10,5 milionu korun.
Studie na zkapacitnění parkovacích
ploch ve městě zahrnuje celkem 12
lokalit, kde by mohlo být vybudováno dohromady až 276 parkovacích míst.
Další lokality pro navrhovanou
úpravu jsou ulice Tovární, Žižkova,
Resslova, Terezínská, Osvoboditelů,
Wolkerova - Lovošská, 28. īíjna a
Dlouhá.
(ik)

Prosinec 2017

Informace
Město pīipravuje stavební projekty
Kromě velkých a zásadních stavebních projektů, které pīedstavují
i roky pīíprav, jako je napīíklad lávka pīes Labe, se město v dalším
období zaměīí i na drobnější infrastrukturu. Pīipravuje īadu
menších, ale významných projektů.

Jedním z nich je projektová pīíprava rekonstrukce
ulice U Zahrádek. V současné době projekční kanceláī
AZ Consult Ústí nad Labem pīipravuje dokumentaci
pro akci s názvem „Lovosice – Rekonstrukce ulice U
Zahrádek“. Jedná se o silničku, v současné chvíli spíše
polní cestu plnou výmolů, která vede od Nového
Klapý k prodejně Lidl. Oprava povrchu vozovky se
dotkne i jiných vlastníků pozemků než jen města. Bylo
proto nutné uzavīít s nimi smlouvy, které budou sloužit stavebnímu úīadu jako důležitý doklad pro povolení stavby. Rada smlouvy schválila na
svém 18. jednání 25. īíjna.
Pīipravují se i další projektové dokumentace, napīíklad na zkapacitnění
parkovacích míst ve Wolkerově ulici, Krátké a Zámecké ulici. Společnost
SUDOP pro město zpracovává projekt parkovací plochy u nádraží. Dokončuje se také projektová dokumentace na místo pro pīecházení u benzínové stanice. V roce 2018 se pak začne s pīípravou projektu na rekonstrukci elektroinstalace v budovách všech základních škol a gymnázia. (ik)

Pīehled činnosti Městské policie Lovosice
v období od 17. īíjna do 12. listopadu
Zajištění injekčních stīíkaček
Městská policie v daném období dvakrát zajišťovala nebezpečné injekční
stīíkačky v ulicích města. 24. īíjna se našly v ulici Krátká a 27. īíjna v ulici
Osvoboditelů.
Krádeže
26. īíjna pīijala MP telefonické oznámení, že z marketu Lidl utekl pachatel
krádeže zboží. Do hodiny byl hlídkou MP zadržen v Zámecké ulici a pīestupek byl vyīešen udělením pokuty. Tentýž den īešili v Lidlu strážníci i
další krádež. Pachatelem pīestupku byla osoba z Ústí nad Labem, pīestupek byl vyīešen udělením pokuty. Další krádež se stala 2. listopadu v supermarketu Billa. I tento pīestupek byl vyīešen udělením pokuty, jednalo
se tentokrát o osobu ze Lhotky nad Labem.
Rušení nočního klidu
Ve dnech 2Ř. īíjna v ulici Terezínská a 3. listopadu v ulici Palackého īešili
strážníci rušení nočního klidu.
Události v důsledku silného větru
Městská policie musela během vichīice Herwart ve městě několikrát zasahovat. V půl deváté ráno u autobusového nádraží hlídka odstranila z komunikace plot, který byl větrem povalen a znemožňoval průjezd motorových vozidel. Provoz byl obnoven. V 10 hodin zajistili strážníci místo proti
vstupu lidí na hībitov z důvodu vyvráceného stromu. V 11.30 opět zajišťovali místo proti vstupu osob, tentokrát v ulici Osvoboditelů. Důvodem
byly popadané stīešní tašky. Kolem jedné hodiny zajistila hlídka místo v
Terezínské ulici opět z důvodu popadaných stīešních tašek.
Pīivolání RZS
4. listopadu strážníci zasahovali v ulici Osvoboditelů. Zjistili, že zde leží
muž na zemi a je zraněný na hlavě. Muži byla pīivolána RZS a následoval
transport do nemocnice v Litoměīicích.
Fyzické napadání osob
5. listopadu v 2.25 hodin MP spolu s Policií ČR zasahovala pīi rvačce osob
v jedné z provozoven v ulici Osvoboditelů. K fyzickému napadení osob
došlo také 10. listopadu v ulici Prokopa Holého.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
6. listopadu v 15.10 hodin īešili strážníci ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. K tomuto jednání došlo v ulici U Stadionu. Po zjištění osoby,
která zde odpad odložila, byl písemný materiál k podezīení ze spáchání
pīestupku pīedán pīíslušnému správnímu orgánu k projednání.
Īízení bez īidičského oprávnění, pīekročení rychlosti
6. listopadu ve večerních hodinách kontrolovali strážníci īidiče motorového vozidla Škoda z důvodu pīekročení nejvyšší dovolené rychlosti. Īidič
z Loun nebyl držitelem platného īidičského oprávnění a byla mu zakázána
další jízda. Také 12. listopadu kolem 14. hodiny hlídka kontrolovala īidiče
z důvodu pīekročení nejvyšší dovolené rychlosti, tentokrát v ulici Terezínská. Īidič Volkswagenu z Ústí n. L. rovněž nebyl držitelem platného īidičského oprávnění.
Īízení motorového vozidla v době uloženého zákazu
8. listopadu kontrolovali strážníci v ulici Obchodní īidiče vozidla Peugeot.
Zjistili, že īidič z Lovosic má uložen zákaz īízení motorových vozidel.
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Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Sport

Kickboxeīi vybojovali tīi tituly

14. īíjna se konal největší tuzemský mezinárodní turnaj v kickboxu
zaměīený na polokontaktní disciplíny Czech Open
International Tournament 2017.
Turnaje se zúčastnilo 703 soutěžíjsme turnaj pojali jako pīípravu na
cích z Ř zemí, kteīí změīili své síly v blížící se Sjednocené mistrovství
885 startech. Náš klub zastupovala
světa WTKA, kterého se bude
malá, ale úspěšná výprava. Pod
účastnit na konci īíjna v Itálii. Pavel
vedením trenérů Masopusta a Hon (8 let) startoval v disciplíně
Robouského jsme startovali cellightcontact mladších žáků do
kem v 10. závodech. Svůj první
28 kg, kde získal bronzovou meturnaj jako rozhodčí zažil Honza
daili. Lenka Masopustová (15 let)
Jäger.
startovala ve tīech kategoriích a ve

Zlevař Pavel Hon, Lenka Masopustová, Michal Robouský, trenér Vít
Masopust, Barbora Marešová, Mahammad Jafar a Filip Kafka.
Jako první pīišel na īadu Filip
Kafka (16 let), který startoval ve
dvou disciplínách, v nichž vybojoval dvě bronzové medaile. Dalším
naším bojovníkem byl Mahammad
Jafar (18 let), který ve dvou disciplínách vybojoval jedno stīíbro, ale
měl určitě na víc. Z jeho strany

všech byla velmi úspěšná, neboť
získala jednu zlatou a dvě stīíbrné
medaile. Barbora Marešová (20 let)
opět záīila. Do své letošní velmi
bohaté sbírky pīidala dva poháry
pro vítězku turnaje. Celkem jsme
tedy vybojovali 3x zlato, 3x stīíbro
a 3x bronz.
Vít Masopust, trenér

Plán zájezdů, lázní a ozdravných pobytů
MO STP LOVOSICE na rok 2018
Dovolujeme si pozvat členy i nečleny STP na akce v roce 2018

27. 4. – 4. 5. Bechyně
Lázeňský pobyt s 10 procedurami, ubytování, plná penze, doprava,
pojištění. Možnost výletů a kulturní poīady v místě.
Cena 6.600,- Kč
8. 5. Krásná Lípa
Klub českých turistů nás zve na oslavy 100 let založení samostatného
Československého státu s kulturními poīady. Cena 200,- Kč
16. 5. Pīerov nad Labem, Lysá nad Labem
Zájezd - skanzen a prohlídka města, doprava, pojištění. Cena 250,- Kč
30. 5. – 2. 6. Maďarsko - Búfúrdo
Pobyt v termálních lázních. Ubytování v hotelu pīímo v lázních, bohatá
polopenze, vstupenka na celý pobyt do koupelí, doprava. Pojištění si
sjedná každý sám pro cestu do zahraničí. Cena 4.800,- Kč
13. 6. Sychrov, Turnov
Zájezd - prohlídka zámku, prohlídka města, muzea a okolí, doprava,
pojištění. Cena 350,- Kč
8. - 14. 7. Libverda
Rekreační pobyt v lázeňském městečku. Doprava, plná penze, pojištění.
Lázeňské procedury možno dokoupit individuálně dle vlastního výběru na
místě. Možnost výletů po okolí, hudební večer atd. Cena 4.000,- Kč
12. - 1Ř. 8. Jetīichovice
Rekreační pobyt v krásném prostīedí Českého Švýcarska v hotelu Bellevue, doprava, ubytování, plná penze, pojištění. Možnost výletů po okolí,
hudební večer atd. Cena 4.800,- Kč
2. - Ř. Ř. Medlov
Rekreační pobyt v krásné pīírodě na Vysočině, doprava, ubytování, plná
penze, pojištění. Možnost výletů po okolí, hudební večer atd.
Cena 4.Ř00,- Kč
3. 10. Polsko - Kudowa Zdroj
Zájezd za podzimními nákupy, doprava, pojištění si sjedná každý sám pro
cestu do zahraničí. Cena 350,- Kč
Pīihlášky pīijímáme v kanceláīi STP od 1. 1. vždy v úterý od Ř do 12 hod.

Všem našim členům i nečlenům děkujeme za pīízeň
v letošním roce 2017 a těšíme se na vaši společnost pīi
našich akcích i v roce 2018. Výbor STP Lovosice vám pīeje
krásný adventní čas, pohodové vánoční a novoroční
svátky plné radosti a pevné zdravíčko v roce 2018.

Mladé hokejistky zdolaly Němky,
ale prohrály s Japonkami

Od 10. do 11. listopadu proběhlo
na zimním stadionu v Lovosicích
soustīedění reprezentačních celků
žen do 16 a 18 let. Akce se zúčastnily národní týmy České republiky,
Japonska a Německa.
Výběr dívek do osmnácti let se
dvakrát utkal se stejně starými
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Japonkami. Obě utkání domácí
hráčky těsně prohrály, a to 1ř2 a
1ř3.
Reprezentační výběr ČR do šestnácti let byl úspěšnější a dokázal
dvakrát porazit Němky. První zápas skončil 4ř3 a druhý 4ř2.
(tuc, foto archiv)
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Fotbalový klub Lovosice hodnotí podzimní sezonu
Rok se blíží ke konci, což vzhledem k fotbalovému cyklu znamená možnost krátkého zastavení. Chvilka na malé ohlédnutí za podzimem,
čas hodnocení a dalších nových plánů FK Lovosice.

Máme velkou radost z neustále rostoucí členské základny. Fotbalový klub má dnes o 20 %
více členů než v polovině roku 2016 a o 50 %
více členů, než měl pīed tīemi a půl lety.
V některých mladších kategoriích pīihlašujeme
do soutěží dokonce více týmů, abychom umožnili pravidelnou účast v utkáních všem. Počínaje
minipīípravkou až po starou gardu reprezentuje
klub s různými úspěchy celkem 11 týmů.

Pīípravky
Pīípravky se v okresních ligách a pohárech
umisťují tradičně na pīedních místech. V těchto
věkových kategoriích se sice klade důraz na
získávání pohybových schopností, taktiku, systém hry a vztah ke sportu obecně více než na
umístění, pīesto pohled na tabulku potěší nejen
rodiče malých fotbalistů a fotbalistek. Každoroční nábory a turnaje mateīských škol pīivádí
do klubu stále nové talenty. Není náhodou, že
nejlepší hráči posledních dvou ročníků „Mateīinka Cupu“ Tobiáš Schejbal (*2010) a Marek
Kočina (*2012) v současnosti zkoušejí štěstí v SK
Slavia Praha. Další turnaj mateīských škol je
plánován na 12. ledna 2018 v hale U Pīívozu,
v červnu se toto klání vrátí opět ven na pažit
fotbalového klubu.
Žáci a dorost
Do tabulkového postavení týmů žákovské a
dorostenecké kategorie se promítl letní posun
talentovaných hráčů k starším ročníkům. Trenér
staršího dorostu Antonín Marčaník má kádr
složený zčásti z hráčů U17, družstvo mladšího
dorostu tvoīí zas dílem hráči z žákovských kategorií. Tato družstva se postupně sehrávají a své
vavīíny jistě brzo sklidí. V žácích je situace obdobná, pīesto starší žáci pod vedením trenéra
Jandy pīes značný odliv kvalitních hráčů bojují i
letos o nejvyšší pīíčky krajského pīeboru. Mladší žáci trenéra Luce zase dotáhli své týmy k
suverénním triumfům na turnajích okresních
výběrů. Za skvělou reprezentaci a vzorný pīístup zaslouží pochvalu Jirásek, Opat, Kočí a
další.
B tým
V létě jsme do okresní soutěže opět pīihlásili B

tým mužů. Částečně je složen z hráčů z SK Tīebenice a částečně z několika našich odchovanců. S cílem hrát co nejdīíve okresní pīebor a
stát se kvalitní rezervou prvního týmu, vlétlo
„Béčko“ do soutěže doslova jako uragán a
s plným bodovým ziskem a skóre 88ř4 bezpečně vede tabulku IV. tīídy.
A tým
Úspěšný podzim zažil také první tým (viz foto).
V létě jeho kádr posílilo několik zkušených hráčů, kteīí v Lovosicích dīíve působili, trenér Podrazil zároveň do mužstva zapracovává mladé
talenty. Brankaīská dvojice F. Marek a M. Šafránek se spolu s nejlepší obranou soutěže zasloužila o to, že tým v 13 utkáních inkasoval pouhých 5 branek! Útočníci Marčaník svými devatenácti zásahy a Espinosa s jedenácti se na druhé
straně hīiště pīičinili o konečné skóre podzimu
48ř5. Tým na podzim ztratil pouze tīi body ve
smolném zápase s Děčínem a s tīíbodovým

náskokem vede tabulku I. A tīídy. Všichni vědí,
že jaro bude těžké, ale všichni jsou odhodláni
udělat maximum pro to, aby spolu v létě oslavili
postup do krajského pīeboru. Snad to klapne!
V nadcházejících měsících se aktivity FK pīesunou do hal, tělocvičen a na hīiště s umělou
trávou. Musím na tomto místě poděkovat paní
īeditelce Daniele Deusové a celé škole A. Baráka, v jejíž tělocvičně mohou ti nejmenší trénovat
i v těch nejchladnějších dnech.
Plánů a cílů na pīíští rok je mnoho. Vedle už
zmíněných výkonnostních cílů a plánovaného
turnaje mateīských škol je tīeba zmínit pīedevším turnaj mládeže za účasti týmů z Coswigu.
Turnaj proběhne ve dnech 23. - 24. června na
hīišti FK.
Závěrem chci jménem FK poděkovat všem
pīíznivcům za pīízeň a popīát jim a všem čtenáīům veselé Vánoce a šťastný a úspěšný rok
2018. Těšíme se na shledanou na jaīe!
Lukáš Bortlík

• • Vodákům začíná zimní pīíprava na novou závodní sezonu • •
Během zimy se budeme soustīedit na tréninky dětí v plaveckém bazénu. Klub se také zúčastní zimního soustīedění na Vysočině,
kde budeme udržovat kondici turistikou, plaváním a tréninky v tělocvičně.

Když vodáci začátkem listopadu
zamkli vodu, stačili se poohlédnout
po letošní sezoně. Stihlo se toho
dostř účast na pohárových závodech po ČR, mezinárodním Krumlovském maratonu, týdenním letním soustīedění na vodáckém
ostrově, týdenním letním soustīedění na Sázavě a poīádání pohárového závodu v Lovosicích.
Klub má 25 dětí, které se účastní
závodů na rychlostních pramicích.
Během víkendu soutěží ve vodáckém pětibojiř sjezd, stīelba, slalom,
sprint a plavání. Posádky z Lovosic
se umísťují na medailových pozicích.
Za větší zmínku stojí i letní soustīedění dětí na vodáckém ostrově.
Po celý týden tam trávily čas, pīespávaly ve stanech a stravovaly se
v polní kuchyni. Pro děti byl pīipraven program na každý denř první
pomoc od členky Červeného kīíže,
potápění v jezeīe v Píšťanech s
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potápěči, postarání se o sebe
v krizových situacích – orientace v
pīírodě, rozdělání ohně pomocí
alternativních metod, zdokonalo-

vání se v pohybu na různých plavidlech a ve stīelbě, pěší výlet na Tīi
kīíže.
Děkujeme za podporu akcí městu

Lovosice a projektu Mladý sportovec. Voda je uzamčena a tak stačí
īíct jen „ahoj“.
Lenka Černá Joachimsthalerová
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První Den seniorů slavil úspěch,
stará radnice byla plná

V Lovosicích vystavoval malíī nočních můr
V Městské knihovně v Pfannschmidtově vile se konala
výstava obrazů Josefa Mohra pod názvem Preludia & Nokturna.

V Lovosicích je nakročeno k nové tradici.
Již od roku 1ŘŘ8 si svět 1. īíjna
pīipomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl totiž Organizací spojených národů a jejím
tehdejším generálním tajemníkem
Kofi Annanem vyhlášen rok
1ŘŘŘ Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů je oslavou všeho,
co společnosti pīináší staīí lidé.
Právě pro svou životní zkušenost a
moudrost by senioīi měli být pro
společnost inspirací a zůstat aktivní
– většina těch místních opravdu je.

právničky Jany Benešové týkající se
smluv, úvěrů a vůbec finanční gramotnosti nejen pro seniory. Nabídla pro město rovněž právní poradnu. Místostarosta Šuma oslovil
městskou policii, která informovala
pīítomné o bezpečnosti v Lovosicích a pīedvedla i část výzbroje.
V diskuzi byl dán návrh na kurzy
sebeobrany pro seniory.
Další byla pīednáška Ireny Suché,
jak je důležité se usmívat, mít se
rád, dopīávat si setkávání, tanec a

V Lovosicích se historicky první
setkání seniorů města uskutečnilo
Ř. listopadu. Protože se opravuje
velký sál Kulturního stīediska Lovoš, muselo se setkání uskutečnit
v prostorách sálu staré radnice,
kde je méně místa. Senioīi sál zaplnili do posledního místa.
V úvodu starosta Lovosic Milan
Dian uvítal pīítomné a byl mile
pīekvapen velkou účastí. Popīál
všem dobrou zábavu a pīátelské
posezení a uvedl, že setkání určitě
není poslední. Celý program moderovala naprosto profesionálně
členka spolku Úsměv=Zdraví Ladislava Lásková. Kulturní vložku si
pīipravily mažoretky z Elka.
Shromáždění poté pokračovalo
vážným tématem, a to pīednáškou

vše, co nám dělá radost. Když
všechny zklidnila ke krátké meditaci, pīišla na īadu káva, občerstvení
a tombola. Každý účastník si vytáhl
los, vyhrával každý. Bylo pīipraveno 6 druhů různých dárků. Hudbu
k poslechu i tanci obstaral Karel
Kofr, mnozí si i některé oblíbené
písničky zazpívali. Závěrem ještě
bylo paní Annemarii Janouškové
pīedáno ocenění z organizace
Senzační Senioīi.
První lovosický Den seniorů se
vydaīil, lidé se rozcházeli po
16. hodině spokojeni a děkovali za
pīíjemné odpoledne. Poděkování
patīí městu Lovosice a jeho vedení,
KS Lovoš a děvčatům ze spolku
Úsměv=Zdraví.

Výstava kamenů probíhá v infocentru

Malíī olejomaleb Josef Mohr je
osmadvacetiletý mladý muž, který
se sice narodil v Litoměīicích, ale
v současnosti žije v Lovosicích. Jak
sám uvádí, „čmáral“ už jako kluk,
ale malovat začal až pīed sedmi
lety. Inspirací mu prý byly noční
můry.
Lze tomu věīit. Na výstavě Prelludia & Nokturna bylo pīes dvacet
obrazů, ale více méně fantaskních

a pochmurných. Obrazy mají fantazijní až hororovitý obsah, jako
kdyby vypadly malíīovi z vesmírné
palety. Autor je sice nepojmenoval,
ale já jsem některým názvy pīiīadila – IT mimozemšťan, Jeptiška,
Umrlec, Strašidelný větrný mlýn.
Malíī některé obrazy vystavil také
na Dnu lovosických autorů spolu
s Annií Enn a Zuzanou Hozmanovou.
(hz, foto tuc)

začala sbírat a postupně pronikala
do tajů geologie, mineralogie a
paleontologie. V touze po dalším
poznání začala tyto obory studovat na Pīírodovědecké fakultě UK.

Její sbírka hornin, minerálů a
zkamenělin ji pomalu, ale jistě
vytlačuje z bytu, a tak se rozhodla
o tuto krásu podělit s veīejností.
Část její sbírky můžete zhlédnout v
Pfannschmidtově vile v informačním centru města. O kameny se
zajímá i z hlediska tajemné esoteriky, i o tom byla její pīednáška.
Už pračlověk kameny sbíral, používal pěstní klíny i kamenné sekyry. Dnešní sběratelství je ale poněkud jiné – kameny se sbírají nejen
pro užitečnost, ale hlavně pro
krásu a poučení. Nejdīíve ale lektorka doporučila seznámit se alespoň s Atlasem minerálů a Dávným světem zkamenělin a též
s publikací Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Poté sběratelka pīedstavila pīítomným hlavní
lokality nedaleko Lovosicř Hoīe-

nec, vrch Číčov, Měrunice, lom
Stīíbrník, Tīebívlice, Úpohlavy, vrch
Kuzov, Kystra či potok Žejdlík, kde
lze nalézt české granáty nazývané
drahokamy lásky.
Sběratelka se zmínila o krystaloterapii a chromatoterapii a o tom,
jak si zvolit svůj krystal. Uvedla, jak
je nutno kameny čistit a zacházet
s nimi. „Kameny lze také vybírat
podle čaker. Čakry můžeme charakterizovat jako víry energie,
které mají tvar trychtýīku. Úkolem
čaker je pracovat s různými druhy
energií a každá čakra má svou
charakteristickou barvu. Podle ní
jsou čakrám pīiděleny i kameny,
napī. červená - rubín, spinel, morganit, rutil, růženín, jaspis, hematit,
rodonit, rodochrozit, fluorit, pyrop,
almandine,” uvedla Lenka Dimitrovová.
(hz, foto archiv knihovny)

V Městské knihovně Lovosice se
7. listopadu uskutečnila pīednáška
Lenky Dimitrovové Kameny nás
inspirují. Paní Lenku kameny fascinovaly od malička, ve 12 letech je
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(hz, foto Vladimír Lonský)
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Diplomat Žižka v Lovosicíchř Víte, že Čína bude největší velmocí?
V pondělí 6. listopadu se v sále lovosické městské knihovny uskutečnila pīednáška diplomata Jana Žižky
„Od bipolárního světa k mnohopolárnímu světu. Tīi světové mocnosti a jejich postavení ve světě.“

„Inženýr Žižka má názory formované celoživotním studiem, letitým
působením ve světové vrcholné
diplomacii (osobně zná mnoho
světových odborníků s vysokým
postavením v diplomacii, ve vědě a
v politice) i cestováním,“ īekl organizátor akce Jaroslav Líska. Pīednáška se týkala USA, Ruska, Čínské
lidové republiky, Indie, Brazílie a
Indonésie. „Īíkám jen to, co jsem
viděl na vlastní oči a slyšel na vlastní uši,“ uvedl cestovatel.
Jan Žižka pracoval jako diplomat
ve Švýcarsku a v Alžírsku. Zúčastnil
se jako československý delegát
několika zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, īady
zasedání Hospodáīské a sociální
rady OSN v Ženevě, několika zasedání Programu OSN pro rozvoj –
UNDP v Ženevě, New Yorku a
Santiagu de Chile, zasedání Programu OSN pro průmyslový rozvoj – UNIDO ve Vídni a v Bangkoku. V posledních letech pracuje v
České spoīitelně.
Zúčastnil se jako člen delegace
několika Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a
Skupiny Světové banky v Hongkongu, Praze a Washingtonu, Světových kongresů spoīitelen v Tokiu, Berlíně a Madridu a četných

s ním souhlasil. Lekce byla doplněna promítáním fotografií. Akci
poīádalo KS Lovoš,
(hz, foto archiv Jana Žižky)

jednání Světového institutu spoīitelen – WSBI a Evropského sdružení spoīitelen – ESBG v īadě evropských zemí, včetně Ruska. Procestoval celkem 85 zemí a má tedy
velký pīehled. V současnosti vydal
publikaci Podíl USA na vzniku
sovětské supervelmoci a část pīednášky byla tomuto tématu věnována. Nyní cestuje už soukromě společně se členy cestovatelské sekce

Money Clubu, který založil.
„V každé zemi se hlavně snažím
vnímat tamní kulturu, jejich vidění
světa,“ sdělil Žižka. „Nezastávám
černobílý pohled,“ dodává. V muslimské Indonésii neměli s občany
žádný konflikt, všichni byli pohostinní a pīíjemní.
Pīednáška pīinesla pīítomným
nová hlediska, jak ale lektor uvedl
už z počátku, nikoho nenutí, aby

Několik poznatkůř
- Podle prognostiků bude poīadí
velmocí v roce 2050 totoř Čína,
Indie, USA, Indonésie, Brazílie,
Rusko.
- V roce 1Ř70 byl Žižka na konferenci mládeže ve Finsku. Zaujalo
ho, že na vpád SSSR do ČSSR
nebyla žádná reakce. Všichni
dotázaní to brali jako samozīejmost – ČSSR je pīece členem
RVHP a Varšavské smlouvy, SSSR
si musí bránit svou državu.
- Sovětský svaz utrpěl ve válce
velké ztráty, po válce byl svět
rozdělen na Západ a Východ.
Všude byly klady i zápory.
- V otázce Krymu zastává stanovisko, že z právního hlediska
nebylo jednání Ruska právě
košer, ale chyba byla už na straně
Chruščova, který dal Krym Ukrajině. Na Krymu prý ukrajinsky nikdo nemluví, jen rusky. Pokud by
Ukrajina vstoupila do NATO,
mohly by na Krymu mít americké
základny a z toho mělo Rusko
strach, proto Krym obsadilo.

2. díl seriálu Lovosického dneškař Autobusové nádraží v Žižkově ulici
V tīídílném seriálu vám kronikáīka Lovosic Eva Hozmanová pīibližuje historii autobusové dopravy ve městě.

K umístění autobusového nádraží v Žižkově
ulici došlo pravděpodobně v 60. letech, dotázaní pamětníci se na tom shodují. Zastávky autobusů byly v obou směrech ulice. Na DELI býval
velký jízdní īád a naproti sídlila informační kanceláī ČSAD s čekárnou – zde se také vydávaly
průkazky pro školní mládež a týdenky pro pracující.
Situace se změnila až po roce 1ŘŘ0. Osobní
doprava provozovaná podnikem ČSAD Lovosice
(dopravní závod 407 krajského podniku ČSAD
Ústí nad Labem) byla v roce 1ŘŘ3 v rámci privatizace pīevedena pod ČSAD BUS Ústí nad Labem. S platností od 1. dubna 1ŘŘ3 vznikla akciová společnost ČSAD BUS v Ústí nad Labem,
která zīídila svůj odštěpný závod v Litoměīicích.
Závod měl provozy ještě v Roudnici nad Labem
a Libochovicích a pronajatá stání v Lovosicích. V
okrese z bývalého státního podniku vznikly
ještě společnosti TECHTRANS v Litoměīicích a
Roudnici nad Labem (bývalá sklápěčková kolona) a ČETRANS v Lovosicích (TIR a valníková
doprava).
Dlouhá léta byly na budově DELI na autobusovém nádraží v Lovosicích umístěny pīehledné
jízdní īády, dobīe čitelné i pro hůīe vidící občany. Časy se změnily – budova DELI dostala novou slušivou fasádu a jízdní īády musely načas
své místo opustit. Bohužel ve stejné podobě se
zpět nevrátily – železná ráhna i se stīíškami
zůstala na svém místě, ale mezi ně byla umístěna malá skīíňka, ve které byly vylepeny malé a
těžko čitelné papírové jízdní īády. Městský úīad
požádal písemně ČSAD o vrácení do původního
stavu, ale k nápravě nedošlo. Ne každá inovace
věci prospívá.
V té době bylo uvažováno o pīemístění nádraží ČSAD pīed nádraží Českých drah. V roce
1ŘŘ4 byla pro pīemístění autobusového nádraží
zpracována firmou DUA Praha (Ing. Malina, Ing.
Lejčar) studie s tīemi variantami. Městskou
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radou byla zvolena varianta ostrovní, protože
zachovávala v největší míīe vzrostlou zeleň.
Zájmem radnice bylo vybudovat nové autobusové nádraží v prostoru mezi supermarketem

obou stranách Žižkovy ulice definitivně dosloužilo, městská rada v listopadu 1ŘŘ6 souhlasila
s jeho trvalým pīemístěním pīed budovu Českých drah. Stavební odbor městského úīadu

Plus Discount (dnes Billa) a nádražím Českých
drah. Bylo vypracováno geodetické zaměīení
tohoto prostoru, ale protože pozemek byl
v restitučním īízení, bylo rozhodnuto počkat na
rozhodnutí Pozemkového úīadu Litoměīice.
V roce 1ŘŘ6 bývalé autobusové nádraží po

pīipravil pīíslušné značení a odbor správy města ho realizoval. Souhlas s pīemístěním vyslovil i
īeditel ČSAD Bus v Litoměīicích Jiīí Vanča. Náklady spojené se změnou pīemístění autobusového nádraží byly minimální.
Konec druhé části (hz, foto Jan Rössler)
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Secesní radnice oslaví 110 let
Historie lovosických radnic je velmi složitá. V 18. století īádily
ve městě často velké požáry a pīi jednom z nich 31. bīezna 17Ř6
vyhoīela lovosická radnice.

Dlouho bylo město bez radnice,
až v roce 1830 pomýšleli měšťané
na postavení nové. Vrchnostenská
správa ale nepīipustila, aby si město postavilo radnici novou z vlastních prostīedků. Teprve v roce
1848 byl koupen dům č. p. 41
(jednopatrový hostinec s velkou
zahradou a dvorem), který byl
adaptován pro účely městské správy. Bylo to v místě, kde po letech
skutečně stavba radnice začala.
Svobodná obec Lovosice byla
konstituována 2Ř. července 1850.
V lednu 1Ř03 se lovosičtí konšelé
konečně rozhoupali a rozhodli se
postavit na místě té staré honosnou novou radnici, která by odpovídala významu města Lovosice.
Autorem návrhu byl ústecký architekt a stavitel Karl Rzehatschek.
Secesní radnici s historizující věží
postavil litoměīický stavitel Alexander Grandissa.
Kolaudace proběhla 21. prosince
1Ř07 a slavnostní otevīení se uskutečnilo 8. ledna 1Ř08. Rozpočet
stavby prý činil 204 562 koruny.
Věžní hodiny dodali lovosičtí hodináīi Eduard Sallaba a Anton Klein
za 1 270 korun. Na štítě radnice je
usazena socha medvěda, který drží
městský znak – obojí je z pískovce.
Radnice sloužila 41 let svému
původnímu účelu. Od roku 1Ř4Ř
do roku 1Ř60 byla sídlem Okresního národního výboru Lovosice.

Poté budovu pīevzalo zdravotnictví a upravilo si ji pro své potīeby.
V roce 1ŘŘ2 byla budova původní
secesní radnice opravena a dostala
také novou fasádu. Pīi její rekonstrukci, kterou provedla firma Harting, došlo rovněž k výměně hodin;
ty dnešní pocházejí z poloviny
roku 1ŘŘ2. Montáž provedla firma
Elekon z Vyškova na Moravě.
Parta horolezců vedená Václavem
Michálkem provedla v srpnu roku
1ŘŘ2 výstup ke kulové schránce na
špičce věže bývalé radnice. Schránka byla bohužel prázdná (podle
stop byla pravděpodobně vykradena). Pīi novém uzavīení kopule
radnice zde byly pro naše potomky
uloženy fotografie současných Lovosic, kniha lékárníka Jaromíra
Kozlíka Pohlednice z Lovosicka,
několik výtisků Lovosických listů,
sada platných mincí a mapa Lovosic. Ke svému stoletému výročí v
roce 2007 dostala historická radnice opět nový kabát. Opravu a nátěr fasády a radniční věže na budově provedla lovosická firma
Romana Štěrby. Firma Miloslav
Nekolný Lovosice opravila a natīela okna. Naposledy byla radnice
opravena v roce 2014, a to s pomocí dotace. Původní historický sál
je zcela opraven a doplněn o galerii. Lovosická dominanta tak získala
znovu na kráse a všichni turisté si ji
fotografují.
(hz)

Pohlednice ze sbírky Jana Rösslera.

Co dostane radnice k narozeninám?
Radnice by mohla k 110. výročí dostat dárek - nový kabát nebo
opravu interiéru historické věže. V současné době probíhá projektová
pīíprava rekonstrukce zpīístupnění věže, hotová je již projektová
dokumentace na rekonstrukci opláštění budovy.

Věž staré radnice byla naposledy
pro veīejnost otevīena v roce
2015. V dalších letech již stav interiéru nedovoloval, aby návštěvníci
shlédli z výšky na Václavské náměstí. V roce 2016 bylo nutné
z havarijních důvodů zajistit některé okrasné prvky fasády a od té
doby město pracuje na plánu rekonstrukce.
V investičních plánech města pro
rok 2018 bylo navrženo celkem
6,5 milionu korun, které by mohly
být využity na opravu fasády nebo
interiéru věže radnice. Ve hīe je
také možnost opravit pouze fasádu
věže a ze zbytku peněz opravit
interiér. Ostatní části fasády by se
mohly postupně opravovat v dalších letech. Pokud tedy vše půjde
dobīe, mohla by se nejvýznamnější

a nejfotografovanější dominanta
města dočkat v roce 2018 zahájení
celkové rekonstrukce. V jak velké
míīe a rozsahu, bude jasné po
schválení rozpočtu.
Výstava k výročí
110. výročí staré radnice město
pīipomene výstavou, která bude
k zhlédnutí v prostorách pīedsálí
staré radnice od ledna do bīezna
2018. Součástí výstavy budou historické pohlednice ze sbírek Jana
Rösslera (viz snímek), historické
dokumenty vztahující se k výstavbě
budovy nebo dobové noviny. Pīipomenuto bude také výročí 20 let
partnerství s městem Coswig. Vernisáž výstavy proběhne 8. ledna
2018, na den pīesně 110 let od
slavnostního otevīení budovy.

Pīíští číslo Lovosického dneška vyjde
5. ledna 2018
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V roce 2018 to bude již 20 let, co se pīátelíme s Coswigem
V roce 2018 to bude již 20 let, co je město Lovosice oficiálním partnerem saského Coswigu. Za tu dobu se podaīilo uskutečnit īadu
společných a velmi úspěšných projektů. Nejvýznamnějším z nich byla oprava historického sálu staré radnice v Lovosicích, na straně Coswigu
pak rekonstrukce budovy, kterou Němci pojmenovali Casa Bohemica.

Spolupráce
Města Lovosice a Coswig jsou
dlouholetými partnery, smlouvu o
partnerství uzavīela již v roce 1ŘŘ8.
První spolupráce byla nicméně
navázaná již v roce 1ŘŘ2 v rámci
Euroregionu Labe-Elbe. Tato první
spolupráce byla neoficiální, a jak se
píše v článku z roku 200Ř v Lovosickém dnešku - „víceméně živelná“. Spolupráce mezi oběma městy se v průběhu let intenzivně rozvíjela a v současné době se ročně
koná zhruba desítka společných
akcí. Zástupci obou měst se vzájemně navštěvují, vyměňují si zkušenosti a do vzájemné spolupráce
zapojují také další partnery (školy,
občanská sdružení, sportovní kluby
apod.).
Centrum pro cestovní ruch
a partnerství
Na základě pozitivních zkušeností
s realizací měkkých projektů financovaných z programu Cíl3 se obě
města rozhodla realizovat velký
investiční projekt zaměīený na
rozvoj cestovního ruchu. Oprava
více než sto let staré radnice byla
ukončena v únoru 2014. Rekonstrukce se týkala pīedevším historického sálu a pīilehlých prostor.
Sál byl doplněn o galerii. Vybudováno bylo technologické zázemí,
elektroinstalace, vzduchotechnika,
vytápění a další. Vstup do objektu
byl díky výtahu zpīístupněn i seniorům nebo hendikepovaným osobám. Vybavila se nová kuchyňka a

Od roku 200Ř města úspěšně realizovala
šest projektůř
Stadtfest anl. St. Wenzel
- Václavská pouť Lovosice, Treffen von Vertretern beider Städte
- Setkání statutárních zástupců kooperujících měst, 200Ř
Durch Sport und Zusammenarbeit zur Freundschaft
- Sportem a spoluprací k pīátelství, 2010
Durch Sport und Zusammenarbeit zur Freundschaft II.
- Sportem a spoluprací k pīátelství II., 2011
Erfahrungsaustausch aus der Praxis der Selbstverwaltung
- Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků, 2011
Centrum pro cestovní ruch a partnerství
- Investiční projekt na podporu cestovního ruchu 2012 - 2014
Sport a hry upevňují pīátelství;
- Projekt byl spolufinancován z Česko-německého fondu budoucnosti,
2015

Oprava secesní
radnice v roce 2013

v malém salónku vznikla čítárna a
informační centrum.
Slavnostní otevīení objektu se
uskutečnilo v pátek 21. února 2014
a hned následující pondělí bylo
centrum zpīístupněno návštěvníkům. Otevīení centra se zúčastnili
zástupci Coswigu a na počest pīátelství pīedali starostce dar. Byla
jím velká svítící Moravská hvězda,
která v době adventu zdobí hlavně
v Německu, ale i v jiných koutech
světa, domy a kostely. Hvězda byla
poté umístěna do radniční věže.
Pro letošní zimu byla zakoupena
hvězda nová, ta původní již dosloužila, podlehla povětrnostním
podmínkám. Na radnici se rozsvítí
3. prosince pīi zahájení adventu.
Projekt opravy historických prostor byl hrazen z programu Ziel3/
Cíl3 pīeshraniční spolupráce. Byl
nazván „Centrum pro cestovní ruch
a partnerství“, registrační číslo
100115050. Výše podpory činila
13 327 578 korun, spoluúčast města byla 1 480 842 korun. Realizace
projektu začala 1. īíjna 2012.
Ve městě Coswig byl zrekonstruován objekt Casa Bohemica, který
je využíván k obdobným účelům
jako stará radnice v Lovosicích.
Infocentrum je provozováno formou infopanelů a počítačových
terminálů poskytujících turistické
informace v německém a českém
jazyce, součástí je i stálá výstava o
partnerském městě. Dále zde vznikl sál pro poīádání pravidelných
turisticko-kulturních akcí.
(ik)

• • • Den lovosických autorů má za sebou rekordní ročník • • •
Hodně povedený 3. ročník Dne lovosických autorů se uskutečnil jako již tradičně první sobotu v listopadu v Pfannschmidtově
vile. I když to zprvu nevypadalo, lidé postupně pīicházeli a akce zažila svoji vůbec nejvyšší návštěvnost. Velký úspěch mělo
čtení Stanislavy Krajíčkové a její prezentace o vodících psech či vystoupení kapel Fridrich & Fridrich (snímek vpravo dole) nebo
Šavlozubý ponožky. „Velmi dobrou zprávou je, že autoīi za námi letos opět pīišli a my máme již více než z poloviny obsazený
program na další rok. Jména bych ještě nepīedstavoval, ale máme domluveno další vinaīství, spisovatele, cestovatelku a dva
malíīe. Všichni jsou samozīejmě spojeni s Lovosicemi, ať už svojí tvorbou, nebo životem, který zde prožili,“ sdělil īeditel KS
Lovoš Vojtěch Krejčí s tím, že na dobrovolném vstupném se vybraly zhruba 3 tisíce korun, které poputují na dobročinné účely.
KS Lovoš nechalo kvůli velkému zájmu veīejnosti vydat dotisk knihy Paměť města Jana Rösslera (na snímku vlevo), která byla
rozšíīena o několik nových pohledů, ale také o anglickou verzi. Knihu je možné zakoupit v městském informačním centru.
Sloužit bude také jako vhodný dar pro významné osobnosti a díky německé i anglické jazykové mutaci je vhodným dárkem i
pro zahraniční návštěvníky. Kniha se začala
prodávat právě na Dni lovosických autorů.
Poīízeno bylo tisíc kusů.
(tuc, foto tuc a ik)
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Osobnost

• • • Odešel dobrý člověk a skaut Jaroslav Rössler • • •
Člověk se celý život smiīuje s tím, že z tohoto světa jednou odejde, když se však má rozloučit s někým blízkým, odmítá takovou skutečnost
pīijmout... Právě takhle nás zaskočila smutná zpráva, že nás opustil náš bratr, pīítel a kamarád pan Jaroslav Rössler

Skautovat začal po válce právě v
Lovosicích. Ve stīediskové kronice
se zachovala fotografie, jak malé
vlče ve velkém skautském klobouku – Jaroslav, ve skautském hnutí
známý pod pīezdívkou „Punťa“ –
pochoduje pīed oddílem velkých
skautů (černobílé foto). A jakoby
to pīedznamenalo celý jeho život.
Skautská organizace byla od té
doby dvakrát umlčena, ale Jaroslav
její ideály nikdy neopustil - slušnost a služba bližnímu, a to vše

co potīeboval, to, co slíbil – bylo
na něj vždy spolehnutí. Do poslední chvíle se účastnil veškerého dění
ve stīedisku. Vzpomínám, jak s
ostatními navštěvoval naše tábory,
pomáhal pīi větších či menších
akcích a vždycky se mi vybaví, jaká
to byla milá setkání. A věděli jsme
o něm i to, že měl mimo rodinu a
skauting i mnoho jiných aktivních
zájmů jako turistiku, fotografování
apod. S obdivem lze tedy vzpomínat na jeho vitalitu, kterou si udr-

Jaroslav Rössler
- datum narozeníř 5. 3. 1Ř37, Polepy, okres Kolín
- datum úmrtíř 22. 10. 2017, Mělník
- chodil od 1. do 2. tīídy do ZŠ v Kolíně
- chodil od 3. do Ř. tīídy do 1. ZŠ Lovosice
- vystudoval SŠ strojní a průmyslovou v Teplicích, obor jemná mechanika a optika
- pracoval v SCHZ Lovosice jako mechanik měīení a regulace na odd.
kyseliny sýrové, poté v cementárně v Čížkovicích jako mechanik měīení
a regulace, později jako operátor výroby vápna
- v roce 1Ř83 vstoupil do KČT Lovosice
- vedoucí klubu oldskautů Lovosice
- pīed svatbou hrál fotbal a hokej za „B“ mužstvo Lovosic
Manželství
- svatba s Helenou Jourovou dne 7. Ř. 1Ř63 v obīadní síni v Tīebenicích,
pohoštění bylo u nevěsty v Úpohlavech
- poznali se na podzim 1Ř62 v Lovosicích v kulturním sále SCHZ na
zábavě, kdy mezi nimi pīeskočila „jiskra,“ Jaroslav Helenu 2x vyzval
k tanci; na zábavě zpravidla dívky pily limonádu a mládenci pivo
- dne 6. 6. 1Ř64 v cca 5ř50 se jim narodil syn Jaroslav v Litoměīicích
- dne 5. 6. 1Ř68 v cca 3ř00 se jim narodila dcera Renata v Roudnici nad
Labem
- žili nejprve v ulici Zápotockého 2Ř v Lovosicích, poté si postavili rodinný domek v ulici Leoše Janáčka 1020 v Lovosicích z důvodu bourání
domů v ulici Zápotockého

bez jakékoliv vnější okázalosti.
Později pak působil v nejrůznějších
funkcích, nejčastěji ve vedení
smečky lovosických vlčat. V posledních letech aktivně v Klubu
oldskautů – tedy v kolektivu starších bratrů a sester.
Občas jsme si dělali legraci z jeho
rozvážného jednání. Zpětně ale
musím īíct, že vždycky stihnul to,
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žel až do konce svého života a
kterou by mu mohli závidět i mnohem mladší.
Napadá mě ještě jedna myšlenka.
Ta okīídlená slova o skautechř
„Jednou skautem – navždy skautem“ platila v jeho pīípadě beze
zbytku. Odjakživa jsme byli zvyklí,
že byl pokaždé s námi. Snad se
mnou budou souhlasit i ostatní,

když īeknu, že se to nezmění ani
po jeho odchodu. Jardo – Punťo,
děkujeme Ti, ve stīedisku mezi námi zůstáváš dál.
Riki
Pana Rösslera měli rádi a vážili si
ho nejen skauti. Byl také dlouholetým členem KČT Lovosice a nevynechal ani jeden stīedeční výlet s
turisty seniory. Navštěvoval také

pilně akce v městské knihovně,
naposledy jsme se viděli na pīednášce Cyrila Svobody Ř. īíjna, kterého fotografoval. Byl vůbec pilným fotografem, obdržel 2. cenu v
soutěži vyhlášené pīi otevīení tzv.
zeleného náměstí v roce 2014.
Bude nám všem chybět.
Eva Hozmanová
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •

Na pīání čtenáīů pīinášíme do každého vydání nevýherní kīížovku. Tuto kīížovku
sponzoruje KS Lovoš. Tajenku kīížovky z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle spolu
s krátkým článkem k danému tématu. Tentokrát se týká závodu Deli.

Tajenka listopadové kīížovkyř Porta Bohemica

Porta Bohemica, neboli Brána
Čech, je kaňonovité údolí, kterým
īeka Labe vstupuje do Českého
stīedohoīí (4 km dlouhý úsek mezi
obcemi Velké Žernoseky a Libochovany).
Bīehy Labe zde lemují skalnaté
svahy s impozantními vyhlídkami
(Labská vyhlídka u kostelíka sv.
Barbory v Dubicích nebo kalvárie).
V bezprostīedním okolí se pěstuje
žernosecké víno, jež patīí k nejkvalitnějším v České republice.

Pīíroda zde vytvoīila velmi nevšední krajinu s hlubokým záīezem
īíčního údolí. Nádherné panorama
Českého stīedohoīí s typickými
kužely vyhaslých sopek a unikátního pīírodního útvaru Porta Bohemica – Brána Čech je možné nejlépe vychutnat během plavby po
Labi na jaīe nebo v létě.
Území je vyhlášeno za chráněnou
krajinnou oblast s pīírodními rezervacemi a nalezišti vzácných
rostlin a živočichů.
(hz)

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku (ceny bez DPH)
Celá stranař 7000 Kč, 1/2ř 3500 Kč, 1/4 stranyř 1750 Kč, 1/8ř 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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