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MHD bude jezdit v Lovosicích zadarmo
Zastupitelstvo města na svém prvním zasedání v roce 2018 rozhodlo o zrušení jízdného za MHD
ve městě. Stalo se tak na den pīesně 10 let od zavedení MHD v Lovosicíchř 28. ledna 2018.

Změnu tarifů jízdného město
pīipravilo hned z několika důvodů.
„K tomuto rozhodnutí jsme dospěli z důvodu snahy o navrácení
cestujících do autobusů MHD a
snížení počtu automobilové dopravy ve městě,“ vyjmenovává Milan Dian, starosta města.
Podle odboru dopravy v roce
2017 výrazně poklesl zájem o
městskou hromadnou dopravu.
V roce 2016 bylo pīepraveno
55 27Ř osob a v roce 2017 už jen
35 556. Náklady na provoz MHD
oproti tomu vzrostly. Snížením
počtu pīepravovaných osob také
narostl počet osobní dopravy v
Lovosicích. Město doufá, že nalákáním cestujících do autobusů
dojde ke zklidnění dopravy a snížení počtu osobních vozidel. Město dále doufá, že se sníží množství
pohledávek za neuhrazené pokuty
za špatné parkování. Lovosice už

nyní MHD dotují částkou pīekračující 1,3 mil. Kč ročně. Výpadek
jízdného z rozpočtu bude znamenat navýšení této kapitoly pouze o
3 %.
28. ledna 2018 uplynulo pīesně
10 let od zavedení služby městské
hromadné dopravy ve městě. „V
minulém roce se nám podaīilo
dokončit jeden z největších projektů tohoto volebního obdobíř
rekonstrukci autobusového nádraží. Současný ekonomický vývoj
financí města se začíná opět vyvíjet pozitivně. A je proto jen dobīe,
že můžeme občanům poskytnout
další službu, která shodou okolností pīipadla právě na krásné
desetileté výročí jejího zavedení ve
městě,“ doplnil Dian. MHD bude
jezdit v nezměněných časech ze
zastávek tak, jak byli cestující dosud zvyklí. Dopravcem zůstává
BusLine, a.s. ze Semil. (ik, foto tuc)

Silvestrovský ohňostroj
Fotoř Miroslav Vintrich
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zimy jsme se zatím
pīíliš nedočkali. Děti
možná želí, že nemohou užít radovánek ve
sněhu, ale na stranu
druhou mohly pokračovat
dokončovací
práce na podzemních
kontejnerech a rovněž na parkovišti ve Wolkerově ulici. V úvodu roku
došlo na pravidelném zastupitelstvu města ke schválení rozpočtu
na rok 2018. Rovněž bylo schváleno rozhodnutí o používání městské
hromadné dopravy zdarma. Poprvé v historii vyšla v omezeném
nákladu ročenka města. Seznamuje
s organizační strukturou a správní
činností, shrnuje dosavadní výsledky a trendy na poli hospodaīení,
zaměstnanosti i fungování jednotlivých odborů. Informuje o sportu,
kultuīe, bezpečnosti i životním
prostīedí, a to za doprovodu grafického znázornění a ilustračních
fotografií. Měla by se stát pravidelným výstupem každoročního vývoje města.
Zima je pochopitelně obdobím
kulturních akcí, proto jsem rád, že
Lovosice budou mít důstojný
stánek pro všechny tyto akce. Díky
neustálému tvůrčímu nasazení
týmu radnice a ideových a realizačních tvůrců se dílo úspěšně posouvá. Prvá etapa rekonstrukce KS
Lovoš bude zakončena plesem
města. Druhá pak bude zahájena
koncerty v rámci Lovosického
kulturního léta. Rovněž dále úspěšně pokračuje spolupráce s městem
Litoměīice v rámci propojení
uměleckých počinů špičkové kvality.
Na závěr bych se s vámi rád
podělil o letošní zážitky z novoročního koncertu v partnerském městě Coswig. Velmi mne potěšila īeč
pana primátora Franka Neupolda.
V jeho sdělení bylo mnoho radosti
a nadšení z naší vzájemné spolupráce, a tak bych rád poděkoval
všem, kteīí se na ní podíleli a
podílejí. Ať již jde o naší hudební
školu, týmy sportovců, dobrovolné
hasiče či manažerky projektu,
občany, zkrátka všechny, kteīí tvoīí
ducha spolupráce a sounáležitosti
napīíč národy.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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Rekonstrukce KS Lovoš končí, vzniká Lovoš – kulturní centrum
Lovoš - kulturní centrum nabídne letos veīejnosti velice pestrou škálu akcí. Mělo by jich být víc než osmdesát. Centrum má i nová loga.

Pomalu končí první etapa rozsáhlé rekonstrukce budovy Kulturního
stīediska Lovoš. První práce začaly
již v červnu 2017, kdy Technické
služby města Lovosice začaly s
bouracími a čistícími pracemi v
prostorách bývalé restaurace Lovoš. Během dvou měsíců udělaly
velký kus práce a prostor pro nově
vznikající kulturní kavárnu pīipravily pro chystanou rekonstrukci. Těmito pracemi navíc pracovníci
TSML odkryli mnohé poklady jako
zachovalé sloupy, původní dveīe či
zcela nevyužité místnosti, což
umožnilo architektům včasný zásah a tyto „novinky“ zakomponovat do projektu. Prostory kavárny
chce město a KS začít rekonstruovat co nejdīíve po dokončení první
etapy.

Ta končí 23. února, kdy stavební
firma pīedá prostory zadavateli
zakázky, kulturnímu stīedisku.
Prostory sálu, baru a foyer byly
podrobeny spíše rozsáhlé opravě
než rekonstrukci. I pīesto se návštěvníci mohou těšit na īadu novinek. Sál již záīí zcela novými barvami, disponuje pohodlnými židlemi,
novou oponou a světly. Velkými
úpravami prošly všechny toalety a
pro hosty jsou pīipraveny hned
dva zcela nové bary. Původní bar
za pódiem (nově „Bar 1905“) se
ponese v duchu historického sálu a
nový „Lovo bar“ v druhém patīe u
balkonu kombinuje moderní a
historické rysy. U tohoto baru bude
k dispozici také nové sezení na
pohovkách, v kīeslech či u elegantních barových stolků – ideální chillout zóna, pokud by si hosté chtěli
odfrknout od zábavy na sále. Nemalá částka byla investována do
nového moderního ozvučení a
divadelního osvětlení. Již tak odpadnou zdlouhavé a namáhavé
pīesuny zvukové a světelné techniky pīi pīípravě divadel, plesů a
koncertů.

Změny se však netýkají pouze
fyzických oprav. S otevīením vzniká zcela nová organizace Lovoš –
kulturní centrum, která pod sebou
bude zastīešovat právě nově vznikající Lovo Café, prostory sálu Lovo Divadlo - a zcela nové projekty pro rodiny s dětmi - Lovo
Děti. Pod novým centrem nadále
zůstává městská knihovna a informační centrum. Zcela nové budou
interaktivní a moderní webové
stránky, změny se pīenesou i na
tiskové materiály. První akcí, která proběhne v prostorách Lovo
Divadla bude 27. února komedie
Jaroslava Sypala Zítra to roztočíme,
Jaroušku! Lístky jsou již k zakoupení v informačním centru a v kance-
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Sál Lovoše - kulturního centra záīí novotou. Premiéru zažije 27. února.
láīi Lovoš, která provizorně sídlí v
prostorách staré radnice (ulice
Školní 1).
Co za kulturní a společenské
akce nabídne nové centrum?
Bīezen se ponese v duchu plesů. I
pīesto, že kvůli rekonstrukci KS
pīišlo o dva měsíce z plesové sezony, mohou se návštěvníci těšit na
populární a navštěvované plesy.
Tím prvním je 3. února Myslivecký
ples. Již 8. reprezentační ples měs-

ta Lovosice proběhne 10. bīezna a
v pátek 16. bīezna se uskuteční
druhý ročník Plesu vína, který
v minulém roce zaznamenal obrovský úspěch. Hned druhý den
pak proběhne Hasičský ples. Novinkou bude Sportovní ples, který
proběhne 24. bīezna.
Duben již nabídne hodně pestrý
program. Hlavním tahákem zajisté
bude divadelní pīedstavení Divadla
Kalich Moje hra v hlavní roli s Jiīím
Bartoškou a dále napīíklad se Zuzanou Bydžovskou nebo Ninou
Divišovou. Dubnem se vrací také
tradiční taneční zábavy a vrací se
také hudební žánrové večery. Ten
dubnový bude patīit country a folku. S místními skupinami vystoupí
legendární skupina Nezmaīi. Trochu netradičně proběhne v dubnu
Operetní večer, který poīádá Maďarské kulturní centrum – Magyar
Ház.
Nudit se nebudeme ani v květnu,

což může zaručit zábavný poīad
Zdeňka Izera Na plný Coole, který
bude mít premiéru v Lovosicích.
Milovníky swingu a jazzu jistě potěší žánrový večer, na kterém vystoupí legendární Sestry Havelkovy
s velkým hudebním orchestrem.
Lovo Divadlo bude i nadále hostit
koncerty ZUŠ Lovosice a k dispozici bude i k soukromému pronájmu.
V létě si Lovo Divadlo trochu
odpočine a velké akce se pīesunou
pod širé nebe. Lovosické kulturní
léto 2018 se již teď může pochlubit
velmi významnými hosty. Altros
Rockfest navštíví legendární Krucipüsk, na Hašmar dorazí Jaroslav
Uhlíī nebo Ivan Hlas a na Václavské pouti vystoupí napīíklad Marek
Ztracený, Mirai nebo skupina Žlutej
pes.
A tím rozhodně nekončíme. Podzim totiž pīinese další divadelní
pīedstavení od společnosti Háta,
další zábavnou besedu s VIP hosty
a samozīejmě hudební a taneční
večery, koncerty a pīednášky.
Všechny akce si můžete dohledat
na nově vznikajících webových
stránkách a informovat budeme
také samozīejmě prostīednictvím
Lovosického dneška, plakátů, na
sociálních sítích či v pravidelných
kulturních pīehledech. Pro rok
2018 plánuje kulturní centrum
Lovoš více jak 80 akcí na sále,
sportovištích, v lesoparku Osmička,
na náměstí či v kostele sv. Václava
a plánuje desítky dalších akcí, na
kterých se podílí s dalšími lovosickými organizacemi.

Foto tuc

Více se o historii KS Lovoš
dočtete na straně 16

Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel
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Odbory informují
Odbor stavební a územní plánování

Odbor životního prostīedí

ĪSD pīipravuje stavbu okružní kīižovatky „U jatek“

Poškozování zeleně ve městě

Īeditelství silnic a dálnic ČR požádalo dne 20. prosince 2017 o vydání
územního rozhodnutí na stavbu okružní kīižovatky na silnici I/15 v ulici
Terezínská (pīed nadjezdem nad železniční tratí). V rámci tohoto īízení
bude umístěn i podchod pro chodce z ulice Nádražní do garážového dvora
zvaného „U jatek“. Dále bude upraven vjezd do garážového dvora a
k domu č.p. 48Ř a vjezd ke státnímu oblastnímu archivu. Do situace umístění stavby včetně dočasného záboru pozemků je možné nahlédnout na
stavebním úīadu MěÚ Lovosice. Oznámení o zahájení územního īízení
bude zveīejněno na úīední desce MěÚ Lovosice ve stanovené lhůtě.

Letošní zima má opět celkem mírný průběh. Pīíliš nemrzne a spíše prší.
V takovémto počasí jsou travní plochy ve městě značně podmáčené a je
snadné je poničit. Upozorňujeme proto občany, aby v žádném pīípadě
neparkovali nebo neprojížděli po zeleni. Takto vzniklé škody se špatně
napravují a trávník se vzpamatovává i několik měsíců.
Parkování na zeleni je samozīejmě zakázáno celoročně. V tomto období
ale způsobuje největší potíže. Za poslední dva měsíce jsme zaznamenali
hned několik takovýchto pīípadů. Jedním z nich byl napīíklad problém
v ulici Osvoboditelů a na fotografii je pīípad z 1Ř. ledna v Resslově ulici.

Odbor správních činností a živnostenský úīad
Infocentrum v roce 2017 navštívilo 6110 návštěvníků
Za rok 2017 navštívilo lovosické infocentrum celkem 6110 návštěvníků, z
toho 255 bylo cizinců a 5855 Čechů. Nejvíce návštěvníků chodí samozīejmě v letní sezoně. V červenci se na infocentru vystīídalo celkem 748 lidí a
návštěvnost byla vysoká také v srpnu, kdy pīišlo 6Ř2 lidí. Z cizinců bylo za
rok 2017 nejvíce německy mluvících návštěvníků - celkem 134, dále pak
anglicky mluvících 83 a 18 Slováků. Oproti roku 2016 se jedná o snížení
počtu návštěvníků o 2726. Celkový počet tehdy činil 8836 lidí, kromě tuzemských klientů infocentrum opět obsloužilo nejvíce německy mluvících
lidí, a to celkem 46.

Statistika počtu obyvatel města za rok 2017

Technické služby města Lovosice
Od Zvonaīovy ulice směrem k Lidlu vede nové zábradlí
Technické služby města Lovosice nainstalovaly ve Zvonaīově ulici nové
zábradlí u chodníku, který směīuje k okružní kīižovatce u Lidlu. „Koncem
roku jsem byl osloven občany žijícími v lokalitě s žádostí, zda by nebylo
možné v tomto místě vybudovat zábradlí,“ vysvětluje místostarosta Vladimír Šuma. „Sklon chodníku způsoboval chodcům pīi námraze značné
potíže. Několikrát zde došlo k pádu i k drobnému úrazu,“ dodává Šuma.
Výroba konstrukce včetně dopravy vyšla město na 42 000 korun. Montáže 20 metrů zábradlí se zhostily technické služby a práce trvaly tīi dny.

Počet obyvatel města v roce 2017 mírně poklesl. Výrazně pīibylo zápisů o
odhlášení, ale rodí se více dětí. Narodilo se 101 dětí, 103 lidí zemīelo a
uzavīeno bylo 64 manželství. Oproti roku 2016 se jedná o nárůst, a to u
narozených o 24 dětí, u úmrtí o 17 osob a uzavīených manželství bylo o
šest více. Zápisů o pīihlášení bylo celkem 276, zápisů o odhlášení 2Ř0.
V roce 2016 to bylo 264 zápisů o pīihlášení a 23Ř zápisů o odhlášení, což
je o 51 osob víc než v pīedchozím roce.

Odbor dopravy a silničního hospodáīství
Statistika vybraných úkonů za rok 2017
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Celkem

První evidence vozidla v ČR

204

317

250

262

1033

Zánik vozidla

Ř1

114

867

126

11Ř8

Změna vlastníka vozidla

556

621

467

4Ř4

2138

Počet udělení īidič. oprávnění

164

34Ř

236

273

1022
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Lovosice docílily nejlepších výsledků hospodaīení v historii města
V lednu se uskutečnila pīednáška ekonoma a specialisty na rozvoj samospráv Luďka Tesaīe (na snímku) o ekonomickém vývoji města.
Lovosický dnešek pana Tesaīe požádal o článek k tomuto tématu.

Zároveň bude těžší zajistit provozní výdaje proti vysokému růstu,
protože porostou platy a ceny. Tím
pádem tedy porostou požadavky
na výdaje. Pīíležitosti spatīuji v
pokračování zajištění vysokého
podílu investic do projektů a pokračování v opravách zlepšujících
dosavadní majetek, rozvíjejících
infrastrukturu a podmínky pro
podnikání, bydlení a vzdělávání.
Zejména vhodné jsou projekty
snižující provozní výdaje, obnovují-

Daleko lepší možnosti budoucnosti dává člověku jeho chování v
minulosti. To, zda trénuje, zda se
chová jako dobrý hospodáī, zda
vytváīí podmínky pro svůj lepší
život. Podobně je to i s městem.
Do roku 2012 mělo město Lovosice finance sotva na svůj běžný
provoz. Od roku 2013 se rozpočtové hospodaīení výrazně zlepšovalo
a město má za sebou výborný
trend. Výsledky hospodaīení za
rok 2017 se teprve vyhodnocují a

provádí se konsolidace a účetní
uzávěrka, ale již skutečnost 2016
potvrdila nejlepší provozní výsledky v historii.
Město po úhradě provozu generovalo nejvíce financí ve své historii, pīesto je co dohánět. Lovosice
byly totiž do roku 2012 jedním
z měst v ČR s nejhoršími provozními výsledky. Město mělo podle
skutečností 2016 sice stále podprůměrné výsledky hospodaīení,
ale trend byl skvělý. Mělo nejvíce
financí na účtech a nejlepší výsledky.
Ze závěru analýzy financí a ratingu, kterou si nechalo vypracovat,
vyplývají závěry, které potěší.
Nicméně je ale tīeba mít na zīeteli
také rizika.
Provozní saldo bylo v roce 2016
nejlepší v historii. Stabilizovala se
základna pīíjmů s vysokým podílem daňových pīíjmů. Lovosice

měly poměrně úspěšný dotační
management. Město v roce 2016
docílilo zároveň nejlepšího kumulovaného vlastního finančního
potenciálu. Pīíkladně zajišťovalo
výdaje na reprodukci majetku.
Mělo také excelentní finanční likviditu a naproti tomu nízký dluh

hluboce pod bezpečnou výší zadlužení. Kladně lze hodnotit také
rezervy obsažené v rozpočtu 2017
na straně pīíjmů i výdajů a rozpočtové plánování a īízení financí.
Rizika financí města spočívají pīedevším ve schopnosti pīipravit a
zajistit kvalitní investice a opravy.

cí poīízený majetek a zajišťující
budování infrastruktury pro rozvoj
města.
Finanční výhled na roky 2018 až
2022 hovoīí o možnostech města
pīesahujících až 0,5 mld. Kč bez
dotací a kapitálových pīíjmů. Z
toho cca 200 mil. Kč město vygeneruje ze svého. V pīípadě potīeby
realizovat investice má město
možnost využít také bezpečný
limit úvěru do výše 300 mil. Kč
nových financí.
Město je od roku 2013 finančně
více svobodné a samostatné. Dobrý trend financím města velice
prospěl. Nyní je na Lovosicích, zda
si udrží a dále zlepší finanční kondici, aby mohly plánovat větší
investice a opravy. Je na městě, jak
využije finanční potenciál nabytý
výsledky hospodaīení po roce
2013. Držím palce!
Ing. Luděk Tesař, ekonom

Nová parkovací místa vznikla v ulici Wolkerova, další budou u bazénu
Začátkem února bude obyvatelům ulice Wolkerova k dispozici 16 nových parkovacích míst, která vznikla u podchodu k „teplickému“ nádraží.

Plocha pro parkování je již pīipravena, čeká se pouze na osazení
svislého dopravního značení. V
lokalitě vzniklo celkem 16 míst
včetně jednoho pro invalidy, součástí stavby bylo také zbudování
veīejného osvětlení. V ulici tudíž
pīibyly čtyīi lampy veīejného
osvětlení. Parkovací plocha byla
zbudována ze systému zatravňovacích dlaždic Guttagarden. Tento
systém byl zvolen z důvodu šetrnosti k zeleni v daném místě.
„Jednalo se o kompromis mezi
potīebou parkovacích stání a
úbytkem zeleně v lokalitě. Původní
návrh totiž počítal s odstraněním
stromů, které zde rostou, a to pro
nás nebylo pīijatelné,“ vysvětluje
Milan Dian, starosta města.
Parkovací místa zbudovaly Tech-
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nické služby města Lovosice a
jejich zhotovení jim zabralo jeden
a půl měsíce. Město za ně zaplatilo
zhruba 235 tisíc korun.
Dalším místem, kde by v dohledné době měla vzniknout nová
parkovací plocha, by mohl být
prostor v ulici Zámecká naproti
plaveckému bazénu. V návrhu
rozpočtu je vyčleněna částka 250
tisíc korun. „Prostor by měl být
upraven pomocí recyklátu, který
máme k dispozici z opravy ulic v
Novém Klapý z konce roku 2017.
Pokud dopadne schválení rozpočtu pro tuto záležitost kladně, práce
započnou ihned, jak to klimatické
podmínky dovolí,“ upīesňuje starosta. V této lokalitě by mohlo
pīibýt až 30 nových parkovacích
míst.
(ik, foto tuc)
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Fotostrana

Kácení na Osmičce pokračuje, první nové stromy budou na jaīe
V měsíci lednu začala dlouho dopīedu avizovaná závěrečná fáze obnovy porostů v lesoparku Osmička. V prvním zimním měsíci nového roku
bylo pokáceno bezmála 100 stromů topolu kanadského, který se s ohledem na svůj věk stal provozně nebezpečným.

Jelikož se jednalo o monokulturní
porost stejného stáīí, vznikne v
místě větší prázdný prostor, který
však bude do poloviny letošního
roku opět osázen dīevinami a oset
lučními travinami.
Zakázku na obnovu lesoparku
Osmička na pozemcích města
Lovosice vyhrála zahradnická firma
Gabriel s.r.o., která vlastními pracovníky zajišťuje veškeré kácení a
další práce. V souběhu probíhá
kácení na pozemcích Povodí Labe,
s.p., kde Technické služby města
Lovosice po dohodě s vlastníkem
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kácí zbylé topoly, které nejsou ve
vlastnictví města Lovosice.
Současné kácení potvrdilo špatný
stav dīevin určených k likvidaci,
tedy to, co již pīedtím uvedli odborníci ve svých znaleckých posudcích, na jejichž základě město k
obnově porostů pīistoupilo. Mnohé z kácených stromů, pīestože
vizuálně na kmeni zcela zdravé,
jsou na bázi prohnilé a duté. Částečně jsou stromy dále prohnilé ve
vyšších částech kmene nad zemí, a
to v důsledku dīívějšího odlomu
kosterních větví či zlomu celého

terminálu, což bylo v minulosti
vstupní branou pro různé houbové
infekce.
Špatnému stavu stromů se musel
pīizpůsobit i způsob jejich kácení,
kdy oproti plánu budou některé
stromy káceny postupně od shora,
z plošiny. S ohledem na prohnilost
a částečnou dutost kmenů nelze
jejich pád usměrňovat klasickým
klínem (výīezem), ani je pīípadně
pīetahovat tak, aby pīi svém pádu
nezničili podrost, který se v okrajích monokultury nachází a který
bude jedním ze základů nového

parkového
porostu.
Průběžně
aktualizovanou fotogalerii naleznete na webových stránkách města
v záložce Lesopark Osmička.
Práce ve vyhrazeném prostoru
budou pokračovat s různou intenzitou s ohledem na technologické
postupyř do 14. bīezna proběhne
vykácení všech určených dīevin,
frézování paīezů, štěpkování; do
30. května pīíprava půdy, výsadba
keīů a stromů; do 30. června pīíprava půdy, obnova lučního trávníku a poté následná tīíletá péče.
(V. Hamerník, foto tuc a archiv města)

Únor 2018

Informace
Spolupráce azylového domu s Terezou
Maxovou trvá úspěšně již několik let
Hlavním cílem projektu je podpora matek z azylového domu
pīi začlenění do běžného života

V rámci projektu získávají účastnice znalosti týkající se nejen finančního plánování, ale i praktických
dovedností. Ženy vyrábějí výrobky,
jako jsou chňapky, polštáīky, bačkory. V minulém roce jsme měli
možnost prezentovat zmíněné výrobky napī. na jarmarku v Tīebenicích, na Dni sociálních služeb v
Lovosicích, na Īípské pouti, na
Václavské pouti v Lovosicích a na
dalších akcích, které se poīádaly v
okolí Lovosic.
Celý rok 2017 jsme měli možnost
prezentovat výrobky v lovosickém
infocentru. Výtvory můžete též
najít na webových stránkách Farní
charity Lovosice s možností si jakýkoliv zakoupit v azylovém domě.
Od záīí 2017 jsme začali vytváīet
náramky ze skleněných korálků,
které se těší velké oblibě.
Symbolem nadace je anděl, proto
se snažíme vždy vymyslet nějakou

V Lovosicích besedovala mezinárodně
uznávaná psycholožka Schapiro
Co pīichystali Senzační Senioīi ze spolku Úsměv=Zdraví

novou techniku pro výrobu anděla
v různém provedení. Oblíbenými
produkty jsou andělé z korálků a z

drátků. Velice krásné jsou růžence,
které se vytváīí z rozličných materiálů i barev.
V minulém roce se podaīilo pěti
ženám s dvanácti dětmi, právě i
díky spolupráci s Nadací Terezy
Maxové v rámci projektu Made by,
odejít do vlastních bytů a pronájmů.
Bc. Andrea Ludwigová, DiS.
sociální pracovnice

Karatisté zakončili úspěšnou sezonu
Závěr karatistické sezony 2017 dopadl pro lovosický Shotokan
více než úspěšně

Rok 2017 zakončila pro spolek
Úsměv=Zdraví Generálka na Silvestra 2Ř. prosince. Akce měla
velký úspěch - skvělá hudba Aloise
Weisse, naprosto perfektní zajištění baru, společný pīípitek - prostě
zábava, jak má být. Rozjezd roku
2018 byl opět taneční zábavou.
„Již 5. ledna jsme se sešli, zazpívali a pīivítali skvělého saxofonistu
Jirku Kudrmana, který podpoīil
klávesistu Karla Kofra. Taneční
zábavy, kdy se sejdeme s pīáteli a
potěšíme se navzájem, jsou v Lovosicích již tradiční a pīipravují se
každý měsíc,“ uvádí Libuše Žamberská, hlavní organizátorka akcí a
pīedsedkyně Úsměvu.
Odvaha žít svůj život byl název
pīednášky mezinárodně uznávané
psycholožky Katariny Emmy Schapiro (na snímku). „Hledám způsoby, jak nechat lidi rozkvést,“ īíká
zkušená odbornice, která je mezinárodně oceňovaná a vyhledávaná
koučka a konzultantka vrcholových
manažerů. Patīí k průkopníkům
koučování v ČR a Evropě. Vystudovaná psycholožka a ekonomka žije
po 15 letech strávených v Paīíži
nyní v Praze. Na lekci se sešlo pīes
40 posluchačů nejen z Úsměvu,
pīišli i hosté z Mozaiky, Šance,
litoměīické knihovny i Miroslav

Kučera za Svaz
tělesně postižených.
„Každý máme nějakou základní
výbavu, kterou nezměníme, ale
můžeme změnit své postoje, pīístupy a chování. Musíme ale uvěīit,
že to jde. Vědět, proč se chceme
změnit, musíme mít motivaci a být
ochotni pīijmout závazek. Abychom to však mohli udělat, potīebujeme mít čas o sobě pīemýšlet,“
īíká paní Schapiro.
Spolek Úsměv děkuje za skvělý
projekt SenSen, který byl v Lovosicích nastartován. Úsměv je součástí velké rodiny napīíč celou republikou, která si navzájem pomáhá a
inspiruje se. Cvičení, relaxace, keramika a další činnosti jsou od počátku roku v plném proudu. Celý
únor bude ve znamení akce Pīeplav svůj La Manche (prosíme, aby
všichni nahlásili, kolik uplavali
bazénů, a celkem ten kanál La
Manche uplaveme mnohokrát).
Velmi zodpovědně členky spolku
pīipravují zájezdy i rekreační pobyty a také již program na 8. května
2018, kdy bude Sportovní den
seniorů s partnerským městem
Coswig. Akcí spolku se mohou
účastnit i nečlenové.
(hz, foto Stanislava Hyková)

Prohnilý topol v Pīívozní ulici musel jít k zemi
V první polovině měsíce ledna Technické služby města Lovosice
pokácely topol nad vývazištěm loděk v Pīívozní ulici.

Reprezentanti SKR Sport Unionu
dokázali na mistrovství republiky
svými výkony pīesvědčit, že udávají tempo dorosteneckému a juniorskému karate v ČR. Celkem šesti
tituly centrálního klubu, v jednotlivcích a týmech, završili celoroční
„tah na branku“ Českého svazu
karate. Titulem mistra ČR 2017 za
lovosické stīedisko se pyšní v jednotlivcích Ondīej Hrdlička v kumite
nad 76 kg a dále tým juniorů (P.
Podrábský, D. Drábek, O. Hrdlička
a F. Černík). „Mistrovství ČR z naší
strany nebylo jen o zlatech, dosáhli
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jsme i na stīíbra a bronzy,“ komentoval úspěšnou jízdu šéftrenér
Rajchert.
Stīíbrem zacinkaly v kumite družstev dorostenky T. Chobotová, K.
Sotonová a L. Husáková, kterým
vyhovují hlavně zápasy ve družstvech. Bronzové medaile pak
vybojovali Miloš Holub a Kateīina
Procházková. „Na medaile v sestavách kata jsme tentokrát na vrcholném podniku nedosáhli. Je to
o tvrdé pīípravě a disciplíně, kde
máme na této úrovni ještě rezervy,“ uzavīel Rajchert.

Topol byl vykloněn směrem nad
loďky a kmen stromu se opíral o
zbytky kovového plotu. Koīenové
náběhy stromu byly silně napadeny dīevokaznou houbou. Tomografické vyšetīení i následný posudek arboristy doporučil strom
bezodkladně pokácet.
„Reagovali jsme na podněty občanů. Na špatný stav stromu pou-

kazovali napīíklad lovosičtí rybáīi.
Bylo také nutné vyīešit majetkové
vztahy, strom byl totiž v majetku
Povodí Labe, jelikož stál na jejich
pozemku,“ sdělil Vladimír Šuma.
Výsledek tomografického vyšetīení je možno nalézt na webových
stránkách města v záložce Lesopark Osmička.
Ik, foto archiv místní organizace rybářů
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Rozhovor

Literárně - dramatický obor vyučuje na ZUŠce Milena Klinecká
Od záīí 2017 je na Základní umělecké škole Lovosice vyučován poprvé od založení ZUŠ nový oborř literárně - dramatický

Ochotnické soubory dětské i dospělých občas
ve městě působily (snad nejznámější byl spolek
Máj v 50. letech), v současnosti občas vystupuje
soubor Klíček nebo dramatický kroužek Heleny
Buškové z družiny ZŠ Antonína Baráka, ale výuka na ZUŠ je nyní v Lovosicích uskutečňována
nově. Paní učitelku Milenu Klineckou jsme požádali o rozhovor.

pīijali i jako životní profesi. Īadě z nich se to i
podaīilo, vystudovali konzervatoī nebo DAMU
či JAMU – herectví, někdo i režii nebo divadelní
kritiku. Dnes z „mého“ dramaťáku působí
na různých českých scénách i ve filmu napī.

Paní učitelko, pīedstavte se prosím našim
čtenáīům.
Pīes šedesát let od svého narození jsem žila v
Praze. Tam jsem vystudovala hereckou konzervatoī, později jsem pīidala i pedagogickou
školu se zaměīením na pīedškolní děti. Během
studia jsem hostovala v tehdejším Realistickém
divadle, dnes Švandově. Mezi tím se nám postupně narodilo pět dětí, īadu let jsem tedy
byla povoláním maminka. Když nejmladší syn
nastoupil do první tīídy, založila jsem v Praze
literárně-dramatický obor pīi ZUŠ, který jsem
vedla 25 let. Nyní bydlím v Tīebenicích a v ZUŠ
Lovosice začínám s novým dramaťákem.

Hodlá se některý žák pokusit o zkoušky na
konzervatoī?
Jedna moje studentka nedávno napsala na
sociální sítiř „Dramaťák, to není kroužek, to je
životní styl!“ Mnozí z nich by pak rádi herectví

Pīipravujete nějaké veīejné vystoupení?
Napīíklad v sále tīebenické radnice jsme 18.
ledna sehráli hru Lochneska z autorské dílny
Smoljak - Svěrák. Na jaro plánujeme několik
dalších pīedstavení.
Co žáci vzděláním v literárně - dramatickém oboru získají?
Vzděláním v literárně - dramatickém oboru
děti získají dovednosti, užitečné v celém životě
a v každém povolání. Naučí se komunikovat
s druhými lidmi, nebát se druhého oslovit, naslouchat mu. Naučí se pracovat v týmu a v něm
společně pīijímat odpovědnost za výsledné
dílo. Pochopí, že v týmu je každý důležitý; vypadne-li jeden, celek se zhroutí. Kromě toho
zažijí spoustu zábavy a legrace, to se těžko
povídá… Víte co? Ať to děti zkusí a pīijdou to
zažít!
V Tīebenicích hrály děti z Farního sboru
ČCE vánoční hru Po nás potopa, to jste také
pīipravila vy?
Ano, hru Po nás potopa jsem s dětmi nacvičila,
režírovala a vyrobila několik kostýmů. V divadle
v ní hrálo i několik dětí z našeho nového lovosického dramaťáku.

Kolik máte žáků, jak starých?
V pražském dramaťáku bylo současně i pīes
sto dětí, z toho mnoho stīedoškoláků i pár
vysokoškoláků. V Lovosicích jich zatím pīichází
dvě desítky a poīád se objevují další.
Co se děti ve Vašich hodinách učí? Je to
recitace, moderování, pīednes dramatického
textu, rozvíjení spisovatelských schopností –
pīibližte nám to trochu.
V dramaťáku se děti učí pīedevším spolu komunikovatř číst emoce, pocity a reakce druhých,
ale i své vlastní, což je nejtěžší. Teprve potom
se člověk může pokoušet hrát divadlo.

bylo by možné založit i skupinu dospělých.
Dospělými v tomto smyslu rozumím ty, kteīí již
pracují v jiném povolání.

Filip Kaňkovský, Tereza Vítů, Jiīí Černý, Ondīej
Novák, Agáta Kryštůfková, Štěpánka Fingerhutová, Veronika Lapková, Adam Skala a další.
I v novém lovosickém dramaťáku, ač sotva
narozeném, jsou již někteīí, kteīí o této dráze
uvažují.
Máte i dospělé žáky?
V Lovosicích jsou k tomu dobré podmínky a

Jak se Vám líbí v Českém stīedohoīí? Podnikáte také nějaké výlety?
České stīedohoīí je nádherné. Stále si užíváme, že na výlet jde člověk už ve chvíli, kdy si jde
pro housku, neboť od prvního kroku je v pīírodě. Užíváme si pomalost mimopražského života, člověk pak má možnost vychutnat každý
okamžik života.
Pīejeme paní učitelce Klinecké hodně šikovných
dětí a úspěšných pīedstavení.
(hz, foto z archivu Mileny Klinecké)

• • Pīíjemný čtvrteční večer v Tīebenicích se hrou Lochneska • •
Literárně - dramatický obor ZUŠ Lovosice má za sebou úspěšnou premiéru. V Tīebenicích sehrál hru Svěráka a Smoljaka

Odebírám novinky Městského
úīadu Tīebenice a tím se mi dostalo do ruky pozvání na Lochnesku,
vystoupení ZUŠ Lovosice. Jména
autorů Zdeněk Svěrák, Ladislav
Smoljak a Filip Klinecký slibovala
dobrou zábavu. Proto jsme po
zledovatělé cestě vyrazili do nedalekých Tīebenic. Pīijeli jsme s manželem dostatečně včas, a tak jsme
měli úžasné místo mezi dětmi z
"koňáckého" kroužku. Nejspíš i
nedočkavost umělců pīivedla na
pódium paní Milenu Klineckou,
vedoucí literárně - dramatického
kroužku.
Seznámila nás krátce s tím, co
můžeme a máme očekávat. Děti
spolu cvičí půl roku a dnes pīed
sebou mají premiéru na veīejnosti.
Tato informace samozīejmě zvýšila
naši zvědavost.
Postupně na pódium pīišli všichni, kteīí se nám hodinu snažili ukázat, že pokud by to bylo možné, měli se věhlasní autoīi pīijít
podívat. Jistě by se bavili spolu s
celým naplněným sálem a bavili by
se též moc. Děti se pīedvedly jako
velice dobīí herci i improvizátoīi.
Vyzaīovalo z nich nadšení a společný zájem, aby se pīedstavení

8

podaīilo. Pokud se náhodou někomu stalo, že lehce zaváhal, okamžitě se našla dobrá duše, která nezištně pomohla.
Dobrá nálada
pīešla okamžitě z jeviště do hlediště, smích a pohoda se usídlila ve
všech koutech sálu.
Po skončení pīedstavení děcka
ještě pīedvedla, že umí dobīe

zpívat. To byl jejich pīídavek za
dlouhý potlesk publika. Snad si to
lze bez domýšlivosti vysvětlit, že
jsme jako publikum "prošli". Ani
potom se nám nechtělo moc domů. Takovéto děti jistě nebudou
mít v životě problém někomu podat pomocnou ruku a budou si
vědět rady se správným využitím

volného času. Díky zīejmě pīísnému, ale v mnoha směrech velice
záslužnému vedení ze strany paní
Klinecké se naučí, že nikomu nic
nepadne do klína zdarma. Děkuji
za úžasný zážitek všem, kteīí se
jakkoli zasloužili o to, že jsme měli
pīíjemný den.
Dagmar Pokorová, Sutom
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Město
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. prosince 2017 do 15. ledna 2018)

Poškozování vánočního stromu
Dne 20. 12. v 23ř30 hodin jsme īešili poškozování vánočního stromu
s výzdobou na Václavském náměstí. Na místě byla zjištěna osoba ze Sulejovic, která se jednání dopustila.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Dne 21. 12. v 8ř50 hodin jsme īešili ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa v ulici Prokopa Holého a 11. 1. v 18ř10 u garáží pod „teplickým“
nádražím.
Napadení ostrahy
Dne 21. 12. v 18ř55 hodin jsme īešili fyzické napadení ostrahy v supermarketu Billa. Z napadení jsou podezīelé osoby z Lovosic a Litoměīic.
Poškození cizího majetku
Dne 25. 12. v 20ř20 hodin jsme īešili poškození majetku na ubytovně
v Nádražní ulici. Došlo k poškození vstupních dveīí u jednoho z pokojů a
nepovolenému vstupu do místnosti pīi sporu mezi ubytovanými.
Nález odcizeného motorového vozidla
Dne 24. 12. v 21ř35 hodin jsme pīijali oznámení od Policie ČR o odcizení
vozidla Volkswagen. V 21ř55 hodin hlídka městské policie nalezla odcizené
vozidlo zaparkované v ulici Pīívozní. Hlídka místo zajistila a pīípad si pīevzala Policie ČR.
Autovrak
Dne 25. 12. v Řř30 hodin jsme īešili odstavené vozidlo v zahrádkáīské
kolonii u silnice I/15. Vozidlo vykazovalo znaky autovraku.
Narušení občanského soužití
Dne 2Ř. 12. v 17ř15 hodin jsme īešili verbální napadání mezi nájemníky
v bytovém domu v ulici Okružní.
Zajištění injekční stīíkačky
Dne 3. 1. v 18 hodin jsme v ulici Nádražní zajistili do sběrné nádoby použitou injekční stīíkačku.
Vloupání do motorového vozidla
Dne Ř. 1. v 3ř30 hodin jsme na čerpací stanici Benzina zadrželi osobu z Ústí
n. L. v zaparkovaném motorovém vozidle Volkswagen. Vozidlo mělo rozbité pravé pīední okno a osoba se ve vozidle nacházela neoprávněně. Pro
podezīení ze spáchání trestného činu si pīípad pīevzala Policie ČR.
Rušení nočního klidu
Dne 13. 1. v 0ř10 hodin jsme v ulici Obchodní īešili rušení nočního klidu.
Pīestupek byl vyīešen udělením pokuty.
Krádeže v marketech
Dne 22. 12. v 13ř35 hodin jsme īešili krádež zboží v supermarketu Billa.
Osoba z Ústí n. L. se pokusila o útěk. Následně byla zadržena v ulici Terezínská. Další krádeže v Bille jsme īešili 28. 12. v 11 a 18 hodin. Kradly osoby z Lovosic resp. Litoměīic. 28. 12. v 12ř20 hodin jsme īešili krádež zboží
také v supermarketu Penny. Pachatelem byla osoba z Lovosic.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

• • • Z jednání rady města • • •
Rada města schválila dar společnosti deníky Vltava Labe Media a.s. na
poīádání soutěže Sportovec roku 2017 ve výši 15 730 korun. Soutěž má
v našem okrese dlouholetou tradici. Jedná se již o 18. ročník. Dlouhodobě
se sportovci z Lovosic umisťují na pīedních pīíčkách, a to ve všech kategoriích. Vyhlášení soutěže proběhne 20. února. Výsledky ankety mohou
ovlivnit také čtenáīi tohoto periodika, ti budou volit takzvanou „hvězdu
deníku“.
Rada města povolila společnosti OKIM s.r.o. Lovosice propagovat jejich
automobily na prostranstvích města. Společnost městu za rok pronájmu
prostor na travnaté ploše v blízkosti kīižovatky Kostelní a Mírová zaplatí
10 000 korun. Společnost se také bude muset īídit podmínkami odboru
majetku a investic spočívajícími pīedevším v tom, že nesmí být poničen
travní porost.
Rada města projednala pīipomínky Komise životního prostīedí, dopravy a
veīejného poīádku z jejího posledního zasedání. Odbory městského úīadu
zajistí opatīení v zápisu uvedená.
V ulici Žižkova je umístěn jeden z kamerových bodů městského systému.
Kamera je umístěna na budově v majetku Krajského īeditelství policie
Severočeského kraje. Vzhledem k tomu, že původní smlouva o výpůjčce již
vypršela, rada města prodloužila dodatkem smlouvu na dalších 5 let, a to
bezplatně.
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Pozvánky
Nový seriál Lovosického dneškař

Poznáte, kde to je?

Hádanka na únorř Kde se nachází tento kīížek?
V Lovosickém dnešku naleznete
každý měsíc fotografii sakrální
pamětihodnosti, která se nachází ve městě nebo jeho blízkém
okolí. Pokud ji poznáte a víte,
kde se nachází, svou odpověď
sdělte pracovnicím na infocentru, a pokud bude správná, obdržíte dárek.
Lovosice mohou být vnímány
jako město průmyslu, kde je jen
málo pamětihodností a historicky cenných nebo zajímavých
objektů. Tyto drobné objekty
rozeseté po uličkách, koutech
města a jeho okolí nejsou zapomenuté. Doufáme, že by tyto
kratičké pīíspěvky snad některého čtenáīe mohly zaujmout, a
on pak zvedne hlavu a podívá se
na sošku nebo ho kroky zavedou i do míst, kde již léta nebyl.
A snad i zvýšíme obecné povědomí o sakrálních stavbách v
Lovosicích.

Hádanka z lednového číslař
Svatý Jan Nepomucký – na budově KS Lovoš
Jedná se o kamennou plastiku světce sv. Jana Nepomuckého, který se
narodil a rovněž i zemīel v období čtrnáctého století. Na sochách je pīevážně oděn ve svrchním rouchu, zdobeném na okrajích krajkou, sutaně,
kanovnickém pláštíku a s pokrývkou hlavy, neboli biretem. Jeho atributy
jsou kīíž a palmová ratolest, které drží v ruce, a zejména pak svatozáī
kolem hlavy, kterou pouze u tohoto světce doplňuje pět hvězdiček. Dle
legend se právě pět hvězd zjevilo v īece Vltavě, kam byl po svém umučení svržen a díky kterým byl v īece nalezen a poté svými pīíznivci pochován.
Robert Paťcha

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.

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého proběhla v roce 2000. Skulptura
vysoká Ř0 cm je vytesána z pískovce na osmicentimetrovém podstavci.
Světcova postava drží v pravé ruce kīíž a levou pīidržuje jeho spodní část.
Údajně byla na pilíī umístěna v 1. polovině 1Ř. století. Pīi opravě západního štítu sálu KS byla socha stojící na pilíīi nad stīechou bývalé zájezdní
hospody sejmuta, její pīístīešek vyměněn a po důkladném omytí, očištění
a opravě zastīešení byla znovu usazena na opravený pilíī. Opravu za cca
25 tisíc korun provedla lovosická firma Romana Štěrby.

Pīíští číslo Lovosického dneška
vyjde 2. bīezna
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Putování za památnými stromy
Nový seriál Lovosického dneška Putování za památnými stromy
na Lovosicku pokračuje dubem v Pnětlukách

V obci Pnětluky kousek od Podsedic roste nádherný mohutný
dub (dub letní). Jeho stáīí se odhaduje na 200 let. Strom, který byl za
památný vyhlášen v roce 1ŘŘ3 stojí
na jižním okraji vesnice pīed zámkem.
Pnětlucký dub je mohutný strom
s pravidelnou, rozložitou, poměrně
vysoko nasazenou korunou, která
měīí až 18 metrů. Je vysoký 24 m a
obvod jeho kmene je téměī půl
metru. Dub je podle posledního
průzkumu v dobrém zdravotním
stavu. Dub letní je strom, který je

mimoīádně odolný proti větru.
Pnětlucký dub roste na samém
začátku obce a krajina pīed ním je
holou plání, kde se vítr může plně
projevit. Duby letní rostou velmi
pomalu, zralého věku dosahují až
ve 100 letech, zato jsou ale dlouhověké a můžou se dožít i 2000
let. Mají hluboké koīeny, které
mohou tvoīit spojení se spodní
vodou.
K nejstarším žijícím dubům letním
na našem území patīí Žižkův dub v
Náměšti, jeho věk se odhaduje na
Ř00-1100 let.
(ik, foto ik)

Masopusty v obcích na Lovosicku

Únor 2018

17. února od 15 hodin
Život pro Slatinu z.s., za pīispění obce Slatina poīádají Masopustní
průvod s doprovodným programem. Masopustní průvod bude zahájen
v 15 hodin, po něm bude od 16 hodin dětský maškarní karneval a večer
zábava pro dospělé.
24. února od 15 hodin
Obce Malé Žernoseky a Lhotka nad Labem – Masopust
24. února od 14 hodin
Lukavec - Masopust
3. bīezna od 14 hodin
Tīebenice - V. ročník Tīebenického masopustního reje. Masopustní rej
začne ve 14 hodin slavnostním povolením a zahajovacím "kolečkem"
pīed tīebenickou radnicí. Pokračovat bude veselým průvodem, který
skončí na Paīíkově náměstí. Tady budou pīipraveny tradiční īeznické
hody s dobrým jídlem a pitím. Pīipraven je i doprovodný
pouliční program.
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Výročí

„Stará radnice“ oslavila 110 let, výstava trvá do konce bīezna
Městský úīad k této pīíležitosti uspoīádal v prostorách pīedsálí budovy výstavu pīibližující její historii a spolupráci s městem Coswig

Vernisáž výstavy proběhla v pátek
12. ledna na den pīesně 110 let od
slavnostního otevīení budovy.
„Páni členové městského výboru
jsou zváni, aby se u pīíležitosti
otevīení nové budovy radnice
dostavili v sobotu, 12. ledna t. r.
v 3 ½ hod. odpoledne na slavnostní zasedání v plném počtu a ve
slavnostním oděvu. V zájmu dodr-

žení poīádků se doporučuje, aby
se páni členové výboru shromáždili
již ve tīi hodiny v zasedacím sále a
zaujali pīíslušná místa. Totéž platí
pro P. T. choti pánů členů výboru, jež se zamýšlejí oslavy účastniti.
Starostař JUDr. Kolb.“ Tento text je
pīekladem jednoho z dokumentů,
které jsou na výstavě také k vidění.
Dokument pochází z německého

archivu městského úīadu. K vidění
jsou také pohlednice „staré radnice“ ze sbírek Jana Rösslera, dále
dokument pocházející pravděpodobně z původní projektové dokumentace z roku 1Ř06, a nebo dobové noviny, zapůjčené oblastním
archivem.
Na výstavě jsou vystaveny pīedevším originály dokumentů. Výstava

potrvá do konce bīezna. Otevīena
je každý všední den od osmi hodin.
V pondělí a ve stīedu do 17, v
úterý a ve čtvrtek do 15 a v pátek
do 14 hodin.
Texty a fotografie exponátů naleznete také na webu města Lovosiceř meulovo.cz/vystava-110-let
-stare-radnice/ds-1745/p1=4128Ř.
(ik, 2x foto tuc)

Spolupráce s Coswigem začala již po vzniku Euroregionu Labe/Elbe

V Ústí nad Labem - Krásném Bīezně byl 24.
června 1ŘŘ2 v Kulturním domě CORSO založen
Euroregion Labe/Elbe. Česká strana zde byla
zastoupena obcemi okresů Děčín, Ústí nad
Labem a Litoměīice (členem byly i Lovosice a
Roudnice nad Labem). Na saské straně jsou do
Euroregionu zapojeny okresy Dresden, Dippoldiswalde, Pirna, Freital, Seibniz a Meissen (v
okrese je město Coswig).
U vzniku organizace stála myšlenka koordinace īešení společných problémů v hospodáīském
rozvoji, dopravě, zdravotnictví, ochraně životního prostīedí, sociální péči, kultuīe, školství,
sportu a pīi mimoīádných událostech (povodně). Jedná se o sdružení občanů v pīíhraniční oblasti toku Labe. Sídlem euroregionu je
Pirna (sídlo otevīeno 5. července 1ŘŘ2), sekretariát je v Ústí nad Labem a otevīen byl 1.8.1ŘŘ2.
30.8. proběhla slavnost Evropské unie.
Za město Lovosice byl členem rady a prezídia
zpočátku Petr Obruba, od února 1ŘŘ3 Roman
Novák. Od roku 1ŘŘ3 byl Euroregion Elbe/ Labe
členem Pracovního společenství evropských
pīíhraničních regionů. V euroregionu pracovaly
odborné skupinyř regionální rozvoj/ podpora
hospodáīství, cestovní ruch, doprava, ochrana
životního prostīedí, zdravotnictví a sociální
péče, kultura, vzdělání a sport a ochrana pīi
katastrofách. V odborné komisi euroregionu
pro kulturu, vzdělání a sport pracovala za Lovosice Eva Hozmanová.
Už v roce 1ŘŘ3 byly s podporou euroregionu
uskutečněny některé významné akce, napī.
proběhla Olympiáda dětí Euroregionu Elbe/
Labe – lehkoatletické soutěže se uskutečnily 23.
června 1ŘŘ3, ostatní soutěže (kopaná, odbíjená,
košíková, házená, sportovní gymnastika a plavání) v sobotu 26.6.1ŘŘ3 v Ústí nad Labem, Lovosicích (házená) a Děčíně (gymnastika).

Spolupráce mezi Lovosicemi a Coswigem
Pīátelské kontakty udržovaly Lovosice v rámci
Euroregionu Labe – Elbe (dále jen EEL) už od
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roku 1ŘŘ3; Lovosice měly s Coswigem uzavīenou dohodu o výměně zkušeností. Ve dnech 15.
-16. záīí 1ŘŘ5 se uskutečnila na pozvání radnice
v Coswigu oficiální návštěva vedení lovosické
radnice v tomto saském městě. Lovosice zastupoval starosta města Mgr. Roman Novák, místostarosta Jaroslav Davídek a tajemník Václav
Kubíček.
Dne 17. īíjna proběhla v Lovosicích návštěva
místostarosty Coswigu Manfreda Tracheho a
jednatele Tepelného hospodáīství města Coswigu GmbH Folkera Rabeho. Pīi návštěvě byla
projednávána problematika plošné plynofikace
a tepelného hospodáīství. Pīipravoval se společný jednodenní semináī na téma „Veīejný
poīádek a bezpečnost v obci“ za účasti zástupců radnice i policie z české i německé strany.
Starostou Coswigu byl v r. 1ŘŘ5 Michael Reichenbach. Jednalo se napī. o výměnu studentů
(Societa), kulturní akce (zájezd dechového orchestru na slavnosti města Coswig), sportovní
utkání v rámci EEL apod.
Vzájemné kontakty postupovaly od těch oficiálních, které se týkaly výměnných návštěv pīedstavitelů města, pīes výměny sportovní, školské
a kulturní. V partnerském městě Lovosic –
Coswigu reprezentovaly i lovosický Brass Band a
dívčí vokální skupina ZUŠ. V roce 1ŘŘ7 navštívila
Lovosice početná delegace zástupců nejrůznějších organizací z německého Coswigu a jemu
blízké Míšně, aby spolu s vedením Lovosic prodiskutovala problémy, které jsou pro obě města
shodné.
Za účasti īeditele KS Lovoš M. Šandy, īeditelky
DDM ELKO H. Bartošové a vedoucí odboru
správního a vnitīních věcí Z. Flekové v listopadu
1ŘŘ7 byl se starostou projednán návrh účasti
Lovosic na pīipravované výstavě „Coswig –
Lovosice“ v červnu r. 1ŘŘ8. Výstavu doprovázely
různé kulturní akce, kterých se zúčastnili i lovosičtí umělci. Pīedstavitelé Lovosic navštívili
Coswig Ř. prosince 1ŘŘ7, kde proběhla i první
podrobná jednání o výstavě.

V roce 1ŘŘ8 Lovosice s městem Coswig udržovaly již 5 let partnerský vztah po oboustranné
dohodě v rámci Euroregionu Labe – Elbe. Pīedstavitelé obou měst se nyní dohodli na tom, že
je tīeba postavit tuto spolupráci nově na bilaterální písemné formě. Proto pīi pīíležitosti otevīení výstavy „Lovosice – partnerské město se
pīedstavuje“ došlo k podpisu „Dohody o partnerské spolupráci mezi městy Coswig a Lovosice“, kterou podepsali starostové obou měst
Roman Novák a Michael Reichenbach. Dohoda
se týkala celkem sedmi oblastí – umění a kultury, vzdělání, výměny mládeže, komunální oblasti, turistiky a veīejných prací, ekonomiky, obchodu a podnikání a konečně spolků a vinaīství.
V některých oblastech již byly první kontakty
navázány.
Od února 1ŘŘ8 probíhaly velice intenzivní
pīípravy této výstavy v Coswigu. Úkolu se ujali
hlavně pracovníci DDM ELKO Lovosice, KS Lovoš a MěÚ Lovosice. Obrazový materiál, který
zahrnoval dokumentaci o historii, současnosti a
budoucnosti Lovosic poskytl p. Nesvarba. Své
expozice pīipravily i podniky Lovochemie a.s. a
Čokoládovny DELI. Výstava byla slavnostně
otevīena 13. června; součástí zahájení bylo také
vystoupení dívčího pěveckého sboru lovosického gymnázia pod vedením Jarmily Brejchové,
které mělo velký úspěch. Velmi působivé bylo i
improvizované vystoupení tohoto souboru v
500 let starém kostele, který je nejcennější památkou Coswigu.
Součástí výstavy byla i německá verze televizního filmu „Partnerské město Lovosice se pīedstavuje“, který natočil Jaroslav Davídek, a německá mutace měsíčníku Lovosický dnešek.
Paní Božena Plicková se svou dcerou měla velký
úspěch pīi pīedvádění výroby velikonočních
kraslic.
Výstava trvala do 5. července a byla občany
Coswigu velmi navštěvována a pozitivně hodnocena.
(hz, podle kroniky města Lovosice 1992 – 1998)
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Děti

ZŠ Antonína Baráka v Coswigu Hodiny plné zážitků na 1. ZŠ
Budoucí 6. tīídy si vyzkoušely výuku
nahrávala audioprůvodce
V úterý 1Ř. prosince jsme jeli do Německa, abychom společně
s německými žáky nahráli audioprůvodce po coswigských památkách

Ihned po pīíjezdu jsme ve tīídách
trénovali správné čtení textů a
ladili jsme je s německými kolegy.
Po obědě jsme se ubytovali a vyrazili do Míšně na prohlídku kostela
s věží, odkud byl pīekrásný výhled
na místní vánoční trhy.

Druhý den jsme opět pilně pracovali s německými žáky na textech a
nechyběl ani sport. V místní sportovní hale jsme si zahráli vybíjenou,
pīehazovanou, volejbal a fotbal.
Museli jsme společně sladit pravidla. Po obědě ve škole nás čekal
hlavní bod návštěvy – a to nahrávání audioprůvodce ve studiu. Byli
jsme rozděleni do čtyī skupin, bylo
to nejen zábavné, ale i velmi náročné. Ve studiu jsme strávili pět
hodin.
Poté jsme se vydali znovu do

školy, kde pro nás němečtí učitelé
společně s žáky pīipravili večeīi.
Pak nás čekala diskotéka. Všichni
tancovali a nakonec jsme německým žákům zazpívali českou koledu a oni nám německou. Večer
jsme zakončili losováním pěkných

dárečků. Poslední den jsme ihned
po snídani vyrazili na nádraží a
odtud vlakem do Drážďan, kde
jsme navštívili muzeum Grüne
Gewöllbe (sbírku pīekrásných klenotů). Na vánočních trzích jsme
dostali krátký rozchod a ve 14
hodin už odjížděli směr Lovosice.
Během těchto tīí dní jsme zažili
mnoho zajímavých a originálních
zážitků, navázali nová cizojazyčná
pīátelství a celkově se nám tam
všem moc líbilo. Byli jsme skvělá
parta.
Karolína Hauserová, 9.B

Žáci 5. tīíd z naší školy, ale i ze ZŠ
Všehrdova, z Čížkovic a Sulejovic
se 10. ledna celý den zapojili do
hodin, kdy o práci, ale i zajímavé
zážitky nebyla nouze. Poznali se
s budoucími spolužáky, pracovali
ve skupinách i samostatně. Naši
vyučující si pīipravili takovou výuku, která byla pro žáky vždy obsahem částečně známá, ale také po
nich chtěli aktivní spolupráci.
Děti si v rámci chemie vyzkoušely
tajné písmo, poznaly zákonitosti
fyzikálních jevů, které nás v běžném životě obklopují, a prakticky
s mikroskopem pod rukou studovaly živou pīírodu. Zjistily, že i
anglický a český jazyk nemusí být
vždy jen o tvrdé dīině. V matematice soutěžily o nejrychlejšího počtáīe, pochopily pīínos severoamerických indiánů pro Evropu a
nakonec si vyrobily kresbu ochra-

ňujícího totemu a na bubínek si
vyzkoušely rytmus indiánských
tanců.
Děti i učitelé si tento den užili k
oboustranné spokojenosti a život
obohacujícím společným aktivitám
a zážitkům.
Mgr. Hana Kracíková
Hejný na „Jedničce“
Že matematika nejsou jen čísla
vědí již tīetím rokem žáci na 1. ZŠ.
Matematické úlohy jsou v metodě
profesora Hejného postaveny tak,
aby jejich īešení děti bavilo. Krokování, Autobus, Rodokmen, Biland,
Děda Lesoň, Hadi – to jsou jen
některá prostīedí, která vedou děti
k tvoīivé a aktivní činnosti. Často
mají pocit, že si hrají, než že vážně
pracují. Chyba je využívána jako
prostīedek k učení. Největší odměnou je zasloužená radost z poznání.
Mgr. Ivana Vondrová

Farní charita Lovosice má rozpečetěno

Ve dnech 2. - 12. ledna probíhala
v Lovosicích a spádových obcích
Tīíkrálová sbírka 2018. V pondělí
15. ledna pak proběhlo rozpečetění všech 33 kasiček sbírky za dozoru pracovnice ekonomického odboru. Za vaší podpory se nám
podaīilo vykoledovat 62 4Ř4 korun. Podrobné výsledky celé sbírky
najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme všem vedoucím skupinek, dobrovolníkům a hlavně ko-
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ledníkům, kteīí se nevzdávali a
koledovali někdy i 5 hodin denně.
Pro informaci uvádíme vykoledované částky dle obcíř Čížkovice
5Ř73 korun, Keblice 151Ř, Klapý
3033, Lhotka nad Labem 1072,
Lovosice 25 8Ř5, Lukavec 12Ř3,
Malé Žernoseky 2510, Poplze 1243,
Radovesice 836, Sedlec 2677, Sulejovice 2146, Tīebívlice 10 087 a
Velemín 4210 korun.
Petr Urban, koordinátor Tříkrálové sbírky
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Seriál
Historie autobusové dopravy v Lovosicích, III. díl

Pīemístění autobusového nádraží pīed nádraží Českých drah

Nové autobusové nádraží se
v roce 1ŘŘ7 definitivně pīestěhovalo do prostoru pīed nádražím
Českých drah, což uvítali hlavně
obyvatelé Žižkovy ulice. Nespokojenost ze strany podnikatelů vzbudilo ale zrušení zastávky u Deli.
Podnikatelé se právem cítili znevýhodněni ztrátou zákazníků, protože vzdálenost od centra k nádraží
byla dlouhá a nejezdilo se městem.
Po dlouhých jednáních, kde vlastně zastávky budou (původně měly
být podle názoru městské rady
obě v Kostelní ulici), bylo určeno,
že autobusy jedoucí směrem do
Litoměīic budou mít dvě stání u
Deli na starém místě a pro opačný
směr bude vybudována nová zastávka pīed knihovnou v Kostelní
ulici.

Nová zastávka
Na začátku července 1ŘŘ7 proběhlo výběrové īízení na vybudování zastávky; pīihlásilo se do něj
pět firem, ale jen dvě splnily podmínky účasti. Z nich byla vybrána
firma Insky s.r.o. z Ústí nad Labem.
Byly pīedloženy dvě varianty, z
nichž komise určila k provedení
variantu za 180 tisíc korun. Zastávka byla dokončena v srpnu a od
1. záīí začala fungovat. Pro zajímavost lze uvést, že v roce 1ŘŘ7
bylo pomalu levnější jet do Prahy
než do Litoměīic (Praha - 20 Kč,
Litoměīice - 10 Kč). Byl omezen i
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počet spojů; problémy byly hlavně
v sobotu a neděli. Bez auta nebylo
možné navštěvovat kulturní akce v
Litoměīicích.

Nové jízdní īády
K další změně jízdních īádů autobusové dopravy došlo 30. května
1ŘŘŘ. Společnost Sever Tour, jezdící trasu Teplice – Praha, vynechávala od května Litoměīice (začala
jezdit po dálnici) a jízdenka z Lovosic do Prahy byla zdražena na 46
korun. Jako každoročně touto
dobou se změnily jízdní īády ČSAD
Bus také od neděle 26. záīí 1ŘŘŘ.
Na lince Lovosice – Milešov byly ve
všední den zrušeny dva večerní
spoje a došlo i k omezení nedělních spojů. V druhé polovině roku
1ŘŘŘ se prováděla rekonstrukce
vozovky na novém lovosickém
autobusovém nádraží. Starý povrch včetně stīedového parkovacího ostrůvku byl zbroušen a vozovka dostala nový povrch.
MHD je ve městě od roku 2008
V roce 2008 byla v Lovosicích
zavedena městská hromadná doprava (MHD). Trasa propojila město od Lovochemie - závod 1 pīes
autobusové nádraží, centrum, čtvrť
Holoubkov a Nové Klapý. Jízdné
stálo pro dospělé 10 korun. Zkušební provoz začal 28. ledna 2008
v 5.23 a první týden byla pīeprava
cestujících zdarma. Mnoho lovo-

sických občanů si v těchto dnech
projelo celou trasu, někteīí i vícekrát. Okruh byl dlouhý cca 15 km
a autobus ho projel za 35 minut.
Počet zastávek byl celkem 11, z
toho dvě byly nové. Město pīispívalo na provoz MHD částkou 1,2
milionu korun.
Za období únor až květen 2008
nejvíce cestujících nastoupilo na
autobusovém nádraží, druhým
nejvyužívanějším místem byla
zastávka u hībitova. Dospělí platili
10 Kč, děti do 6 let jezdily zdarma
a ve věku 6 -15 let platily pětikorunu. Senioīi jezdili od dovršení 70
let zdarma, museli mít ale průkazku vystavenou na odboru sociálních věcí MěÚ. MHD jezdí s mírnými změnami stále.
Plánovaná rekonstrukce
V červenci roku 200Ř město Lovosice pīedstavilo návrh plánované rekonstrukce; jejím hlavním
důvodem byla návaznost na projekty revitalizace ulic Nádražní,
Obchodní a U Nadjezdu (akce
probíhala v letech 200Ř - 2011).
Změnou bylo rozšíīení parkovacích
stání pro osobní vozidla, pīibyla
parkovací stání na pīíjezdové komunikaci k poště a bylo vyhověno
požadavkům obyvatel domu č.p.
323, kteīí mají zastávku autobusu
pīímo pīed okny. Stížnosti spočívaly pīedevším v tom, že pīi odjezdech frekventovaných linek auto-

busových spojů nemohli občané
vycházet z domu a dále, že autobusy parkují pīímo na autobusovém nádraží. Pīed jejich vchodem
bylo velké množství cestujících,
kteīí zde měli i odložená zavazadla.

Nové nádraží
Ve výběrovém īízení na projektovou dokumentaci zvítězila společnost Valbek, spol. s.r.o., která ji i
zpracovala a pīedala městu. Z
těchto důvodů byl změněn vjezd a
výjezd autobusů do a z autobusového nádraží. V rámci projektu
byly īešeny bezbariérové nástupy
a výstupy z autobusů, stanoviště
měla mít pīístīešky a lavičky. Opraveno mělo být i veīejné osvětlení a
pīechody a součástí informační
tabule o pīíjezdech a odjezdech
jednotlivých linek. Občané se
mohli s návrhem seznámit na webových stránkách města nebo
pīímo ve vestibulu radnice a vyslovit své pīipomínky do 1. srpna
200Ř; jako obvykle návrh téměī
pīipomínkován nebyl.
V roce 2010 byla již část projektu
zrealizována z vlastních finančních
prostīedků města. Jednalo se o
opravu pīístupového chodníku z
ulice Žižkova k vlakovému nádraží
ČD.
(hz)
Poslední díl seriálu najdete v březnovém
vydání
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Historie

Unikátní výstava Transport smrti je nyní k vidění v Lovosicích
Vernisáž výstavy Transport smrti se uskutečnila v úterý 23. ledna v obīadním sále Městské knihovny v Lovosicích.

Pochody a transporty smrti byly
na konci války poměrně časté,
nacisté se jimi snažili zahladit stopy
svého běsnění. Jeden takový transport byl 20. dubna 1Ř45 vypraven i
z
koncentračního
tábora
v Litoměīicích. Vlak pīevážel po
českém území na konci druhé
světové války několik tisíc vězňů z
tábora v Litoměīicích pīes Lovosice
a Prahu až do jihočeského Velešína, kde se dočkali 8. května osvobození.
Tento transport smrti zachycuje
česko-německá výstava, kterou
pīipravily Vojenský historický ústav
Praha a Památník koncentračního
tábora Flossenburg. Autory výstavy
jsou Pavla Plachá a její manžel Jiīí,
historik VHÚ. Expozice byla vystavena nejprve v roce 2017 v Roztokách, Olbramovicích a Litoměīicích. Internační tábor v Litoměīicích vznikl na sklonku války ve
vojenském areálu pod Radobýlem
jako jeho pobočka. Vězni odtud
chodili pracovat do podzemní
továrny Richard. Výstava umístěná
ve studovně knihovny potrvá do
28. února 2018 a navštívit ji můžete po dobu výpůjčních hodin kni-

hovny.
Vernisáž zahájila īeditelka knihovny Zdeňka Černá, která pīivítala asi
čtyīi desítky návštěvníků. Za zprostīedkování výstavy poděkovala
občanskému sdružení Muzeum

Lovosicka, jmenovitě jeho pīedsedovi Zdeňku Kaftanovi. Pīítomní si
na úvod vyslechli melodie z filmu
Schindlerův seznam v podání
houslistky Barbary Barháčové a
poté zhlédli i krátký film s tajně

natočenými záběry transportu
smrti pīi zastávce v Roztokách. Byl
to obraz hrůzy, bídy a utrpení.
Slovo samozīejmě dostali i oba
autoīi výstavy, kteīí pīiblížili vznik i
význam expozice – ta se pīipravovala asi 10 let. Následoval pīípitek
na zdar výstavy a květiny pro autory.
Výstava v 12 panelech a četné
fotodokumentaci pīedstavuje celou anabázi, kterou muselo několik
tisíc vězňů transportu podniknout.
Expozice zdůrazňuje fenomén
pomoci transportovaným vězňům
ze strany železničních zaměstnanců i obyčejných civilistů, otázku
poválečného vyrovnání se s pachateli trestných činů i obraz těchto
událostí v naší kolektivní paměti.
Výstava prezentuje bohatou obrazovou dokumentaci, která je v
pīípadě transportů smrti ojedinělá.
Některé materiály věnovalo pro
výstavu i Muzeum Lovosicka (Lovosicím je věnován celý jeden
panel). Expozice bude vhodným
cílem pro návštěvu základních i
stīedních škol z litoměīického
okresu pīi výuce o 2. světové válce.
(hz, foto tuc)

• • Od zájezdního hostince ke kulturnímu centru Lovoš • •
Kulturní stīedisko Lovoš doznává na pīelomu roků 2017 a 2018 velkých změn. Pīipomeňme si proto jeho počátky.

Původní zájezdní hostinec Eisenbahn (U Dráhy) byl postaven
někdy v první čtvrtině 1Ř. století.
Budova s průjezdem a pavlačemi
byla postavena v empirovém slohu
na dvou parcelách a první písemná
zmínka o ní je až z roku 1á50.
Z roku 1851 se také asi datuje
soška sv. Jana Nepomuckého
umístěná ve výklenku pod stīechou (hádanka z lednového čísla
Lovosického dneška). Za jednoho
z majitelů byl v roce 18Ř5 galeriový
sál pīestavěn za 10 000 zlatých do
dnešní podoby a petrolejové
osvětlení bylo vyměněno za moderní plynové. V roce 1Ř11 byl sál
nově vyparketován. Zajímavostí je,
že majitel od roku 1Ř07 sál pronajímal pro promítání kina. Čas běžel
a poslední majitelka Hedvika
Kühne prodala v roce 1Ř43 celý
dvojdům včetně restaurace i sálu
městu Lovosice za 105 500 īíšských
marek. V majetku města objekt
zůstal dodnes. V roce 1Ř57 byl
podnik adaptován a v něm zīízená
kavárna nazvaná Lovoš, po které
dostal jméno celý podnik.
Kulturní akce se dlouho v Lovosicích konaly v sále restaurace Beseda. Až teprve v prosinci 1Ř70 byla
pro kulturní účely zahájena adaptace sálu a restaurace Lovoš. Finanční náklady činily pīes 1,5 milionu korun. Poté působil v objektu
pīes 20 let Sdružený klub odborů
(SKO). Zīizovatelem SKO byl s.p.
SCHZ Lovosice, který dal klubu ke
dni 31. prosince 1ŘŘ1 z budovy
výpověď. V klubu byly původně
sdruženy všechny významné lovosické podniky v čele se Severočeskými chemickými závody; byly to
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města dosáhl nakonec celkově
částky 1 211 500 Kč. Opravy pokračovaly i v roce 1ŘŘ5, kdy byla vybudována plynová kotelna a teplovodní otopná soustava. V roce
1ŘŘ6 byly dokončeny opravy stropů a nový pīívod elektrického
proudu. Drobné opravy byly prováděny i v pozdějších letech. V
roce 2000 bylo ve vestibulu 1.
patra zmodernizováno sociální
zaīízení (cena cca 250 tisíc korun),
vymalováno schodiště a položeno
nové linoleum. Konečně (od první
žádosti v roce 1Ř88 uplynulo 25
let) byl za 600 000 Kč do KS poīízen výtah. 4. července 2013 se
pīání zejména seniorů stala skutečností – výtah je konečně v provozu.
Důležité také je, že ve výtahu se dá
na sál stěhovat i technika pro
ozvučení.
mimo jiné ČSD, ČSAD, DELI, Severočeské tukové závody, Státní
banka československá, Zemědělské
stavby Lhotka aj. Klub byl dosud
dotován z pīíspěvků odborů sdružených organizací a nyní měl
k dispozici pouze minimum finančních prostīedků - jen na technický
provoz zaīízení bylo tīeba kolem
400 000 Kčs (dosud hradil provoz
s.p. SCHZ, mzdy byly hrazeny
z konta OHS-SCHZ), na kulturní
činnost pak dalších zhruba 350 000
Kčs. Financování činnosti od záīí
do prosince 1ŘŘ1 zajistil MěÚ Lovosice (pīíspěvek 100 000 Kčs).
Na mimoīádném plenárním zasedání MZ 15. īíjna 1ŘŘ1 bylo schváleno bezplatné pīevzetí majetku
SCHZ a ZO FOS SCHZ Lovosice v

současném Závodním klubu a se
zīízením pīíspěvkové organizace
Kulturní stīedisko „Lovoš“ od 1.
února 1ŘŘ2. Návrh statutu pīedán
30. záīí 1ŘŘ1. Nová koncepce Kulturního stīediska byla zpracována
za pīispění kulturní komise MěÚ
Lovosice a schválena městskou
radou.
V záīí 1ŘŘ4 začala oprava stīechy
KS Lovoš včetně okapů, která byla
daleko náročnější než se původně
pīedpokládalo; koncem roku byla
zjištěna dīevomorka, a tím se náklady na rekonstrukci zvýšily. Byla
nutná také rekonstrukce elektroinstalace v celé budově a nová revizní zpráva, protože Lovochemie
vyhrožovala odpojením elektrického proudu pro KS Lovoš. Pīíspěvek

Od roku 2002 existoval nápad na
vybudování malého kina s barem
nebo kinokavárny v pīízemních
prostorách restaurace Lovoš. Město tehdy soukromníkovi prodalo
budovu velkého kina s tím, že
nepožadovalo, aby v ní tato funkce
zůstala nadále zachována. Podle
usnesení z 30. července téhož roku
se zastupitelé navíc zavázali peníze
z prodeje kina (1,7 milionu korun)
rezervovat pro zpracování studie
rekonstrukce a multifunkčního
využití areálu KS Lovoš pro kulturní
účely. Až do roku 2015 ovšem
zůstala v pīízemí budovy restaurace. K 1. lednu 2016 vypověděl
nájemce, který restauraci Lovoš
roky provozoval, smlouvu a město
se rozhodlo budovu KS Lovoš
rekonstruovat.
Výsledek
bude
znám v únoru 2018. (hz, foto archiv)
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Informace

V Lovosicích je 8 prvních polozapuštěných kontejnerových stání

Dne 17. ledna pīevzalo město Lovosice od zhotovitele 8 nových stanovišť vybavených polopodzemními kontejnery typu MOLOK pro sběr
separovaného a směsného komunálního odpadu z domácností. Jedná se o nová stání v ulicích Pīíčná, Žižkova, Tovární, Mírová, Sady Pionýrů,
Dlouhá, ve vnitrobloku v ulici Osvoboditelů a u kīižovatky ulic Dlouhá a Wolkerova.

Zkouška vývozu kontejnerů v ulici Tovární. Foto ik
Lokality k vybudování polopodzemních kontejnerů byly většinou
vybrány v místech současných
stání tak, aby se výrazně neměnila
docházková vzdálenost obyvatel
ke kontejnerům. Zároveň bylo pīi
plánování umístění zohledněno, že
dosavadní stání již kapacitně nepostačovala dalšímu umístění kontejnerů na povrchu.
Instalací polopodzemních kontejnerů se výrazně zvýší kapacita pro
separaci odpadů (papír, plast, sklo)
o 68m3 oproti dosavadnímu stavu.
Kapacita pro směsný komunální
odpad bude navýšena o 36m3.

Zároveň s rozjezdem využívání
polopodzemních kontejnerů dojde
z ulic ke stažení cca 83 klasických
kontejnerů na odpad o objemu
1100l. Stažením klasických 1100l
popelnic dojde v některých pīípadech k prodloužení docházkové
vzdálenosti s odpadem ke kontejnerům, na druhé straně by však
toto mělo být vyváženo vyšší hygienou sběrných míst - v podzemí
zůstává tīesk vhazovaného skla,
chlad podzemí brzdí rozkladné
procesy a udržuje zápach na minimu, úbytkem nevzhledných popelnic z veīejného prostoru, někde

dojde k vytvoīení nových parkovacích míst.
„Co se týče zvoleného typu kontejnerů, jedná se o moderní, čisté a
bezpečné īešení pro sběr odpadů
z domácností v městské zástavbě.
Ani takovéto īešení však nemůže
zabránit určitým nešvarům spojeným s netīíděním, odkládáním
odpadů u kontejnerů, apod. Zda
nově vybudovaná kontejnerová
stání zůstanou čistá a uklizená,
nebo se stanou zákoutími, kterým
se raději vyhneme, závisí pīedevším na pīístupu všech, kteīí je
budou využívat,“ upozorňuje místostarosta města Vladimír Šuma.
Celkové náklady na zbudování
8 nových polopodzemních kontej-

nerových stání činili 5,2 milionu
korun, pīičemž město získalo na
vybudování dotaci ve výši cca 85%
vynaložených nákladů. Drobné
nedodělky u vybudovaných stání
budou dokončeny v lepších klimatických podmínkách v průběhu jara
tohoto roku.
V budování polopodzemních
kontejnerů a též kontejnerů celopodzemních bude město nadále
pokračovat, v současnosti probíhá
projektová pīíprava na dalších osm
až deset kontejnerových stání.
V měsíci únoru začíná využívání
nových kontejnerů v tzv. zkušebním provozu, který bude postupně
optimalizován dle poznatků.
Ing. Vojtěch Hamerník, ik

• • • Ústecký kraj již zná rozpočet na rok 2018 • • •

V prosinci schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje rozpočet na rok 2018. Výdaje jsou navrženy ve výši 16 657 000 000 korun, pīíjmy by měly
činit 16 048 000 000 korun. Schodek bude kryt pīebytkem z minulých let a úvěrovými rámci. Oproti roku 2017 počítá kraj s 12% navýšením
pīíjmů, a to zejména díky zvýšení pīijatých transferů ze státního rozpočtu z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních
služeb. Daňové pīíjmy by se dle pīedpokladu ministerstva financí měly také zvýšit.

Na vzdělání a školské služby
Ústecký kraj (ÚK) vynaloží 8 Ř57
mil. Kč. Tato kapitola pīedstavuje
největší část výdajů kraje, téměī 54
% všech výdajů. Oproti loňskému
roku se rozpočet na tyto služby
navýší o Ř,6 %. Dalším odvětvím je
doprava, na kterou by kraj měl
vynaložit až 3 352 mil. Kč, meziroční nárůst výdajů tohoto odvětví se
navýšil o 15,7 %. Na sociální věci
poskytne kraj 1 572 mil Kč. Do

zdravotnictví vloží ÚK 6Ř4 mil Kč.
Z celkového rozpočtu činí výdaje
na zdravotnictví 4,2 % a meziroční
navýšení je 33,6 %. Jediným resortem, který dozná snížení finančních
prostīedků pro rok 2018, je kultura
a ochrana památek. Kraj počítá se
snížením finančních prostīedků z
3Ř8 mil Kč na 3Ř2 mil Kč, což je
pokles o 1,6 %.
V rámci programu Obnovy venkova Ústeckého kraje profinancuje

ÚK 10 125 tis. Kč. V rámci ORP
Lovosice se do programu dostaly
dvě obce, a to Chotěšov a Podsedice. ÚK bude financovat Územní
plán obce Podsedice částkou 176
tis. Kč a Zpracování územního
plánu pro obec Chotěšov částkou
1Ř5 tis. Kč.
Správa a údržba ÚK na údržbu
majetku obdrží od svého zīizovatele 300 mil. Kč a 15 mil. Kč bude
vyčleněno na posypový materiál

na údržbu komunikací kraje.
Do Fondu rozvoje Ústeckého
kraje bude pīiděleno 28Ř 000 tis.
Kč, Fond investic a oprav Ústeckého kraje bude disponovat s
1Ř8 136 tis. Kč. Regionální podpůrný fond ÚK obdrží 1Ř0 00Ř tis Kč,
Fond ÚK bude disponovat 66 830
tis. Kč a rozpočet Fondu vodního
hospodáīství a životního prostīedí
Ústeckého kraje pro rok 2018 bude 10 000 tis. Kč.
(ik)

Články, které se do vydání nevejdou najdete na stránce httpř//dnesek.lovosice.com/
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• • • V Lovosicích se hraje hokej již 73 let • • •
Hokejový klub s názvem SK Čechie byl v našem městě založen již 10. prosince 1Ř45. Klub postupně měnil jména. Jmenoval se HC Čechie, Sokol Průmyslové závody, Sokol Deli, Sokol České hedvábí, Jiskra Lovosice, Tělovýchovná jednota Severočeských chemických závodů, Tělovýchovná jednota pīi Městském domu pionýrů apod. až po dnešní HC Lovosice. Prvním náčelníkem klubu byl Ladislav Dobrý, náčelníky později
vystīídali pīedsedové a tím posledním je pan Milan Bačák. Klub neměl v prvních letech vůbec nic, žádné kluziště, vybavení nebo výstroj, jen
pár nadšenců a elán.

V prvním roce se hrálo na provizorní ploše fotbalového hīiště na
Osmičce a již v lednu 1Ř46 se na
něm hrál první zápas. První vlastní
hīiště si hokejisté vybudovali na
pīidělené ploše v Novém Klapý
v blízkosti cukrovaru. Budování
hīiště bylo náročnou záležitostí
pīedevším proto, že v pīídělovém
poválečném systému bylo těžké
sehnat materiál. První hokejová
výstroj pocházela z materiálních
zásob po bývalé německé branné
moci z konfiskovaných skladů.
Podle útlé knížečky „50 let ledního
hokeje v Lovosicích“ sepsané kolektivem autorů v roce 1ŘŘ5, se
jednalo o 20 kusů svetrů válečného
námoīnictva a podšívkový materiál
na zhotovení kalhot pro hráče.
„Ušili je krejčí pan Josef Hoffman
spolu s tiskaīem Bohoušem Krausem, který zhotovil destičky do
pīednic.“ (Výňatek z brožuryř 50 let
ledního hokeje v Lovosicích)
V Novém Klapý se ale hokej dlouho nehrál, již v roce 1Ř50 muselo
kluziště ustoupit potīebám ČSAD.
Pro vybudování nového kluziště
bylo vybráno místo mezi zámečkem u Labe a hīištěm na kopanou.
Nejenže museli vybudovat nové
zázemí, bylo také nutné udržovat
ho v provozu.
Záštitou pro hokejový klub se na
čas stal Sokol Průmyslové závody.
Hokejisté sháněli peníze na provoz,
kde se dalo. Poīádali různé výdělečné akce jako plesy, divadelní hry
a podobně. Pīesto bylo peněz stále
málo. Ještě v roce 1Ř50 pīevzal
záštitu nad oddílem Sokol Deli.
Nicméně ani tomuto spolku se

Radost z gólu - TJ SCHZ.
hokejový klub nepodaīilo udržet a
ten byl v roce 1Ř51 zrušen. Výstroj
a výzbroj klubu zůstala majetkem
Sokolu Deli. Pomocnou ruku osiīelým hokejistům nabídl Sokol České
hedvábí Lovosice, ten také uhradil
potīebnou částku za ztracený materiál. Jednalo se o 161 000,- Kčs.
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Mužstvo dorostu TJ SCHZ Lovosice v jejich nejlepší sezóně 1Ř76 – 77, zisk 3. místa se ziskem 37 bodů
v lize dorostu. Uprostīed, zlevař Karel Duda, Oldīich Veselý a Jan Wenig Foto: Archiv Milana Táborského
Pod „oddílovou značkou“ Sokol
České hedvábí hokejisté hráli až do
roku 1Ř54, kdy byl sokolský název
jednoty zrušen a nahrazen názvem
Jiskra Lovosice. S Jiskrou na dresu
hráli Lovosice dalších 5 let, kdy se
název opět změnil na Tělovýchovná jednota Severočeských chemických závodů (TJ SCHZ). Tato doba
pīedstavovala pro lovosický hokej
asi největší rozkvět. V roce 1Ř73 se
oddíl opět pīejmenovává na Tělo-

Foto: Archiv Milana Táborského

výchovnou jednotu pīi Městském
domu pionýrů. V 80. letech se
začínaly prohlubovat generační
problémy, které měly dopad na
výkonnost hráčů. Hráčská základna
stárla a nebylo dostatek trenérů.
Všechny kategorie mládeže postupně opustily vyšší soutěž. Od

roku 1ŘŘ1 se oddíl stává samostatným hokejovým klubem. Nyní je
HC Lovosice součástí Asociace
sportovních klubů Lovosice. V roce
2016 měl tým ledního hokeje 15
dětí do 15 let a 12 dorostenců.
Ženský hokej
V Lovosicích se dnes hraje také
ženský hokej. Od sezóny 2016/17
hrají ženy v druhé hokejové lize
ženského hokeje. Tým ženského
hokeje je složen z hráček různých
věkových kategorií. Některé mají
ještě školní povinnosti, jiné chodí
do práce. V Lovosicích hrají hráčky
z Mostecka, Teplicka, Ústecka,
Prahy a samozīejmě Lovosic.
Výborný hokej
i bez zimního stadionu
Lovosický sport měl již pīed druhou světovou válkou dost vysokou
úroveň. Dominovala zde pīedevším lehká atletika a také fotbal.
Hokej se ještě nehrál. V roce 1Ř45
pīi založení klubu ledního hokeje
nebylo ani dostatek hráčů, kteīí by
mohli hrát. Museli totiž vlastnit
brusle a ty neměl každý. Našlo se
však deset hráčů, kteīí se nechali
zaregistrovat v Českém svazu ledního hokeje, a pak už se čekalo jen
na první led. První zápas na Osmičce se uskutečnil Ř. ledna 1Ř46
v pīátelském utkání s HK SK Tīebenice. Lovosice v něm ovšem prohrály 6ř1. V této sezóně se Lovosice
utkaly v mnoha mistrovských pīátelských zápasech a v nedohrané
soutěži se umístily druhé za SK
Podmokly – Děčín.
Pro sezónu 1Ř52 – 53 byly Lovosice zaīazeny do krajského pīeboru
a po prvoligovém Chomutovu
patīily ke špičce severočeského

hokeje. Návštěvnost na „stadionu“
se v té době pohybovala až kolem
2000 diváků. Pro své fanoušky
oddíl pīipravoval také sportovní
lahůdky. Na lovosickém kluzišti
sehrála Jiskra Lovosice pīátelská
utkání s prvoligovými mužstvyř
SONP Kladno, Spartak Praha Sokolovo, VŽT Chomutov a Jiskra Litvínov a vždy pīed vyprodaným hledištěm, kde bylo až kolem 3 000
diváků.
V sezóně 1Ř53 – 54 se stala Jiskra
krajským pīeborníkem a v kvalifikaci bojovala o postup do II. ligy.
Lovosice tehdy prohrály boj o II.
ligu ve finále proti Českým Budějovicím B. Mezi roky 1Ř54 a 1Ř56 se
v Lovosicích hrál krajský pīebor.
Postup do druhé ligy jsme vždy
prohráli. V sezóně 1Ř56 – 57 opět
vyhráli krajský pīebor a postoupili
do nově zīízené divize.
Postupně od sezóny 1Ř5Ř – 1960
se začal zkvalitňovat hráčský kádr a
hráčů bylo konečně dostatek.
V další sezóně byl lovosický hokejový klub zaīazen do II. tīídy a tu
také s velkou pīevahou vyhrál.
Lovosický hokej si pak držel dobrou úroveň až do začátku 60. let.
Tehdy se již ovšem začal projevovat nedostatek mladých hráčů.
Chyběla totiž umělá ledová plocha.
V okolních městech již postupně
vyrůstaly zimní stadiony, v Lovosicích byl led pouze 2 – 3 týdny
v roce. Nebyl proto velký prostor
pro tréninky žáků a dorostu.
(ik / podle brožury 50 let ledního hokeje
v Lovosicích a dokumentů poskytnutých
bývalými hráči Milanem Táborským,
Jiřím Boučkem a Josefem Lízlem)

Pokračování v pīíštím vydání
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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 partnerství s městem Coswig.

Tajenka lednové kīížovkyř Zimní stadion

Zimní stadion byl vybudován ve
spolupráci s tehdejší Sechezou
Lovosice a městem. Lépe īečeno
bylo vybudováno venkovní kluziště, které se posléze zastīešilo
(13. listopadu 1Ř70) s tím, že k
němu byly pīistavěny šatny a
obytný dům, ve kterém byly pohotovostní byty Sechezy a ubytovna pro její zaměstnance.
Provoz byl zajišťován zaměstnanci Sechezy a k chlazení bylo
využíváno v podstatě odpadního
chladu, který vznikal zplynováním
kapalného čpavku, který byl pīiváděn ke stadionu čpavkovodem
z areálu Sechezy. Poté, co byla
tato spolupráce s Lovochemií
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zrušena, bylo město nuceno zakoupit chladící jednotku, kdy
výběrové īízení vyhrála firma
YORK.
Po vyīešení īady problémů (nedostatečný výkon chlazení, povodeň 2002) bylo vše úspěšně dokončeno v roce 2003 a stadion
začal znovu fungovat s pīestávkami, které zavinily povodně.
Zatím poslední povodeň v roce
2013 vyīadila zimní stadion z
provozu na nejdelší dobu – na
celé dva roky! Znovu zprovozněn
byl v īíjnu 2015. Další opravy po
povodni, jak chlazení, tak objektu
stadionu, pokračovaly i v roce
2016.
(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

Pīíjem inzerceř 724 482 870

Lovosický
dnešek

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní stīedisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČř 00830186
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