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Aktuality

Silnici z Nového Klapý
k Lidlu čeká oprava
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Téma

Na čtyřech stranách čtěte
o odpadech a ekologii
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Školy

Žákyně ZŠ A. Baráka
vyhrála celostátní soutěž
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Ochrana klimatu není Lovosicím lhostejná
Město si vytyčilo konkrétní cíle, které povedou ke snížení energetických nároků.
Jedná se o první projekt takzvaného Energetického managementu města (EMM).
EMM se v Lovosicích zaměřuje na
čtyři budovy: oba dva domy s
pečovatelskou službou v ulici
28. října, objekt Centrální školní
jídelny ve Všehrdově ulici a budovu městského úřadu. Do jejich
interiérů byl nainstalován online
systém kontroly spotřeby energií a
dalších médií, jako jsou: teplo pro
vytápění, studená voda, užitková
voda nebo elektřina.
Systém pomáhá předcházet haváriím a únikům včasným hlášením na dispečink. Zlepšuje tak
efektivitu využívání zdrojů. Systém
v budovách funguje od nového

•

roku a odhalil již několik úniků
vody a problém s vytápěním části
budovy úřadu.
„V současné době znovu vytipováváme další objekty, kam tento
systém implementovat. Našim
konečným cílem je snížit spotřebu
energií ve všech budovách města
a zamezit zbytečným haváriím,“
uvedl starosta města Milan Dian.
Lovosice se snaží chovat ekologicky i v jiných ohledech. V roce
2017 město nakoupilo dva elektromobily pro technické služby.
Jednalo se o multikáru na svoz
košového odpadu a sklápěč urče-

ný na údržbu zeleně.
Městský úřad také využívá jedno
vozidlo na CNG (zemní plyn) pro
účely služebních cest svých zaměstnanců. „Pokud získáme dotaci
z Krajského úřadu Ústeckého kraje, zakoupíme další podobný vůz,“
dodává starosta.
Město se 24. března opět připojilo k Hodině Země, kdy na hodinu
zhaslo světla ve třech hlavních
ulicích. Lovosice tímto gestem
podporují celosvětovou výzvu za
zlepšení klimatu planety. Mezinárodní den Země se pak bude slavit
22. dubna.
(ik, tuc)

• • Město na jaře opět rozkvetlo • • •

Desítky tisíc cibulek vykvetou v jarních Lovosicích. Vysázeno bylo 21 směsí cibulovin o celkovém počtu
75 tisíc kusů, a to na ploše 483 m2 po celém městě. Vzhledem k tomu, že předchozí výsadba krokusů a narcisů se setkala s pozitivním ohlasem, přistoupilo město k dalšímu zkrášlení trávníků v Lovosicích. Pro přípravu
byla vybrána společnost Floravil s.r.o. spolu s holandskou společností Verver Export. Výsadba cibulovin byla
prováděna v říjnu loňského roku, a to strojově i ručně: 13 směsí vysadil stroj a 8 směsí sázeli zaměstnanci
firmy.
Směsi cibulovin jsou složeny z různých odrůd tulipánů, narcisů, krokusů, modřenců a hyacintů. Jejich výhodou je barevné kvetení brzy na jaře po dobu 7 – 10 týdnů v závislosti na směsi. Jednotlivé druhy se po dobu
kvetení navzájem prolínají a vzniká tak dojem stále kvetoucího záhonu. Výsadba proběhla do současných
travních ploch a po odeznění kvetení budou travní plochy ošetřovány 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 něm. Trvanlivost takovýchto záhonů je dodavatelem udávána kolem 7 let. V loňském roce
bylo v Lovosicích vysazeno 10 000 kusů cibulek.
(ik, foto ik)
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Depo u „teplického“ nádraží
má nového majitele
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro s Velikonocemi již
vešlo do našich domovů
a my se scházíme nad
řádky našeho měsíčníku.
Po celém městě začaly
opět vykvétat loni a
předloni zasazené cibuloviny, aby zkrášlovaly třeba nedělní procházku městem. Jarní počasí
a stabilní teploty umožní dokončení fontány na náměstí, která bude
rovněž zpříjemňovat horké letní
dny. Dále pokračuje výsadba za
skácené a nemocné stromy.
V minulých letech vzniklo v Lovosicích několik hřišť, letos vznikne
v areálu Osmičky a přilehlém okolí
několik míst pro grilování se sezením, aby bylo možné tento prostor
pro relaxaci a odpočinek ještě lépe
využít. Na několika místech ve
městě již začaly fungovat velkoobjemové polozapuštěné kontejnery,
které přinesou úsporu a v budoucnu se počítá s dobudováním dalších.
Významným projektem letošního
roku bude především opláštění
staré radnice, která je typickou a
jedinečnou dominantou města.
Opravy fasády byly v minulých
dobách bohužel nekvalitně provedeny, proto bude po zajišťovacích
pracích, které proběhly v loňském
roce, zahájena rozsáhlá rekonstrukce. Končí i závěrečná etapa
revitalizace komunikací na Holoubkově.
V novém hávu Kulturního centra
Lovoš již úspěšně probíhají akce,
všechny plesy se setkaly s velkým
ohlasem, účastí a pěkným programem. V tomto trendu bude pokračovat i dubnový operetní večer
v dobovém stylu pořádaný Svazem
Maďarů v Lovosicích či koncert
Nezmarů, známé skupiny hrající
folk a trampskou píseň. Velmi
zdařilou akcí byl další z tematických dnů, tentokrát Den španělské
kuchyně v naší školní jídelně, který
byl spojen s doprovodným programem na 4. ZŠ, kde se žáci formou
hry seznámili s kulturními zvyklostmi Španělska. Děkuji všem, kteří se
na akci podíleli, zvláště pracovnicím jídelny a 4. ZŠ za zprostředkování kulinářského zážitku a nových poznatků.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality

V dubnu bude opravena silnice od Lidlu až ke křižovatce na Sulejovice
Stane se tak na základě vzájemné dohody mezi městem Lovosice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Jediná zkratka z Nového Klapý k
prodejně Lidl je ve velmi špatném
stavu. Využívají ji hlavně zahrádkáři, firmy a obyvatelé místní části
Nové Klapý, kteří chtějí nakoupit v
prodejně na okraji města.
Během výstavby dálnice D8 byla
tato místní komunikace využívána
jako objízdná trasa vozidel, která v
případě častých dopravních nehod
na silnici I/30 využívala tuto místní
komunikaci jako „únikovou komunikaci“ z dopravních komplikací v
blízkosti Lovosic.
Stavební akce bude realizována
ve dnech od 9. do 12. dubna. Komunikace bude opravena položením živičného koberce v celé její
délce. Z toho důvodu je nutné
očekávat v místě komunikace uzavírky. V první etapě od 9. dubna
bude uzavřen úsek od Lidlu až k
půjčovně lešení. V druhé etapě
počítejte s uzavírkou zbylého úseku až k silnici III/00817. Datum
uzavírky druhého úseku bude
záležet na postupu stavebních
prací.
Ředitelství silnic a dálnic ČR re-

konstrukci provede na vlastní náklady. Využity budou finanční
prostředky určené v rámci stavby

dálnice D8 na opravu objízdných
tras. Náklady na opravu by se měly
pohybovat kolem 3,5 milionu ko-

run. Práce bude provádět firma
Eurovia a.s.
(ik, foto tuc)

V domě s pečovatelskou službou dostaly ženy květiny k MDŽ

V úterý 6. března připravil odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro obyvatelky z domu s pečovatelskou službou oslavu MDŽ. Bylo připraveno drobné
občerstvení a kulturní program. Vystoupení zajistily děti ze ZŠ Antonína Baráka, které měly zároveň připravená přáníčka pro všechny ženy. Za město
Lovosice se akce zúčastnil místostarosta Vladimír Šuma, radní Milan Šramota a vedoucí pořádajícího odboru Eva Rudiková. Vedení města všem přítomným ženám popřálo a předalo květiny.
Bc. Libuše Borníková, referentka OSVZ

Zimák je uzavřen, bazén a sauna jedou
Krytý plavecký bazén bude v provozu až do začátku letních prázdnin.
Sauna bude fungovat do konce dubna.

Zimní stadion 1. dubna uzavřel
své brány. V sezoně 2017/2018 byl
pro veřejnost otevřen téměř 50
dní, od 3. října do 1. dubna. Veřejné bruslení přilákalo zhruba 2 600
dospělých a 3 000 dětí.
Konalo se zde několik zajímavých
akcí. Od 7. do 12. listopadu například týdenní soustředění národních mužstev žen: Japonsko U18,
Německo U16 a ČR U16. Druhý
únorový den zde pak proběhl
maškarní karneval na ledě. Stadion
také od 7. do 16. února hostil
slavný hokejový tým Dynamo
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Moskva. V letošní sezoně se dařilo
i našim hokejistům a hokejistkám.
V sobotu 10. března se na ledě
zimního stadionu uskutečnil krasobruslařský závod Zlatá brusle
Lovosice 2018, kterého se zúčastnilo zhruba 140 závodníků.
Zimní stadion nyní čeká letní
přestávka, ve které proběhnou
pravidelné opravy, údržby a revize
zařízení. Stadion bude znovu otevřen začátkem října.
(ik, tuc)
Další informace najdete na
webu: www.mestolovosice.cz
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Odbory informují
Odbor majetku a investic

Odbor ekonomický

Novou vedoucí odboru je Lucie Dvořáková

V dubnu proběhne zápis dětí do 1. tříd základních škol

Od března se novou vedoucí odboru majetku a investic stala Ing. Lucie
Dvořáková. Vystudovala ČVUT, fakultu stavební. Před příchodem na úřad,
kde působila nejprve ve funkci vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek, pracovala jako projektantka a rozpočtářka ve výstavbě pozemních
staveb. Paní Dvořáková žije v Litoměřicích, je vdaná a má dvě děti. Mezi její
koníčky patří sport, cestování, historie a rodina.

V měsíci dubnu proběhne zápis žáků do 1. tříd ZŠ v Lovosicích pro školní
rok 2018/2019, a to v termínu od 25. a 26. dubna 2018 od 14 do 17 hodin. Základní školu si rodiče mohou vybrat, nicméně v případě, že je o ZŠ
větší zájem, musí ředitelka dát přednost žákovi ze své spádové oblasti.
Školský obvod ZŠ Všehrdova tvoří ulice a náměstí: Všehrdova, Václavské náměstí, Přívozní, U Stadionu, Zámecká, Myslivecká, Kostelní, 8. května, Žižkova, Terezínská, Mírová, Husova, Prokopa Holého, Okružní, Nádražní, Obchodní, U Nadjezdu a Sadová.
Školský obvod ZŠ Antonína Baráka tvoří ulice: Dlouhá, Hluboká, Labská, Příčná, Barákova, Osvoboditelů, Palackého, Komenského, Tovární,
Sady pionýrů, Školní, Zahradní, Třebenická, Siřejovická, Máchova, Vrchlického, Jungmannova, Jiráskova, Nerudova, Hálkova, Svatopluka Čecha,
Purkyňova, Tylova, Polní a S. K. Neumana.
Školský obvod 1. ZŠ Lovosice tvoří ulice: Lhotecká, Lovošská, Ústecká,
U Výtopny, Mánesova, Teplická, Pod Vinicí, Jaroslava Ježka, Leoše Janáčka, Sukova, Fibichova, Škroupova, Dvořákova, Smetanova, Víta Nejedlého, Kmochova, Zvonařova, Jabloňová alej, Vančurova, Wolkerova, Krátká,
Karla Maličkého, Resslova, Vodní, 28. října, Lukavecká, Prosmycká, Technická, Švehlova a Turkova.

Od měsíce dubna bude zahájena příprava a realizace lokálních výsprav
místních komunikací a chodníků. V současné době probíhá mapování komunikačních závad včetně dopravního značení. Výspravy bude provádět
odborná firma Dokom-Final s.r.o.

K zápisu se dostaví povinně oba rodiče s dětmi:
- narozenými před 1. zářím 2012
- které byly u zápisu již v roce 2017, ale byla jim odložena školní docházka.
Děti narozené po 1. září 2012 do 31. prosince 2012 se mohou dostavit
(podle zájmu rodičů), ale přijaty budou po vyšetření školní zralosti.
Rodiče při zápisu předloží
- rodný list dítěte
- rodné číslo dítěte
- občanský průkaz rodičů, doklad o bydlišti
Zápis do mateřských škol bude v Lovosicích probíhat v měsíci květnu, a
to ve dnech 15. a 16. května 2018. Bližší informace o zápisech do MŠ
budou zveřejněny v květnovém vydání Lovosického dneška.

Investiční akce na Holoubkově

Město opět vypisuje granty

Oprava chodníků, vozovek a veřejného osvětlení na „Holoubkově“ musela
být z důvodu silných mrazů v průběhu února a začátkem března přerušena.
Dokončovací práce již opět běží v ulicích Jabloňová alej a Teplická. Poslední věcí bude dokončit obrubníky ve Škroupově ulici.

Lovosice jako každý rok i letos vyhlašují granty na podporu různých zájmových organizací, kroužků a spolků se sportovním, kulturním nebo
sociálním zaměřením. Vypsány jsou tři granty: Dotační program „Sport a
volný čas 2018“, Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok
2018 zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2016 - 2018“ a Dotační program „Podpora souvisejících služeb
pro rok 2018 – pro organizace zapojené v komunitním plánování města
Lovosice“. Na všechny tři programy je dohromady vyčleněno 1 750 000
korun. Vyhlášeny jsou od 3. dubna 2018 a příjem žádostí bude možný od
3. do 15. května 2018.
Podpora dotačního programu „Sport a volný čas pro rok 2018“ bude
zaměřena na sportovní a volnočasové akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního významu, rozvoj a činnost sportovních a
zájmových organizací pracujících s mládeží a uspořádání sportovních
soutěží, táborových aktivit nebo realizace soustředění. Podpora sociálních služeb pro rok 2018 se bude vztahovat na základní činnosti při poskytování sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách
v souladu s Komunitním plánem péče města Lovosice. Podpora souvisejících služeb bude určena pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice na podporu volnočasových aktivit v souladu s komunitním plánem péče města Lovosice.
O grantech rozhodlo zastupitelstvo města v březnu na svém druhém
letošním jednání. Podrobnosti k programům jsou zveřejněny na úřední
desce města.

Lokální výspravy komunikací a chodníků

Technické služby města Lovosice
Úklid komunikací
Od dubna zahajují Technické služby města Lovosice pravidelný úklid ulic.
Komunikace budou označeny dopravní značkou zákaz stání s časovým
údajem od 7 do 14 hodin. Zákaz budou kontrolovat strážníci městské policie. Městské komunikace se uklízejí dle vyhlášky od dubna do října, po
zbytek roku probíhá zimní údržba.
03.04. ulice Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
04.04. ulice Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod
10.04. ulice Žižkova od Billy po Lovoš – Kulturní centrum
11.04. ulice Žižkova od Mondelez po autobusové nádraží
17.04. ulice Krátká a K. Maličkého
18.04. ulice Vodní a Wolkerova
24.04. ulice Osvoboditelů (parkoviště u sochy) a Sady pionýrů
25.04. ulice Palackého a Terezínská

Odbor životního prostředí
Okresní přehlídka mysliveckých trofejí
V roce 2016 Městský úřad Lovosice spolu s Českomoravskou mysliveckou
jednotou Litoměřice a MěÚ Litoměřice a MěÚ Roudnice nad Labem poprvé
v novodobé historii zorganizoval v Lovosicích Okresní přehlídku mysliveckých trofejí zvěře ulovené ve všech honitbách okresu Litoměřice. Výstava
měla u veřejnosti značný ohlas. Proběhne proto i letos, a to v Litoměřicích,
kde bude spojena s mezinárodní výstavou psů na výstavišti Zahrada Čech
od 19. do 24. května v pavilonu „K“. V současné době probíhá intenzivní
příprava výstavy a upřesňuje se doprovodný program. O výstavě vás budeme informovat i v příštím vydání.

Duben 2018

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jízdné zdarma láká. Za měsíc stoupl počet cestujících
MHD o více než tisíc
MHD Lovosice jezdí již dva měsíce zdarma. Zatím se zdá, že cestující mají
o tuto službu zájem. V únoru se oproti lednu zvýšil počet cestujících o
1 149 osob. Celkově bylo za první dva měsíce letošního roku přepraveno
8 225 osob. V lednu MHD převezlo 3 538 cestujících a v únoru 4 687.
Nejvíce cestujících nastupovalo na autobusovém nádraží, v lednu to bylo
597 a v únoru 870 osob. V lednu zaplatilo jízdné celkem 1 332 osob a
2 206 osob, kterým bylo více jak 70 let, jelo zdarma. V únoru jeli zdarma
již všichni. V roce 2017 se MHD svezlo celkem 35 556 osob. Městská
hromadná doprava v Lovosicích jezdí zdarma od 28. ledna 2018. Zastupitelstvo města o tom rozhodlo na svém prvním jednání v tomto roce.
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Fotostrana

• Prostor kontejnerového stání není skládka •
„Skládky odpadu“ u kontejnerových stání po městě jsou stálým a opakujícím se nešvarem. Obecně závaznou vyhláškou je pod pokutou zakázáno vyhazovat odpad mimo místa k tomu vyhrazená, tedy do prostoru kontejnerových hnízd. Na velkoobjemový odpad typu: nábytek, ledničky, pračky, ale také
stavební suť, a dokonce i pneumatiky byl zřízen sběrný dvůr města. Jaké složení odpadu a v jakém množství je možné ve sběrném dvoře odevzdat, se
dozvíte na webových stránkách města Lovosice: www.meulovo.cz. Pokud jsou kontejnery plné, prosíme, nevyhazujte odpad, kam nepatří. Takovéto
chování se stává inspirací dalším a ti pak vrší odpadky ke kontejnerům jako na skládku. Firma BEC odpady, která provádí vývoz kontejnerů, tento nepořádek neodklízí. Odstranění je na pracovnících technických služeb, kteří to musí stihnout i nad rámec svých běžných denních povinností. Pokud se
problém s malou kapacitou kontejnerů opakuje, kontaktujte odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice. O termínech vývozu kontejnerů
informujeme prostřednictvím mapového serveru na webu města.
(ik, archiv města)

Ulice Svatopluka Čecha

U MŠ Terezínská

Ulice Nádražní

Ulice Karla Maličkého

Ulice Tovární

Ulice Vodní

Články, které se do vydání nevejdou, najdete na stránce http://dnesek.lovosice.com/
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Skleněné obaly do koše nepatří! Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem?
Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Do kontejneru na sklo PATŘÍ
omyvatelnost, průhlednost, možJako obalový materiál patří sklo
- barevné sklo a čiré sklo
nost sterilace, vícenásobné použití
z hlediska vztahu k životnímu - lahve od vína, jiných alkoholica opětovné zpracování. Nejčastějprostředí a recyklaci k těm nejšetrkých i nealko nápojů
šími druhy skleněných obalů jsou
nějším. Sklo lze recyklovat praktic- tabulové sklo z oken nebo dveří
lahve od piva, vína, nápojů, zavaky donekonečna. Tříděním a reřovací sklenice, sklenice od kečucyklací skla šetříme nejen energii,
Do kontejneru na sklo NEPATŘÍ
pů, marmelád, kompotů, flakonky
ale i přírodu kolem sebe. Vytřídě- keramika a porcelán
od parfémů, lahvičky od léků. Více
ným sklem se dá nahradit až
- zrcadla, autosklo, drátované sklo
o třídění skla www.samosebou.cz/
65 % sklářských písků, přičemž
- varné sklo nebo zlacené sklo
extra/sklo.
hlavní výhodou výroby nového
skla ze starého je ohromná úspora
72 % obyvatel ČR třídí odpad
Recyklační symboly skleněných
energie - ta může činit až 90 %
(sklo z nich třídí 83 %)
obalů
oproti výrobě ze sklářských písků.
Barevné neboli směsné sklo se
Na skle mnoho recyklačních symv ČR třídí do kontejnerů zelené
bolů nenajdete, jde totiž o snadno
- Skleněné obaly je možné třídit i
barvy, na sklo čiré jsou pak určeny
rozpoznatelný materiál. V ojediněse zbytky obsahu, recyklaci to
bílé kontejnery. Důvod tohoto
Nejčastěji se z recyklovaného skla
lých případech se s nimi můžete
nevadí. Stačí obsah dojíst, vyškrábrozdělení je prostý – z barevného vyrábí opět lahve na minerálky a
setkat, tady je jejich stručný přenout, nemusí se vymývat.
skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytří- pivo. Ve specializovaných továrhled:
- Do tříděného odpadu je možné
děné sklo z kontejnerů se sveze na nách se z odpadního skla vyrábí
dát i obal s kovovým víčkem, od- třídící linku, kde se odstraní pří- také tepelné izolace – skelná vata
Bílé sklo - čiré sklenice
dělí se pomocí magnetu
padné nežádoucí příměsi. Poté se
a tzv. pěnové sklo, což je materiál,
od kompotů, od vína a
- Díky třídění odpadu a jeho
nadrtí a pomocí dopravníků a
který je vhodný jako izolační zásyp
dalších nápojů.
recyklaci vznikají nové produkty
vibračních sítí se dále dotřiďuje. okolo domů nebo jako izolace pod
(sklo lze recyklovat v podstatě
Nakonec se dočistí na požadova- základovou desku místo kamennéZelené sklo - barevné
donekonečna)
nou vysokou kvalitu pomocí opto- ho štěrku. Nadrcené sklo se může
lahve od vína, sirupů a piv
- Tříděním skla umožňujeme jeho
elektrických čidel. Nečistoty jako použít i bez nutnosti tavení jako
i tabulové sklo.
recyklaci, a tedy snížení spotřeby
kamínky nebo kousky porcelánu či přísada do speciálních druhů betoenergií při výrobě (až 90%), úspory
keramiky by se totiž mohly drama- nů a brusných hmot.
Hnědé sklo
surovin (65%)
ticky projevit na zhoršených vlast- Sklo se rozkládá tisíce let – jeho
nostech nových skleněných výrobPředností skleněných obalů je
Kristýna Sklenářová
tříděním šetříme přírodu
ků.
velká chemická odolnost, dobrá

• Navštivte bezobalovou prodejnu Martiny Lízlové •
Dokázali byste omezit produkci obalů v domácnosti a žít – bez obalu? Martina Lízlová z Lovosic a její rodina ano. A právě díky ní je to i pro
ostatní, kteří by chtěli následovat její příklad, nyní mnohem snazší.
Již více než půl roku funguje v Litoměřicích v
ulici Velká Dominikánská obchod, kde lidé zakoupí potraviny a drogérii na váhu, bez zbytečných obalů a do vlastních nádob. Jmenuje se
Meloun – ani jeden obal. Martina Lízlová
z Lovosic ho zde otevřela, protože prostě neměla kde nakupovat. Ona sama nechtěla již
dále přispívat k znečišťování planety zbytečnou
produkcí věcí, které, jak sama říká, vlastně vůbec k životu nepotřebuje. Pomáhá tak i ostatním podobně smýšlejícím lidem najít místo, kde
nakoupí kvalitní zboží, většinou v biokvalitě a
v množství, které právě potřebují. Obchod byl
prvním svého druhu v Ústeckém kraji. Od letošního února funguje v Ústí nad Labem bezobalový obchod s názvem Špajz a jeden částečně
bezobalový krámek je v Děčíně, ten se jmenuje
BIO KOKO.
Martina jde ve svém snažení ještě dál. Snaží se
zvýšit obecné povědomí o životě bez obalů
také přednáškami a vlastním příkladem. S manželem Tomášem a dcerou Melinkou žije již dva
roky tak, aby rodina neprodukovala žádný zbytečný odpad. Přednáší o tom na různých místech. Účastnila se například „Dne lovosických
autorů“ a v květnu spolupořádá přednášku o
„Alchymii ekopraní“ v Mozaice. Přednáška se
uskuteční 17. května 2018, přednášet bude
zástupce společnosti TierraVerde. Dokonce i
otevření obchůdku 4. září 2017 bylo záměrně
naplánováno na mezinárodní týden bez obalu.
Martina je velmi inspirující. Já osobně jsem
díky ní začala k úklidu používat sodu a ocet a
díky zahrádce mám možnost rostlinné zbytky
z domácnosti kompostovat. Když posloucháte
její přednášku, místy vás i zamrazí: Průměrná
česká domácnost ročně vyprodukuje víc jak
tunu odpadů, na které se z velké části podílí
právě obaly. V Evropské unii se ročně vyhodí až
88 miliónů tun potravin a zhruba 53 % z tohoto
pochází z domácností. Jen na území správních
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obvodů obcí Lovosice, Litoměřice a Roudnice
nad Labem se v průměru vyprodukuje 47 000
tun komunálního odpadu ročně. Toto číslo
vychází z průměru za posledních pět let podle
podkladů Sdružení pro nakládání s odpady
SONO (více o odpadovém hospodářství v článku na straně 7, pozn. red.)
Jak to vlastně celé začalo? Malá Melinka se
manželům Lízlovým narodila před dvěma a
půl lety. Mladá maminka Martina se nemohla smířit s produkcí obrovského množství
papírových plen, tak to začala řešit jinak. Je

to tak?
Nastávajícím maminkám i těm, které svou
ratolest již mají, doporučuji v začátcích zajít na
látkovací seminář, který pořádá párkrát do roka
Mozaika. Na semináři mají možnost slyšet výhody látkových plen, jednotlivé druhy si osahat,
vyzkoušet, přebalit panenku a utřídit si myšlenky. Na látkových plenách nic není…

Celý rozhovor s paní Lízlovou
včetně několika receptů najdete
na webu dnesek.lovosice.com
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Sdružení SONO vytvořilo nový plán odpadového
hospodářství až do roku 2025
Komunální odpad z Lovosic končí na skládce odpadů SONO PLUS, s.r.o. v Želechovicích. Skládka SONO PLUS, s.r.o. přijímá odpad
od 91 členských obcí „Sdružení pro nakládání s odpady“ (SONO). Aby systém odpadového hospodářství v ČR řádně fungoval, je nutné,
aby někteří původci odpadů (obce) pravidelně zpracovávali „Plán odpadového hospodářství“ (POH). V obcích na území bývalého okresu
Litoměřice, které jsou sdruženy v SONO, žije a produkuje odpad zhruba 104 000 obyvatel. SONO je nejenom vlastníkem skládky a dalších
zařízení zpracovávajících odpad v jejím areálu, ale pro města také loni nově zpracovalo aktuální plán odpadového hospodářství.
Plán odpadového hospodářství
(POH) je strategický dokument,
který si klade za cíl vytvořit podmínky pro předcházení vzniku
odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. Měl
by zefektivnit současný systém a
určit budoucí chod a cíle měst pro
dané období.
Aktuální Plán odpadového hospodářství SONO byl zpracován
v roce 2017 a platný bude až do
roku 2025. POH je zpracován
v souladu s plánem odpadového
hospodářství Ústeckého kraje.
Vychází z analýzy stávajícího stavu
na daném území, která byla zpracována na základě dat z let 2011 –
2015.

Nakládání s odpady si řídí jednotlivé obce dle svých vyhlášek. Pro
manipulaci a sběr odpadu je využíváno služeb několika oprávněných
společností. V Lovosicích to jsou
společnosti FCC BEC, s.r.o. a Podnik technických služeb Lovosice
s.r.o. Těmto společnostem jsou
odpady předávány a ty pak zajišťují jejich zneškodňování podle
zákona o odpadech.
Projekty a plány aktuálního POH
V plánu odpadového hospodářství SONO jsou stanoveny závazné
cíle, které korespondují s cíli, které
si vytyčil Ústecký kraj. Jsou to například: Trvale podporovat a udržet
tříděný sběr minimálně pro odpa-

Produkce odpadů na území SONO od roku 2011 do roku 2015
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem odpadů (t)

39181

37462

72328

41079

41842

Kg/na obyvatele za rok

377,5

361,0

697,0

396,0

402,0

% komunálního odpadu

56,6

56,7

29,9

51,3

49,1

Radikální zvýšení produkce odpadů v roce 2013, a to téměř o polovinu, bylo způsobeno povodněmi.
Největší nárůst byl tudíž zaznamenán v kategoriích odpadů „stavební a demoliční odpad“ a
„objemný odpad“. Na celkové roční produkci odpadů má velký podíl
směsný komunální odpad. Ve sledovaném období ho bylo průměrně 48,7 % z celkové produkce
odpadů. SONO PLUS dále uvádí, že
od roku 2013 byl zaznamenán
stoupající trend produkce papíru,
plastu, skla a kovů. Naopak se
snižuje produkce směsného komunálního odpadu. Produkce biologicky rozložitelného odpadu na
území se pravidelně zvyšuje. Meziročně se zvýšila o 17 % (roky 2014
a 2015).

dy z papíru, plastů, skla a kovů.
Snížit produkci směsného komunálního odpadu rozšířením odděleného sběru využitelných složek
komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů.
Povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných
odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné
odpady rostlinného původu. Podporovat systém sběru biologicky
rozložitelných komunálních odpadů. Do roku 2025 by Ústecký kraj
také rád zvýšil míru přípravy k
opětovnému použití a míru
recyklace stavebních a demoličních
odpadů, a to až o 70 %.
Toto je jen malý výčet všech cílů a
opatření, která by mohla být do
roku 2025 na území SONO prove-

dena. Realizace má být zajištěna
různými způsoby. V případě Lovosic je stanoveno několik konkrétních projektů: Do roku 2020
rozšířit o dalších 10 míst podzemní
stanoviště na tříděný a směsný
odpad. Rozšířit počet nádob na
kovové odpady ze 4 na 6. Město
by také rádo vybudovalo kompostárnu. Většina z těchto projektů
ovšem závisí na získání dotací. Platí
to především pro projekt kompostárny. Pozemek, kde by mohla
stát, je téměř připraven. V loňském
roce zde byl vybudován nový sjezd
a v současné době slouží pro deRok 2015

odpadem je vybudovat zařízení na
MBTU, tedy mechanicko - biologicky - tepelnou úpravnu směsného komunálního odpadu, které by
výrazně snížilo množství odpadu
ukládaného do skládky a tím prodloužilo její životnost v čase (kapacitu). Zároveň jde o reakci na nové
legislativní požadavky, kdy bylo
zvoleno toto řešení jako nejoptimálnější varianta tak, aby došlo k
minimálnímu finančnímu nárůstu
zatížení původce odpadů do roku
2025. Zařízení MBTU by mělo být
schopné produkovat 7 frakcí vytříděného odpadu, které jsou určeny

Ostatní odpady

Nebezpečné odpady

Tun/rok

%

Tun/rok

%

Odpad celkem

41646,96

99,53

194,92

0,47

Úprava nebo využití

2769,15

6,62

2,87

0,01

Kompostování

6165,67

14,74

x

x

Skládkování

25508,92

0,97

92,07

0,22

Spalování

142,13

0,34

84,50

0,20

Jiné

7061,09

16,86

15,47

0,04

ponování stavebních materiálů a
biologických odpadů z údržby
travních ploch ve městě.
Základem nového POH SONO je
krom jiného úprava koncového
zařízení, kde je odpad finálně zneškodňován. Vedle recyklačního zařízení a kompostárny je to především samotná skládka. Ohledně
skládky SONO PLUS se jedná o
skládku komunálních odpadů,
celkem je zde povoleno přijmout
79 druhů odpadů kategorie ostatní: od rostlinných zbytků, stavebních sutí až po směsný komunální
odpad. Hlavním cílem SONO v
oblasti nakládání s komunálním

především k materiálovému a
energetickému využití. Zařízení by
mělo zajistit využitelnost odpadů
v rámci oběhového hospodářství.
Projektováno bude na 40 000 t
směsného komunálního odpadu,
což zhruba odpovídá současné
kapacitě ročního návozu na skládku SONO PLUS s možností rozšíření kapacity. A tak jako v předchozím případě je realizace závislá
především na získání dotace.
V plánu odpadového hospodářství je také jako jeden z nástrojů
pro zlepšení nakládání s odpady
uvedeno zvýšení informovanosti
občanů dotčeného území.
(ik)

• • V únoru bylo na Milešovce naměřeno až -18 °C • •
Letošní zima byla mrazivá a únor byl v Ústeckém kraji asi nejchladnějším měsícem. V kraji nebyla ani jednou vyhlášena smogová situace.
Nejnižší teplota byla na měřící
stanici v Ústí nad Labem naměřena
27. února, a to -7 °C přes den a
-15 °C v noci. Teploty na hranici
-10 °C v noci panovaly více jak
týden, a to od 25. února do
4. března.
Na Milešovce bylo 27. února
naměřeno v noci -18 °C a ve dne
-9 °C. Teplota -18 °C zde byla
v noci naměřena dva dny po sobě,
podruhé ještě poslední únorový
den. Tepoty pod -10 °C (včetně) na
vrcholu nejvyšší hory Českého
středohoří v nočních hodinách
panovaly 11 dní od 22. února do
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4. března. Nejnižší denní teplotu
zde naměřili 26. února, a to -10 °C.
V průběhu tohoto období vyhlásil
Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ) výstrahu pro Ústecký kraj,
a to „silný mráz“, nízký stupeň
nebezpečí.
Se stavem ovzduší souvisí především množství znečištění polétavými částicemi prachu o velikosti do
10 mikrometrů (PM10) a dále oxidu
siřičitého (SO2), oxidu dusičitého
(NO2) a troposférického ozonu
(O3). Smogová situace je podle
zákona o ochraně ovzduší stav
mimořádně znečištěného ovzduší,

kdy úroveň znečištění oxidem
siřičitým, oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi PM10

nebo troposférickým ozonem
překročí některou z informativních
prahových hodnot (ozon způsobuje problém hlavně v létě, je součástí fotochemického smogu).
ČHMÚ nepřetržitě stav a čistotu
ovzduší monitoruje. Měření ovzduší v Lovosicích probíhá na budově

městského úřadu na základě
smlouvy se Zdravotním ústavem,
jehož pracovníci přístroje denně
obsluhují, kalibrují a odebírají
naměřené vzorky. Naměřené hodnoty jsou ovlivněny stavem počasí:
směrem a rychlostí proudění větru,
teplotou, inverzními situacemi,
dešťovými srážkami apod. Dobrou
zprávou může být, že letošní zimu
nebyla v Ústeckém kraji vyhlášena
žádná smogová situace.
(ik)
Informace z měřící stanice
Lovosice můžete nalézt na webu
města meulovo.cz/ovzdusi
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• • • Nakládání s odpady v Lovosicích • • •
I v uplynulém roce 2017 probíhal v Lovosicích pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, který pro město zajišťuje
společnost FCC BEC, s.r.o. Ze souhrnných údajů za rok 2017 vyplývá, že bylo celkově svezeno 2094,3 tun směsného komunálního odpadu,
což je mírný nárůst oproti roku 2016 (1956,1 tun). Tento odpad končí v převážné většině na skládce komunálního odpadu
společnosti SONO PLUS, s.r.o. jihozápadně od obce Siřejovice.
Separovaný odpad
Dále je ve městě sbírán a svážen
takzvaný separovaný odpad, který
je v procesu odpadového hospodářství využíván – recyklován. Jedná se o odpadní papír, plasty, sklo,
kovy (nápojové plechovky, konzervy, víčka, kovové tuby, apod.).
V roce 2017 bylo svezeno 115,8
tun papíru; 96,1 tun plastu; 85,7
tun skla; 0,8 tun kovů. Oproti roku
2016 se jedná o mírný pokles
v počtu sběru separovaného odpadu (2016 celkem 326,7 tun). Mezi
odpadní plasty jsou v rámci systému separovaného sběru v Lovosicích řazeny i tetrapacky (tzv. kompozitní obaly), což jsou obaly od
džusů, mléka, krabicových vín a
podobně. Plasty procházejí třídící
linkou, kde se ručně oddělují různé
druhy, barvy plastů a zároveň i
kompozitní obaly. Toto třídění se
provádí například na třídící lince
společnosti FCC BEC, s.r.o. v
Prosmykách.
Separace využitelných složek ze
směsného komunálního odpadu
má krom plnění legislativních závazků i smysl vyplývající ze znovuvyužití předmětných materiálů a
tím snížení množství ukládaného
odpadu na skládku. Separaci zno-

Letošní svoz bioodpadů
začíná 6. dubna a bude se
opakovat každý sudý pátek. Poslední svoz je naplánován na 30. listopadu.
Detailní rozpis jednotlivých vývozů je možné
najít na www.meulovo.cz
– Svoz bioodpadu v roce
2018.
vuvyužitelných odpadů podporuje
stát skrze autorizovanou obalovou
společnost EKO-KOM, a.s., která
obcím vyplácí prémie za množství
separovaného odpadu (čím větší
množství, tím vyšší prémie). Tento
bonus nepokryje celé náklady na
systém separovaného sběru v
rámci města, je však významným
příspěvkem ke snížení nákladů,
které musí město ročně na svoz
utratit. V roce 2017 obdrželo město za vytřídění shora uvedených
komodit celkem 978 409 Kč.
Bioodpad
Dalším odděleně sváženým odpadem je biologicky rozložitelný
odpad, který je dále kompostován

na kompostárně společnosti SONO
PLUS, s.r.o. Svážen je v období
vegetace (jaro až podzim) a to
jednou za 14 dní. V roce 2017 bylo
svezeno 418,1 tun bioodpadu.
Letošní svoz bioodpadů začíná
6. dubna a bude se opakovat každý sudý pátek. Poslední svoz je
naplánován na 30. listopadu. Detailní rozpis jednotlivých vývozů je
možné najít na www.meulovo.cz –
Svoz bioodpadu v roce 2018.
V případě požadavku na umístění
biopopelnice je třeba se obrátit na
odbor životního prostředí městského úřadu, který ji po vyřízení
formalit cca do 14 dní zdarma
přidělí.
Elektroodpad
Specifickým sběrem je sběr elektroodpadu, který je v závislosti na
druhu odevzdávaného elektrozařízení provozován různými společnostmi, které k tomuto byly akreditovány státem. V Lovosicích lze
jakékoliv vysloužilé elektro odevzdávat zdarma na sběrném dvoře
v ul. Terezínská. V rámci města je
potom síť sběrných míst na drobné elektro a baterie od roku 2016
rozšířena o 4 červené kontejnery
společnosti ASEKOL, a.s. v ulicích

Dlouhá, Svatopluka Čecha, Kostelní
a Sady pionýrů. V závislosti na
množství vybraného elektra dostává město finanční prémii, jejímž
účelem je podpořit sběr elektrozařízení. V roce 2017 inkasovalo
město za vybrané množství elektrozařízení 178 562 korun.
Sběrný dvůr
Nebezpečné odpady, jedlé oleje (z
kuchyně), velkoobjemové odpady
(matrace, nábytek, apod.) a další
mohou i nadále občané Lovosic
odevzdávat zdarma ve sběrném
dvoře v ul. Terezínská po předložení občanského průkazu. Bezplatný
odběr pneumatik je limitován
4 kusy za rok na osobu, u stavebního odpadu se jedná o limit 50 kg
na osobu za rok.
Podzemní kontejnery
V roce 2017 město vybudovalo
nových 8 stání podzemních kontejnerů na směsný komunální odpad
a odpad separovaný (papír, plast,
sklo). Využívání těchto popelnicových stání začalo od 1. 3. 2018.
Současně byly v okolí nově vybudovaných stání stahovány popelnice o objemu 1100 l, které budou
podzemními kontejnery nahrazeny.

SONO PLUS provozuje kompostárnu od roku 2009
SONO PLUS, s.r.o. provozuje od roku 2009
kompostárnu, která leží přímo v areálu skládky
na její již zrekultivované části. Na kompostárně
"SONO" jsou přijímány bioodpady s obsahem
přirozených organických látek, zejména bioodpady z údržby obecní zeleně, dřevní štěpky,
kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další
odpady z potravinářské výroby a zemědělské
produkce. Kompostárna má oprávnění zpracovávat i další biologicky rozložitelné odpady
např. vytříděné bioodpady z komunálního odpadu, kaly z ČOV. Kompostárna nepřijímá odpad živočišného původu.
Vlastní stavba kompostárny zahrnuje vodohospodářsky zabezpečenou plochu, na které je
prováděno kompostování v plošných hromadách. Odpady přijaté ke kompostování jsou
naváženy přímo na kompostovací plochu, kde
se provádí jejich drcení a založení do plošných
hromad. Výjimkou jsou odpady dřeva a dřevin
z údržby zeleně, které se před kompostováním
drtí. Průměrná doba zrání kompostu na ploše je
tři měsíce v závislosti na typu kompostovaných
odpadů a povětrnostních podmínkách.
Produktem kompostárny je kvalitní kompost,
nabízený pod názvem „SONO kompost, organické hnojivo“, který je registrovaný u ÚKZUZu
Brno dle zákona o hnojivech. Vyrobený kompost je možné používat k hnojení městské zeleně - při její výsadbě i obnově, je možné ho také
použít do zahrádek občanů, pařenišť a skleníků.
Zejména je však vhodný pro hnojení zemědělských půd, kde plnohodnotně nahrazuje statková hnojiva, kterých je v zemědělství stále menší
množství.
Kompost dodává do půdy aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti
půdy a základní živiny. Upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich
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schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování
živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a zvyšuje jejich provzdušně-

nost. Více o společnosti, cenách a aktuální nabídce se dozvíte na webu: skladkasono.cz
Václav Krycner, provozní ředitel SONO PLUS s.r.o.
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Školy

Gymnazisté se poznávají s kolegy
z Portugalska

Václav Kopta podpořil benefici
pro koncertní křídlo

Přelom letošní zimy a jara aktivně věnuje zdejší gymnázium jedné ze
svých mezinárodních aktivit. A tou je realizace vzájemného výměnného pobytů českých žáků v Portugalsku a jejich portugalských
vrstevníků následně zde v Lovosicích.

V Kulturním centru Lovoš se 26. března konala druhá benefiční akce
na podporu opravy koncertního křídla na lovosickém gymnáziu.

Skupina dvacítky našich školáků a
pedagogického doprovodu navštívila v závěru února přímořské letovisko Porto. Tamní partnerskou
školou je Conservatório de Música se zaměřením na hudební výchovu. Slunečné počasí týdenní
akci přálo, program byl opravdu velmi atraktivní. Nechybělo
přivítání a návštěva koncertu v
uvedené škole, vyjížďka lodí po
ústí řeky Douro, prohlídka fotbalového chrámu FC Porto, mořské
akvárium, věž Torre dos Clerigos, ale například ani ukázka výroby slavného vína, či dokonce praktická výuková lekce surfingu v
oceánu. O čilé kontakty mladých
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lidí z různých koutů Evropy a komunikaci v angličtině tak nebyla
rozhodně nouze.
Výprava Portugalců pak na Lovosicko zamíří na oplátku na začátku
dubna a i oni se zde nudit nebudou. Seznámí se nejen s gymnáziem, městem a okolím, zamíří
totiž i do Prahy, Drážďan, Terezína
nebo Litoměřic. Spatří také libochovický zámek a snad zvládnou i
pěší trek Oparenským údolím na
Lovoš. „Smysl těchto a podobných
aktivit je neoddiskutovatelný. Věříme, že další mezinárodní spolupráce budou následovat," uvedla Jozefína Eichlerová z lovosického
gymnázia.
Gymnázium

Opravit své historické koncertní
křídlo chtějí na lovosickém gymnáziu. Uspořádali proto již druhou
benefiční akci, při níž zazpíval školní sbor, bývalý žák Josef Fečo, dnes
velmi úspěšný na poli muzikálovém
a jako hlavní host také Václav
Kopta, muzikant a herec, známý
především svou nesmrtelnou rolí z
filmu Sněženky a machři.
První benefice v loňském roce

vynesla přes 17 tisíc korun. „Letošní
výtěžek činí 15 916 korun. Všem
moc děkujeme,“ sdělila Josefína
Eichlerová, učitelka hudební výchovy, která stála za organizací celé
akce.
Na opravu historického nástroje
gymnázium potřebuje 150 tisíc
korun. „Pomoc nám přislíbily i některé firmy“ doplnila Eichlerová.
(tuc, foto tuc)
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Informace

Vítězství v celostátní soutěži
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo již 14. ročník soutěže Svět očima
dětí a žákyně ze ZŠ A. Baráka se opět umístily na stupních vítězů.

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. února do 15. března 2018)

Rušení nočního klidu
Dne 17. 2. ve 4 hodiny jsme v ulici Osvoboditelů před jednou z provozoven řešili rušení nočního klidu.
Přechovávání omamných a psychotropních látek
Dne 17. 2. v 19:40 hodin jsme v jedné z ulic v centru města řešili muže
podezřelého z přechovávání omamných a psychotropních látek.
Řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu
Dne 24. 2. v 22:05 hodin jsme v ulici Osvoboditelů kontrolovali řidiče vozidla Volkswagen. Dechová zkouška byla u řidiče z Lovosic pozitivní, její
výsledek byl 2,81 promile alkoholu v dechu. Dne 5. 3. v 11:45 hodin jsme
na parkovišti firmy Preol prověřovali oznámení o řidiči soupravy nákladního automobilu a návěsu, který údajně řídil pod vlivem alkoholu. Dechová
zkouška byla u řidiče z Rumunska pozitivní, měl 0,48 promile alkoholu v
dechu.
Poškození výlohy
Dne 28. 2. v 7 hodin jsme řešili poškození skleněné výplně výlohy u jedné
z provozoven na Václavském náměstí.
Krádež v marketu Billa
Dne 4. 3. v 18:30 hodin jsme prověřovali oznámení o krádeži zboží v supermarketu Billa. Muži z Ústí nad Labem podezřelí z krádeže zboží byli
předvedeni na Policii ČR, kde se prokázalo, vzhledem k trestní minulosti,
že se jedná o spáchání trestného činu. Policie ČR si případ převzala k provedení úkonů v trestním řízení.
Řízení vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek
Dne 6. 3. v 0:30 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče vozidla
Volkswagen. Řidič z Libochovan odmítl provedení orientačního i lékařského vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Po zadokumentování byl písemný materiál k podezření ze spáchání přestupku, za
který se ukládá pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz řízení od jednoho
roku do dvou let, předán k dalšímu opatření správnímu orgánu.

Záštitu nad projektem převzal
tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Cílem této preventivně vzdělávací akce je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování
informovanosti z různých oblastí
prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. V letošním ročníku byla vyhlášena soutěžní témata Pomáhat a
chránit a Nebezpečí na sociálních
sítích. Žáci si měli z nabídky vybrat
jedno téma a na něj vytvořit buď
kresbu, malbu, trojrozměrné dílo,
nebo audiovizuální projekt – krátký
film či webovou prezentaci. Nebylo
jednoduché vymyslet na tato témata zajímavou práci. Naše žákyně
si však hravě poradily a vznikla tak
velmi zajímavá umělecká díla.
Barbora Veselá, žákyně 8.B, svým
Výkřikem oslovila hodnotící komisi,
ve které zasedli pracovníci odboru
tisku a PR Ministerstva vnitra ČR.
Porota Báře udělila 1. místo. Další

Duben 2018

Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
Dne 10. 3. v 0:50 hodin jsme v ulici Školní kontrolovali řidiče vozidla Ford.
Při kontrole se prokázalo, že řidič z Kutné Hory není držitelem příslušného
řidičského oprávnění.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

žákyně Tereza Vágnerová z 8.B s
dílem Vítr v hlavě obsadila skvělé
3. místo. Obě porazily silnou a
početnou konkurenci a jejich tvorbu právem komise ocenila diplomem a hodnotnými cenami. Dívkám srdečně gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci
školy.
ZŠ A. Baráka Lovosice
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Lovosicko
Seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?

Putování za památnými stromy
Seriál Lovosického dneška Putování za památnými stromy
na Lovosicku pokračuje jilmem vazem v Černivi.

Hádanka na duben:
Kde se nachází tento křížek?
V
Lovosickém
dnešku přinášíme 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 v
infocentru. Pokud bude správná,
obdržíte
drobný dárek.
Hledané místo
spolu s informací o pamětihodnosti bude odhaleno v dalším
vydání Lovosického dneška.
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 však nejsou zapomenuté.

Hádanka z březnového čísla:
Pomník císaře Josefa II. na Lhotce – ulice Ústecká
Po vpádu pruské armády do Čech byla na území města Lovosice a jeho
okolí svedena v roce 1756 první bitva sedmileté války. V roce 1766 navštívil bývalé bojiště císař Josef II. U příležitosti jeho návštěvy byl dle dostupných pramenů vystavěn tento pomník, který je tvořen pískovcovým
čtyřbokým jehlanem, vysokým cca 4 m, ukončeným koulí, kterou kdysi
završovala ještě i císařská orlice. Poslední udržovací práce většího charakteru proběhly na památce roku 1996 za přispění města Lovosice a
Okresního úřadu Litoměřice v celkové částce cca 130 tis. Kč. V rámci města pak jsou zajišťovány průběžné práce na údržbě zeleně kolem pomníku.
Robert Paťcha

Litografii (na obrázku) nechalo zhotovit město Lovosice k příležitosti
výročí 260 let bitvy pod Lovošem. Pamětní list z dílny malíře a grafika
Vladimíra Šavela je možné zakoupit v infocentru města.

Černivský památný strom stojí na
jedné ze dvou návsí obce. Jeho
stáří je Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR odhadnuto na 150 let.
Vysoký je zhruba 17 metrů a má
mohutný kmen se znatelnými
boulemi od starých uzavřených
poranění po odlomech větví. Dutiny stromu byly napadeny hnilobou, která prorůstala až do jádra
kmene. V roce 2009 proběhlo
ošetření stromu a hnilobou napadené části byly vyfrézovány. Dutina byla vyčištěna a zakryta. Došlo
také k ořezu suchých větví. Strom
je mírně nakloněný nad silnici.
Jeho koruna je zdravá a krásně
větvená.
Pod stromem je kamenný kříž
z roku 1833, který nechala postavit

rodina Králů po cholerové epidemii. V obci také stojí kaple Nejsvětější Trojice z 2. poloviny 19. století.
Památnému stromu by také měla
být věnována keška, která zde
podle webu geocaching.com byla
umístěna v roce 2011, vydržela zde
však pouze půl roku a pak měla
být vyměněna za novou.
Začátkem března zastupitelstvo
obce Černiv schválilo nový erb a
vlajku obce. Odkazuje na okolní
krajinu luk a polí, na kapli z
19. století, Podsedický potok a
také na erb Zajíců z Hazmburka,
kterým obec do roku 1559 patřila.
První zmínka o obci pochází z roku
1307 a v současnosti má 168 obyvatel.
(ik, foto ik)

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 - 195,- Kč / ks.

Prodej : 20. dubna a 30. května
Lovosice – u Billy - 13.30 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. Tel. 601576270, 728605840
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Lovosicko

Pozvání do středověkých Píšťan Zateplování bytových domů v IROP:
V roce 2017 byl několika píšťanskými nadšenci ustanoven spolek
Naše Píšťany aneb Píšťanský Bikut z.s. jako dobrovolný spolek
obyvatel, přátel a příznivců obce Píšťany.
Posláním a cílem spolku je především propagovat obec a okolí a
probudit zájem o historické, kulturní a přírodní památky v obci a
okolí, rozvíjet kulturní, sportovní a
volnočasové aktivity pro dospělé,
děti a mládež, organizovat kulturní, sportovní a společenské akce.
Hlavním projektem nově vzniklého
spolku je v letošním roce akce
Píšťanský Bikut – 800 let historie
Píšťan, která se uskuteční v sobotu
28. dubna od 10 do 18 hodin
v Píšťanech.

menném mlýnku a pečení chlebových placek; sedlář - unikátní ukázka rekonstrukce raně středověkých
sedel (jediné v ČR) a jezdeckých
pomůcek; práce s kůží - brašnář/
řemenář; kněz/jáhn z 12. - 13.
století (liturgie, výklad ze života
kněží této doby); voják – ukázka
základní výstroje a výzbroje prostého vojáka z počátku 13. století.
Tato celodenní ukázka řemesel ve
středověkém táboře poskytne
možnost si některá řemesla vyzkoušet nebo si osahat dobové

Projekt je motivován výročím 800
let od vydání latinsky psané listiny
v roce 1218, kdy král Přemysl
Otakar I. potvrdil Litoměřické kapitule její majetky a dary včetně
píšťanského sedláka s polem jménem Bikut. Sedlák Bikut poté, vždy
na sv. Jiří a sv. Havla, vozil na biskupství dary.
V obci Píšťany bude vybudován
středověký tábor, ve kterém bude
zachycen život a práce tehdejších
obyvatel. Součástí oslav bude
mimo jiné i cesta sedláka Bikuta s
dary na biskupství do Litoměřic,
která bude realizována povozem
taženým koňmi s průvodem dobově oblečených účastníků. Cestou
sedláka Bikuta na biskupství bychom chtěli připomenout symboliku a přivézt pěvecký sbor, který by
na historickém místě zazpíval dobové písně.
Návštěvníci akce se seznámí při
ukázkách s následujícími řemesly:
práce se dřevem - ukázky tesařského náčiní, šlapací soustruh aj.;
šperkař - výroba typicky raně středověkých šperků a ozdob; kovárna
- raně středověká kovárna s ručně
tahaným měchem; textilní řemesla
- různé metody tkaní - prýmkování, vyšívání, šití a barvení látek ve
12. - 13. století; táborová kuchyně
- ukázky vaření v raně středověkém táboře, mletí mouky na ka-

nástroje. Samozřejmě bude možné
se řemeslníků na cokoliv ptát. V
dalším doprovodném programu
budou raně a vrcholně středověké
stolní hry, ukázky dopravního a
válečného koně. V táborové střelnici budou ukázky střelby z kuší a
luků. Spolek Curia Vítkov o.s., který
bude ukázky prezentovat, ručí za
vysokou úroveň předváděných
replik oděvů, výstroje, výzbroje,
nástrojů i fundovanost účinkujících.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Novinky na rok 2018

Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech
pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018
pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory
v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat
od 2. 2. 2018 a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy
(3,5 mld. Kč), maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje
na 37. výzvu Energetické úspory
v bytových domech II, ve které byl
příjem žádostí ukončen 12. 1.
2018. Od listopadu loňského roku
byl v této výzvě patrný razantní
nárůst počtu podávaných žádostí o
podporu i nárůst objemnějších
projektů.
78. výzva přináší nové možnosti
pro podporu bytových družstev,
která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového domu
do doby založení společenství
vlastníků jednotek. Aktuálně se pro
tato družstva podařilo vyjednat
možnost získání podpory za celý
bytový dům.
Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla nově
možnost v určitých případech
podat žádost o podporu mimo
režim veřejné podpory a de minimis. Pro některé typy projektů
došlo k rozšíření způsobilých výdajů. Snížen byl také počet povinných příloh žádosti nebo počet
povinných indikátorů projektu. V
červnu loňského roku se podařilo
vyjednat také příznivější podmínky

pro čerpání podpory na plynové
kondenzační kotle nebo tepelná
čerpadla. Z předložených projektů
je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Stejně jako v předcházejících
výzvách platí snížené technické
nároky pro bytové domy, které
jsou kulturní památkou nebo se
nacházejí v památkové rezervaci
nebo v památkové zóně. Pro tyto
domy může být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést
kompletní úpravy s cílem uspořit
požadované množství celkové
dodané energie, a proto v těchto
případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro
získání podpory pro změnu zdroje
tepla platí mírnější podmínky na
technický stav bytového domu.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových
domech III naleznete na webu
IROP.
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj České
republiky, které je zprostředkujícím
subjektem IROP.
(IROP)

Závody hlemýžďů zahradních
Závodíte rádi? Máte rádi zábavu?
Chcete se pobavit a také poučit?
Přijďte si zazávodit na Regionální
závody hlemýžďů zahradních do
Píšťan 28. dubna od 14 hodin.
Soutěžíme podle mezinárodních
pravidel o zajímavé ceny.
Závody probíhají na zvlhčené
podložce, na které je vyznačeno
několik kruhů. Šneci se rozestaví
po obvodu toho nejmenšího a
jejich cílem je dorazit k obvodu
kruhu největšího. Urazit tak musí
vzdálenost 33 cm. Po vložení šneků na startovní čáru se až do konce závodu nikdo nesmí šneků nijak
dotýkat, přemísťovat je, ani jakkoliv ovlivňovat, např. lákáním na
potravu.
Ing. Pavel Jursík

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 4. května
Duben 2018
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Nejlepší mladí chemici kraje opět navštívili Lovosice
Ve středu 28. února proběhlo v sále lovosické secesní radnice slavnostní vyhlášení již 6. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého
chemika Ústeckého kraje“. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
Přestože žáci znali výsledkovou
listinu, prvních šest chemiků čekalo
na své umístění do poslední chvilky. Čtyři žáci, o jejichž pořadí rozhodovalo 6 bodů, postupují do
celostátního kola, které opět proběhne na půdě Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice. Vítězem krajského kola se stala
Denisa Púpalová ze ZŠ Louny,
která v obou částech soutěže
(teoretické i praktické části) dosáhla velmi vyrovnaných výsledků.
Druhé místo obsadil Rudolf Reichel
ze ZŠ v Teplicích, jež dosáhl nejlepších výsledků v části praktické.
3. místo pak vybojoval Vojtěch
Chlapec ze ZŠ v Ústí nad Labem. A
4. místo získal Vojtěch Králíček ze
ZŠ v Mostě s nejvyšším možným
počtem dosažených bodů v teoretické části.
Nejlepším řešitelem z Litoměřicka
byla na 11. místě Jana Divišová ze
ZŠ Straškov – Vodochody. Všichni
účastníci obdrželi dárkové tašky a
diplomy nebo účastnický list. Ocenění získali také všichni učitelé
chemie ze základních škol. Učitelé,
jejichž žáci dosáhli nejlepších výsledků v soutěži, obdrželi cenu v
podobě příjemného dárku.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také zástupci sponzorů soutěže
a zástupci Ústeckého kraje. Ocenění předával personální ředitel Lovochemie, a. s. Michal Kurka a
Anna Šímová, další zástupci sponzorů soutěže Preol, a. s. Jitka Nezbedová, Unipetrol RPA, s.r.o. Lucie

Pražáková, Spolchemie Jiří Chudoba, Flexfill, s.r.o. Adéla Smetanová
a Vodní sklo, a. s. Zdeněk Vosátka.
Za KÚ Ústeckého kraje se slavnostní akce zúčastnily předsedkyně
Výboru pro výchovu, vzdělání a
zaměstnanost Radmila Krastenicsová a vedoucí odboru školství
Dagmar Waicová. Městský úřad
Lovosice, který propůjčil sál radnice, zastoupil místostarosta Vladimír Šuma. Celou akci svým pěveckým vystoupením zpestřili žáci
pěveckého souboru Letušky ze ZŠ
A. Baráka v Lovosicích pod vedením Moniky Brandýské.
Soutěž Nejlepší mladý chemik
Ústeckého kraje má v tomto kraji
již delší tradici. První kolo vždy
probíhá v režii základních škol.
Letos se soutěže zúčastnilo 56

základních škol Ústeckého kraje
zastoupených celkovým počtem
1120 žáků.
Oproti loňskému roku se počet
škol opět zvýšil, což dokazuje, že
popularita soutěže stoupá. Do
soutěžního klání se zapojilo 12
základních škol z Litoměřicka, dvanáct škol z Ústecka, deset z Mostecka, deset škol reprezentovalo
Chomutovsko, šest škol Lounsko,
čtyři Teplicko a dvě Děčínsko. Zbylé základní školy (10) nechtěly
pokračovat v dalších kolech.
Autorem zadání písemných testů
a praktické části pro celou republiku byla pro tento rok vylosována
SPŠ Hranice. Teoretické úkoly ve
školní a druhé části byly svou náročností zaměřeny na široký okruh
žáků. Teoretická část byla zaměře-

na na důkazové reakce aniontů.
Organizátorem druhého kola se
stejně jako v předchozích ročnících
soutěže stala Střední odborná
škola technická a zahradnická v
Lovosicích. Do tohoto kola základní školy přihlásily 138 žáků, ale
nakonec se zúčastnilo pouze 103
soutěžících. V předvánoční atmosféře se mladí chemici vyrovnávali
s teoretickými otázkami z oboru
chemie. Vyhodnocení této části
soutěže provedli vyučující z výše
zmíněné střední školy.
Po absolvování testu byl pro
soutěžící připraven doprovodný
program – svou prezentací se
představila Lovochemie a rovněž
Preciosa z Kamenického Šenova a
na pořadu byly i efektní pokusy v
laboratořích školy. Do třetího kola
se probojovalo 41 nejlepších chemiků, kteří v lednu opět navštívili
lovosickou školu. Zde tentokrát
prokazovali své praktické znalosti a
dovednosti, které vyhodnocovala
učitelka této školy Iva Šafratová.
Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ je zařazena MŠMT
do programu Excelence. MŠMT
patří mezi spoluvyhlašovatele soutěže, vyhlašovatelem, pořadatelem
a generálním partnerem je Svaz
chemického průmyslu ČR. Celostátní finále se uskuteční 12. června
2018 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Všem postupujícím držíme
pěsti.
Mgr. Jaromíra Venclíčková,
ředitelka školy, foto ik

Děti z MŠ Sady pionýrů zazpívaly na schůzi svazu tělesně postižených

Náš pěvecký sbor Skřítci z MŠ Sady pionýrů opět po roce přišel zpříjemnit a obohatit program na konferenci lovosického svazu tělesně postižených
v KS Lovoš veselými písničkami. Vystoupení našich malých zpěváčků se stalo již tradicí. Děti zpívaly radostně a s plným nasazením i přes to, že
k dispozici nebyl klavír. Vystoupení dopadlo dobře a dětem se ani nechtělo z pódia. Zpěv známých písní interpretovaných těmi nejmenšími přispěl
k pohodové atmosféře. Děti byly odměněny bouřlivým potleskem a sladkostmi.
MŠ Sady pionýrů
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Týden poezie na 1. ZŠ zpestřila
známá spisovatelka Braunová
Každý rok na 1. ZŠ Lovosice probíhá Týden poezie, který je zakončen
školním kolem recitační soutěže.

Letos byla pro děti připravena
beseda se známou spisovatelkou
Petrou Braunovou v městské knihovně. Paní Braunová představila
dětem jednu ze svých úžasných
knih Dům doktora Fišera. Školákům se beseda velmi líbila a z
knihy byli nadšeni.
Během týdne nám rodiče, babič-

Duben 2018

ky i tetičky přišli předčítat úryvky z
knih, které si každá třída vybrala
sama, a celý týden se vybraní žáci
jednotlivých tříd pilně připravovali
na školní kolo recitační soutěže.
Její vítězové se ke konci března
zúčastnili okresního kola v Litoměřicích.
Mgr. Jitka Hellerová
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Slavné i méně slavné osmičky 1. vítání občánků v Lovosicích
Ve čtvrtek 15. března proběhlo v Pfannschmidtově vile první letošní
v Lovosicích
vítání občánků v Lovosicích. Obřad vedli radní Milan Šramota
Všichni čeští občané vědí, že osmičkové roky bývají na pro naši zemi
často osudné. Rok 2018 budou v Česku provázet významná jubilea.
Dovolím si tato významná léta pro český stát doplnit i dalšími roky
důležitými jen pro Lovosice. Nuže kráčejme od těch nejstarších…

a matrikářka Hana Beránková. Kulturní vystoupení zajistily děti
z Mateřské školy Sady pionýrů.
Foto: FOTO-TREND s.r.o. Lovosice

1228 patřily Lovosice pánům z Lichtemburka
1248 První zmínka o dřevěném kostelíku sv. Václava
1348 Karel IV. vydal v Drážďanech 8. prosince listinu, kterou dal altzellským mnichům právo svobodného přívozu na Labi s dvěma prámy a
jedním člunem s tím, že na vzdálenost půl míle (4-5 km) od Lovosic po
vodě dolů a půl míle proti vodě nahoru nesmí být zřizován na Labi žádný
jiný přívoz. Zároveň dostali lovosičtí mniši právo svobodně plavit veškeré
druhy obilí i jiné zboží z Lovosic po řece Labi nahoru i dolů. Mimoto bylo
klášteru potvrzeno držení obou labských břehů, hostinec v Píšťanech a
zřízení druhého v Lovosicích – oba směly vařit vlastní pivo. Dále bylo
povoleno ve vsi zřídit kovářství a ševcovskou dílnu. Všechna privilegia
potvrdil klášteru v roce 1395 i Karlův syn Václav IV.
1548 bylo přiznáno českou korunou plavit po Labi úrodu vína bez cla
1618 Na počátku stavovského povstání byl Adam ml. z Valdštejna považován za tolerantního a smířlivého politika a obě strany (císař i stavové)
od něj očekávaly podporu svých cílů. Valdštejn se však snažil, aby povstání v zárodku ochromil. Podařilo se mu to na Moravě, na českém zemském
sněmu Valdštejnova akce ztroskotala. Valdštejn se musel rozhodnout –
buď Fridrich Falcký a nejistá budoucnost nebo Ferdinand II. a pokračování kariéry v jeho službách, ovšem s rizikem ztráty majetku v českých zemích. V té době se stáhl z politické scény a zdržoval se v Lovosicích, které
zvolil za východisko emigrace. Posléze pomocí přátel získal povolení
k opuštění země a odešel do Saska, s jehož kurfiřtem se přátelil; nějakou
dobu pobýval v Budyšíně (prý v nuzných poměrech).

Zleva: Adam Pikna, Gabriela Pilařová, Martin Grygar,
Alžběta Chudobová a Rozálie Miková.

1638 Adam zemřel 24. srpna a lovosické panství zdědil syn Adama Karel Ferdinand Maxmilián hrabě z Valdštejna
1648 vypukl v Lovosicích mor. 16. listopadu vpadl do Lovosic vojenský
oddíl 600 Švédů a dva dny v zámecké budově zle řádil.
1748 dostaven kostel sv. Václava. Původně dřevěný kostelík ze 14. století
byl přestavěn raně barokně roku 1658 nákladem obce a Černínů. Zcela
přestavěn byl za vlastnictví Badenů v letech 1733 - 48 Petrem Versou.
Kostel je jednolodní, obdélný, s oble zakončeným užším presbytářem s
bočními patrovými přístavky a s věží nad průčelím. Na průčelí kostela je
umístěn kamenný erb markrabat z Badenu.
1768 město nechalo postavit pamětní sloup mezi Lovosicemi a Lhotkou
n./L. na paměť pobytu císaře Josefa II., který si na tomto místě v roce
1766 prohlédl bojiště. Pokračování v dalším vydání
(hz)

V knihovně přednášel Jaroslav Bašta

V pondělí 5. března se uskutečnila v městské knihovně další geografická
přednáška Jaroslava Bašty, v níž se například hovořilo o vojenském hřbitově u Volgogradu (na snímku). Bašta je český politik a diplomat, původním povoláním archeolog, za normalizace disident a signatář Charty 77, v
90. letech 20. století poslanec, ministr, pak velvyslanec a diplomat.
V Lovosicích už přednášel několikrát.
Celý článek najdete na dnesek.lovosice.com
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Zleva: Viktorie Gasserová, Tereza Ševelová, Dominik Klusáček,
Marie Smutná a Matylda Peterková.

Zleva: Emma Vavreková, Štěpánka Beranová, Filip Novák,
Samuel Klusák a Klára Koubová.
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• Váš nový soused AWT vlastní depo v Lovosicích •
Bývalé lokomotivní depo u „teplického“ nádraží má nového majitele, kterým je společnost Advanced World Transport (AWT).
Stavební práce omezily možnost zkracovat si zde cestu do města.
Skupina AWT patřící do skupiny
polského železničního dopravce
PKP CARGO je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb
nákladní železniční dopravy v Evropě. Mezi klíčové služby skupiny
patří železniční doprava, kombinovaná doprava, železniční spedice,
provozování vleček, železniční
stavby a traťové služby, pronájem,
opravy a čištění železničních vozů,
rekultivace a stavební práce.
AWT disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5 000 vozů, které využívá pro
vlastní potřeby i pronajímá třetím
stranám. V České republice vlastní
otevřený terminál kombinované
dopravy v Paskově, provozuje více
než 60 železničních vleček, vlastní
přes 400 km tratí a zaměstnává
přes 2 000 pracovníků.
Pro údržbu svých lokomotiv společnost AWT disponuje sedmi
lokomotivními depy po celé České
republice a nyní se na mapě center
údržby v rámci společnosti nově

objevuje také město Lovosice,
které se pro společnost stává klíčovou lokalitou pro údržbu lokomotiv a vozů v rámci Čech.

Před samotným zahájením činnosti depa, které je naplánováno
na konec června 2018, probíhají již
nyní v areálu stavební práce nutné

k plnohodnotnému zprovoznění,
což s sebou samozřejmě přináší
určitá omezení a rizika.
Je známo, že občané byli v minulosti zvyklí procházet prostorem
areálu lokomotivního depa a zkracovat si tak cestu do města. Vzhledem k tomu, že areál je opět
funkční, je nutno respektovat
zákaz vstupu do areálu. Jedná se
zejména o bezpečnost občanů
města, neboť jak v rámci aktuálně
probíhajících stavebních prací, tak i
v rámci běžného provozu zde
hrozí v případě neoprávněného
pohybu riziko úrazu. Zároveň
obecně není dovoleno pohybovat
se po kolejích a vstupovat do prostoru železniční dráhy.
Společnost AWT klade velký
důraz na společenskou odpovědnost, ekologii a bezpečnost a plánuje do areálu investovat nemalé
finanční prostředky, tak aby lokomotivní depo bylo pro občany
opět živou a pěknou částí města.
Lukáš Kresač, foto archiv AWT

Knihovna v roce 2017 přinesla návštěvníkům vzdělání i zábavu
Městská knihovna v loňském roce prošla organizační změnou - přešla pod příspěvkovou organizaci Kulturní středisko Lovoš a od září pracuje
v novém automatizovaném knihovním systému Tritius, který nahradil zastaralý Clavius. Na koupi tohoto systému knihovna úspěšně žádala
o dotaci z programu VISK3 Ministerstva kultury ČR, bylo jí přiděleno 133 000 korun, což je přibližně 60 % částky z 70 % možných.
Pokud nahlédneme do statistiky
za loňský rok, dozvíme se, že:
- k 31. prosinci 2017 knihovna
vlastnila 43 997 knihovních jednotek, z toho 30 952 k.j. krásné literatury a 13 045 k.j. naučné literatury,
- v roce 2017 bylo nakoupeno
1146 knih,
- zaregistrovalo se 1117 čtenářů,
z toho 410 do 15 let,
- čtenáři si vypůjčili celkem 38 582
knih a časopisů,
- plocha knihovny pro uživatele
činí celkem 498 m2,
- proběhlo 128 kulturních akcí pro
veřejnost.
Tolik pár ukazatelů ze statistiky a
nyní se můžeme věnovat akcím
pro veřejnost. V první řadě jsou to
pravidelné dopolední knihovnické
lekce, exkurze a besedy pro mateřské školy (nejen lovosické) a základní školy. Například únorový
týden poezie a prózy navštívilo
9 tříd (195 dětí) 1. ZŠ Lovosice,
další velkou akcí Už jsem čtenář
prošlo během roku v pěti lekcích
67 prvňáčků, kteří byli v červnu
slavnostně pasováni na čtenáře.
Z úspěšných dopoledních akcí
mohu jmenovat spisovatele Dana
Černého, který nejen četl ze své
knihy Pohádky Českého středohoří, ale i zazpíval a zahrál na kytaru.
Dětem se líbilo i setkání s manželi
Krajíčkovými a paní Vosykovou a
hlavně vodícími psy Plutem a Aronem, dozvěděly se, jak se chovat,
když potkají nevidomého člověka
s vodícím psem, a nakonec bylo i
velké mazlení a focení s pejsky.
V knihovně probíhá samozřejmě
program pro děti i odpoledne,
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různé soutěže, čtení a hlavně již
proslulé tvoření s knihovnicí Mirkou, některé výtvory můžete obdivovat i v oknech dětského oddělení – naší „Galerii v oknech“.
V červenci jsme ve spolupráci s
KS Lovoš, Mozaikou a Úsměvem
uspořádali Hravý úterek – Den
knihy. O tom, že byl velmi podařený i přes nepřízeň počasí, již v
Lovosickém dnešku článek vyšel. U
příležitosti listopadového Dne lovosických autorů pořádáme doprovodné akce pro děti.
Nezapomínáme ani na dospěláky.
Akcí bylo přehršel, jen výstav námi
uspořádaných bylo 7 (fotografie
Miroslava Hvorky, obrazy Antonína Baráka, Ex Libris, obrazy nevidomé Ivy Zuchové, prostor dostali
i mladí místní výtvarníci Markéta
Hernychová, Annie En a Josef
Mohr), velkou vánoční výstavu v
sálech knihovny uspořádalo sdružení Šance a ve vestibulu knihovny

je umístněna stálá expozice prací
dětí ze ZUŠ Lovosice, která je uměleckou školou pravidelně obměňována.
V květnu u nás proběhl historicky
první křest knihy – Nabu, Nelsi a
škola pro superpsy, což je kniha
pro děti, kterou napsala těžce
zrakově postižená lovosická spisovatelka Stanislava Krajíčková. Křest
byl zajímavý nejen množstvím
vzácných hostů (např. nevidomý
zpěvák Radek Žalud a paralympionik – nevidomý plavec Miroslav
Smrčka, kmotr knihy), ale i množstvím vodících psů, kteří doprovodili své pány. V září jsme pokřtili
další knihu – Válečná stezka Aztéků, opět nevidomé autorky Petry
Podrábské, kmotrem byl slavný
básník Jiří Žáček.
V knihovně probíhají samozřejmě
i autorská čtení – loni nejvíce zaujali Jiří Hájíček, Iva Pekárková a
Karel Hvížďala. Dále cestovatelské

přednášky, zde z mnoha musím
vzpomenout na Japonsko Jiřího
Máry a též Austrálii v podání Jaroslava Lísky. V knihovně se i vzděláváme – loni to bylo v mineralogii,
astronomii, tajemstvích Třetí říše a
hlavně jsme nezapomněli na Marii
Terezii, k 300. výročí narození této
panovnice proběhl cyklus 2 přednášek Evy Havlovcové. Myslíme i
na zdraví, kterému byly věnovány
tři přednášky - Trénování paměti,
Předcházení rakovině prsu a velice
zajímavá přednáška Deprese z
pohledu pacientky.
Během roku v knihovně proběhlo
i několik koncertů, z těch námi
uspořádaných byl moc krásný
koncert uměleckého studia Bell
Canto za doprovodu profesora Jíši
a Podzimní Keltohrátky, další koncerty v sále knihovny pravidelně
pořádá ZUŠ.
A téměř na závěr něco zábavného – v říjnu nám Josef Klíma vyprávěl o pestrém životě reportéra a o
svých knížkách, povídání prokládal
hrou na klávesy a zpěvem vlastních písní, sál byl plný a potlesk
velmi dlouhý. Všechny akce nelze
vyjmenovat, ostatně o nich pravidelně píše do Lovosického dneška
naše velká příznivkyně Eva Hozmanová, za což jí patří velký dík.
Pokud mohu poodhalit, na co se
můžete těšit letos, tak k nám opět
po 4 letech zavítá pan Václav Větvička, nad novou knihou Zázračné
České středohoří se budeme setkávat s oblíbeným Jiřím Svobodou a čeká nás i mnoho dalšího.
Moc se těšíme na naše čtenáře a
návštěvníky akcí.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny
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„V hudbě život Čechů“ – Představuje se pěvecký sbor Tutti Pazzi
Sbor Tutti Pazzi je nejmladším lovosickým sborem. Vznikl na gymnáziu v říjnu roku 2017, a to s příchodem nové učitelky hudební výchovy.
Název jsem nechala na studentech, bylo několik návrhů a nakonec si odhlasovali Tutti Pazzi, protože to ve volném překladu znamená „Všichni blázniví lidé“ – což
na náš pěvecký sbor, myslím, dokonale sedí. Zkoušíme každé pondělí v hudebně gymnázia od 15:45
do 17:30. Před koncerty míváme
ještě víkendová soustředění. Zatím
jsme se nikam za hranice Lovosic
soustředit neodjeli, ale není všem
dnům konec. Aktuálně čítá Tutti
Pazzi 30 členů. Věkové rozmezí je
od primy až po septimu, nejvíce
členů je však ze třetího a druhého
ročníku.
Většina našich písní je buď a
cappella, nebo je doprovod upraven pro klavír. Máme svého korepetitora, posluchače Konzervatoře
v Teplicích Standu Čermáka, anebo
nám vypomáhá korepetitorka pěveckého sboru In Flagranti Natálka
Navrátilová. Nesmím zapomenout
na našeho úžasného bubeníka
Jana Drašnara. Ve sboru máme
také další skvělé instrumentalisty,
kteří s přehledem ovládají kytaru,
klavír, flétnu či housle. Další naší

Tutti Pazzi
výhodou je i fakt, že jeden z našich
členů, student septimy Tomáš Hart,
studuje v ZUŠ v Litoměřicích skladbu a upravuje nám písně přímo na
tělo. Mám ve sboru zkrátka samé
poklady.
Ve studentském sboru je těžké
prosadit si nějakou lidovku, protože dnešní děti zkrátka lidovky ne-

baví (a já je tak miluju). Přesto se
mi podařilo jich pár do repertoáru
protlačit (i když mě to stálo mnoho
úsilí). Jinak zpíváme od všeho něco. Myslím si, že je dobré nezůstat
jen u jednoho žánru, protože když
sbor dokáže, že umí nastudovat
skladbu z období baroka a zároveň
nějakou současnou populární pec-

ku, vypovídá to mnoho o jeho
kvalitách. Také si myslím, že žánrově pestrý repertoár je zábavnější i
pro publikum. Naší prioritou je
především pobavit a potěšit naše
posluchače.
Na oblíbenou píseň byste se
museli zeptat dětí, myslím, že naše
oblíbené písně se různí. Mým
osobním favoritem jsou lidové
písně v tragickém tónu, například
Zabili, zabili, Osiřelo dítě nebo
Mezi horami. Děti už si ze mě dělají legraci, ale mě zkrátka baví, když
se hudba lidí dotýká a donutí je
zastavit se a třeba se i vybrečet a
setřást ze sebe tíhu všedního dne.
Nejčastěji nás můžete vidět na
půdě našeho gymnázia, kde pořádáme různé akce, které jsou spojené s koncerty – pravidelně Vánoce
a Velikonoce na gymnáziu, také
zpíváme na dnech otevřených
dveří i při jiných příležitostech.
Koncertovali jsme také v knihovně
a ve školní jídelně. Krom Lovosic
jsme také zpívali v Siřejovicích,
Litoměřicích, Rumburku a doufám,
že se ještě někam podíváme.
Josefína Eichlerová, učitelka hud. výchovy

V Lovosicích se uskutečnila vzpomínka na skladatele Zoltána Kodálye
Vernisáž výstavy „Ať se raduje celý svět” a koncert ku příležitosti 135. výročí narození a 50. výročí úmrtí maďarského skladatele
Zoltána Kodálye se konala ve středu 21. února ve středisku Magyar ház ve Školní ulici č. 6. Pořadatelem akce byl Svaz Maďarů žijících
v Čechách, pobočka Lovosice. Výstava trvala do 13. března a navštívilo ji za dobu trvání přes 300 osob.
Pamětní výstavu zahájila předsedkyně Svazu
Iveta Pospíšilová a tajemnice Maďarského institutu v Praze Annamária Péntek. Výstavu sestavil
jeden z nejuznávanějších odborníků na Kodályovo dílo Mihály Ittzés, který byl pověřen maďarským Ministerstvem zahraničních věcí a použil
dokumenty budapešťského Kodályova archivu a
Archivu hudebnin a umění Univerzity Ference
Liszta.
V Lovosicích představená výstava připomíná
jednu z věhlasných a významných osobností
maďarské kultury 20. století. Zoltán Kodály byl
nejen výborný skladatel a hudební pedagog,
zapsal se do dějin Maďarska také svou nedocenitelnou sbírkou maďarských lidových písní.
Vedle jeho známé hudebně pedagogické metody je důležité zmínit jeho pedagogickou činnost
zaměřenou na vytváření národní hudební kultury založené na lidové tradici, její pozvednutí na
evropskou úroveň a šíření sborového hnutí.
Výstava prezentující život a dílo Zoltána Kodálye kromě jeho skladatelské práce zahrnuje i
jeho zpěvohry, v nichž využíval prvků maďarské

lidové hudby a vytvářel z nich umělecké kompozice, které přivedl až do koncertních sálů, a

dokonce do budapešťské Opery. Nejhranějším
dílem z nich se stala po celém světě uváděná
Suita János Háry.
Díla a práce Zoltána Kodálye desetiletí po jeho
smrti stále ovlivňují duchovní obraz Maďarska.
Výrazně přispěl k znovuzrození maďarské hudby a lidové hudby. Poslední báseň, kterou Kodály chtěl zhudebnit, byl Hlas Boží trouby od
Endreho Adyho, ve kterém zazní skladatelův
poslední vzkaz, který nechal pro svou vlast a
pro svět: A dí: Žít nechte všechny jiné! Poroučí:
Všichni radujtež se!
„Děkuji jménem Maďarského institutu v Praze
za organizační práci Svazu Maďarů v Lovosicích,
Magdaleně Krobové za úvodní slova a účinkujícím za účast na dnešním koncertě při příležitosti
zahájení výstavy, a to Aleně Kolaříkové, Barbaře
Pospíšilové, Ivetě Pospíšilové, Evě Peluňkové,
Ludmile Tesaříkové a Karlu Tesaříkovi,“ zakončila vernisáž Annamária Péntek. Účast byla hojná,
mimo jiných se vernisáže zúčastnili i čelní představitelé města a kulturního dění Lovosic.
(hz, foto archiv Svazu)
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V knihovně besedovala oblíbená spisovatelka Irena Dousková
Autorka pochází z divadelní rodiny, matka a otčím byli herci v příbramském divadle. Otec Petr Freistadt působil jako divadelní režisér,
roku 1964 emigroval do Izraele. Irena vystudovala gymnázium a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou roku 1989 úspěšně
absolvovala a získala titul Mgr. Vykonávání právnické praxe se však nevěnuje. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala jako
dramaturgyně v kulturním středisku v Praze. V současnosti působí jako spisovatelka z povolání.
Spisovatelka začínala, jak to obvykle bývá,
poezií (sbírka Pražský zázrak) a potom již následovala známější beletrie, návštěvníci určitě
budou znát tragikomickou, částečně autobiografickou trilogii Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák a Darda. Spisovatelka chtěla původně napsat třetí díl o roce 1989, ale sdělila přítomným,
že to prostě nešlo. Pokoušela se o to prý několikrát, ale nakonec to vzdala. Nevyloučila však, že
to zkusí znovu.
Čtenářsky nejoblíbenějším textem se stala
autorčina druhá próza, román Hrdý Budžes.
Podle tohoto románu vzniklo stejnojmenné divadelní představení, kde Helenku Součkovou
skvěle ztvárnila Bára Hrzánová (Divadlo Antonína Dvořáka Příbram). Spisovatelka je s provedením hry i Bárou velmi spokojena. Ocenění a
tolik repríz (zatím přes 700) nikdo nečekal. Hrdý
Budžes se hraje i v roce 2018.
Irena Dousková úvodem pochválila skvělou
návštěvnost (přes 40 účastníků) a začala číst ze
své nové knihy Medvědí tanec. Román pojednává o posledních měsících života enfant terrible
české literatury Jaroslava Haška. V roce 1922 se
nemocný Hašek uchýlil do Lipnice, aby dopsal
své životní dílo. O Švejkovi sice padne pár zmínek, ale to je vše. Hašek umírá, stěží se doplouží
s oteklýma nohama do hospody.
Silnou stránku románu představuje tísnivá
atmosféra blížícího se konce. Hašek stále ještě
píše pro přátele veršovánky, ale smrti se bojí,
jak si všimne jeho žena Šura, která se o umírajícího alkoholika stará. Autorka přečetla několik
úryvků o tom, jak Hašek Šuru „ulovil“, jak se
hospodyni faráře narodilo dítě s neznámým
svůdcem a že Garrigue není pes Haryk, jak si
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Irena Dousková
v Lovosicích.
myslel kluk Tonda, kterého Hašek často škádlil,
ale manželka. V besedě také paní Irena uvedla,
že knihu Oněgin byl Rusák spolu s režisérem
Janem Bornou zdramatizovala pro pražské Divadlo v Dlouhé. I Darda byla uvedena v Divadle
Na Jezerce v roce 2012. V hlavní roli Heleny
Součkové se opět představila Bára Hrzánová.

Spisovatelka také uvedla své oblíbené autory –
Jana Balabána, Miloše Urbana a Zdeňka Bauera.
V závěru si některé přítomné dámy nechaly
podepsat knížky a já se musím přiznat, že jsem
si s paní Irenou s vervou zarecitovala báseň A
hrdý buď, kterou jsem si pamatovala ze školy.
Docela nám to ladilo.
(hz, foto archiv knihovny)
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Karatisté získali v prvním závodě
sezony 12 medailí
Letošní seriál Národních pohárů ČR odstartoval své první kolo
v Českém Krumlově.

Členové lovosického střediska
Sport Union bodovali v disciplíně
kumite. Celkem se klub radoval z
8 zlatých, 3 stříbrných a 1 bronzové medaile.
Do tohoto výčtu přispěly za Lovosice zlatou medailí juniorka
Kateřina Procházková v hmotnostní kategorii U21 do 61 kg a stříbrnou medailí Laura Magdalena Husáková mezi dorostenkami do 54
kg, kdy jí vítězný post sebrala její
klubová kolegyně Chobotová.
„Se stříbrem jsem spokojen, pro-

tože i zlato zůstalo doma,“ usmíval
se lovosický šéftrenér Josef Rajchert, který se těšil i z druhého
místa v kumite družstev dorostu (L.
Husáková, T. Chobotová, E. Gubíková).
„V jednotlivcích proti sobě, ale v
týmech jako jeden muž,“ usmíval
se nad výsledkem Rajchert. „Sezona je odstartována a myslím, že
jsme dobře připraveni. Další významný start nás čeká v německém Halle na prestižním mezinárodním Arawaza Cupu,“ dodal.

Město ocenilo sportovce

Vedení města poděkovalo lovosickým sportovcům za reprezentaci města
a skvělé sportovní výsledky. Na snímku zleva: místostarosta Vladimír
Šuma, Lenka Masopustová, za Barboru Marešovou převzal dárkový koš
trenér Vít Masopust, Filip Kafka, Jiří Motl a starosta Milan Dian.
(foto ik)

Co se do vydání nevešlo?
Bezpečnostní rada města jednala,
Skautské okénko, O vodě v Lovosicích,
Vlajka pro Tibet, Protipovodňová opatření,
8. Reprezentační ples - fotoreportáž

Tyto články najdete na webu dnesek.lovosice.com
Článek Novela stavebního zákona, 2. díl vyjde v květnovém vydání
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •
Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle spolu s krátkým
článkem k danému tématu. Tentokrát v tajence najdete jméno významné osobnosti z Lovosicka.

Tajenka z března: Pyropy
Pyrop,
chemický vzorec Mg3Al2[SiO4]3
(křemičitan hořečnato - hlinitý), je
krychlový minerál ze skupiny granátu. Jeho červené zbarvení je způsobeno příměsí chrómu. Odolává
zvětrávání, a tak se vyskytuje v
náplavech. Název pochází z řeckého pyropos – podobný ohni a odkazuje na barvu nerostu. Pyropy z
nalezišť v Čechách se nazývají český
granát a patří mezi nejznámější
drahé kameny nejen Českého středohoří, ale i celých Čech. Těží se
zde už mnoho set let.
Hlavním zdrojem pyropů v Českém středohoří je Linhorka u Staré-

Dobrovolníci posbírali 50 kilo odpadu

ho, malé vesničky asi 2 km severně
od Třebívlic. Pyropy blízko Linhorky
jsou i relativně velké, největší i šest
milimetrů. Pyropy v současné době
těží družstvo Granát v lomech západně od Podsedic, ale ložisko má
už jen omezenou životnost.
Dříve těžily kameny celé rodiny
vesničanů, vykopaly asi čtyřmetrové
jámy a z vytěženého písku granáty
pomocí sít vybíraly, třídily a prodávaly obchodníkům s granáty, kteří
zajistili broušení. V Třebenicích je
Muzeum českého granátu, kde jsou
ukázky těžby, historie nálezů, ukázky šperků, geologické mapy a ukázky doprovodných minerálů.
(hz)

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá strana: 7000 Kč
1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč
1/8 strany: 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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Český svaz ochránců přírody, z.s. ZO organizace „Lovoš“ provedl dne
17. února úklid pozemků v bezprostřední blízkosti cyklostezky Lovosice
– Malé Žernoseky. Do úklidu se zapojilo pět osob, které dohromady
sebraly zhruba 50 kg odpadu.

Sbor Petra Chelčického

zve na přednášku Mgr. Marka Váchy, Ph.D., katolického kněze
a přednosty Ústavu etiky při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na
téma Křesťanství a životní prostředí. Přednáška proběhne v sobotu
12. května od 9.15 hodin v konferenčním sále hotelu Lev. Vstup volný.

Příjem inzerce: 724 482 870

Lovosický
dnešek
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