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Aktuality

Lovosice mají opravené
atletické dráhy
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Město

Ve městě přibývá zeleně,
další bude následovat
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Aktuality

Město chce opravit
lokalitu „u Turka“
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Oprava parkoviště ve Wolkerově ulici
navýší počet parkovacích míst v lokalitě
Začátkem prázdnin byly zahájeny přípravy realizace projektu na rekonstrukci a zkapacitnění parkoviště
ve Wolkerově ulici. V lokalitě přibude 24 parkovacích stání.

Zpevněná betonová plocha parkoviště o rozloze 1 698 m2 nabízí v
současné chvíli maximálně 70
parkovacích míst. Parkovací stání
nejsou nikterak označena, což
není ideální a efektivní. Pro zvýšení celkové kapacity jsou navrženy
stavební úpravy zahrnující zrušení
stávajícího zeleného pruhu mezi
plochou parkoviště a ulicí Wolke-

rova a zrušení stávajícího vjezdu a
výjezdu.
Nově navržené parkoviště bude
napojeno na ulici Wolkerova jednosměrným vjezdem na konci
parkoviště a novým jednosměrným sjezdem na jeho začátku.
Prostor uvolněný po zrušení zeleného ostrůvku bude využit pro
vznik kolmých stání směrem do

ulice. Z celkového počtu 94 nově
vzniklých parkovacích míst budou
4 určeny pro osoby se sníženou
možností pohybu a 90 stání bude
klasických.
Součástí úprav parkoviště bude
také výměna stávajícího veřejného
osvětlení a jeho přesunutí z prostoru pro parkování na vhodnější
místa. >>> Pokračování na straně 2

Lovosické zastupitelstvo bude mít o čtyři členy méně
Vzhledem k blížícím se volbám
zastupitelé stanovili počet členů
zastupitelstva pro další volební
období. Poprvé v porevoluční historii města se zastupitelstvo rozhodlo snížit počet členů o čtyři. Ve
volebním období 2018 – 2022 bude
tedy členů zastupitelstva jen 21.
„Návrh na snížení počtu zastupitelů jsme připravili ze dvou důvodů.
Prvním z nich bylo to, že za celé
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čtyři roky v průměru chyběli na
jednáních zastupitelstva čtyři zastupitelé, což je zhruba 400 tisíc korun,
které by město mohlo na jejich
mzdách za volební období ušetřit,“
vysvětlil starosta města Milan Dian.
„A to je také ten druhý důvod. Tímto krokem chceme budoucímu
vedení ušetřit 400 tisíc korun z
rozpočtu a zároveň zachovat dostatek pracovitých lidí, kteří by se ujali

funkcí ve výborech a dalších kontrolních orgánech města,“ dodal
Milan Dian.
Tento bod je možné předložit
před každými komunálními volbami
a při tomto jediném hlasování mají
stávající zastupitelé možnost ovlivnit počet členů budoucího nejvyššího orgánu města. Pro obec velikosti Lovosic zákon stanovuje rozmezí
od 11 do 25 zastupitelů.
(ik)

Fotostrany

Altros rockfest
a festival Osmička
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto nám dopřává své
nejkrásnější dny a takové je nejlépe užít u vody
s chladným nápojem či
ve stínu stromů a s
dobrými přáteli kolem.
Pokud k tomu může hrát
trocha hudby, je o příjemný den
postaráno. Pravě takové dny můžeme užívat díky hudebním večerům
na náměstí či již II. ročníku Bazén
párty. Pro ty, kteří chtějí den trochu
protáhnout, bude jistě krásným
počinem chystané Filmové léto na
Osmičce s Kinematografem bratří
Čadíků, Valdštejnské slavnosti nebo
poslední z pravidelných festivalů
Žafest. Srpen je tak doslova nabitý
akcemi a každý ho může dle svého
vkusu či zájmu užít. Ze sportovního
ranku jistě stojí za připomenutí, že
se v Lovosicích konalo mistrovství
Evropy veteránů v atletických
disciplínách, které zorganizoval pan
Smělý za podpory města a technických služeb.
I přes prázdninový čas běží některé investiční akce, například oprava
kapličky Srdce Ježíšova u křižovatky
na Siřejovice. Jelikož se jedná o
jednu z nejstarších dochovaných
staveb v Lovosicích, bylo nutné
zahájit zevrubnější restaurování.
Dokončen byl retoping atletické
dráhy a v nejbližší době začne
revitalizace parkoviště ve Wolkerově ulici, oprava garážového dvora
v ulici 28. října a snížení akustické
zátěže v krytém bazénu. Dále
proběhlo setkání pracovní skupiny
zabývající se zřízením muzea v
Lovosicích. Touto myšlenkou se
zaobírali zástupci města již v padesátých letech. Tentokrát však již
přece jen dostává nápad konkrétnější podobu. Byla vytvořena vizualizace prostor a uspořádání, navrženy dějinné okruhy a údobí, z nichž
by se mělo čerpat. Bylo domluveno
zahájení přípravných prací.
Závěr prázdnin pak vyvrcholí
dalším z koncertů vážné hudby,
který pořádáme podruhé po loňském, mimořádně navštíveném.
Letos tedy opět proběhne v rámci
LSH v kostele svatého Václava.
Přeji vám krásnou druhou polovinu léta s množstvím zážitků, pěkným počasím a pohodou.
Milan Dian

www.meulovo.cz
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Název fontány zní: Aqua Albis
Město Lovosice již několik týdnů krášlí nová fontána na náměstí.

Lovosice mají opravené
atletické dráhy
Město v červenci opravilo cca 3750 m2 atletických drah. Retoping,
tedy opravu svrchních povrchů běžeckého oválu, sektoru pro skok
do výšky, do dálky a rozběžiště pro technické disciplíny provedla
firma Tubeko.

Vedení města se rozhodlo pro její
realizaci, tak aby zatraktivnila prostor náměstí, přispěla k lepšímu
využívání prostoru, znovu ho nastartovala jako tradiční místo setkávání obyvatel a rovněž vylepšila
klima betonové plochy v parných
měsících roku. Fontána nahradila
dva betonové bloky, které byly
nevhodné jak z estetického, tak
bezpečnostního hlediska.
Návrh fontány vypracoval architekt Michael White, kterému se
naše město velmi líbí a vysoce
hodnotí jeho malebnou polohu v
Českém středohoří a blízkost řeky
Labe. Inspiroval se několika městy
v zahraničí (Bordeaux, Ženeva,
Londýn), kde potřebovali podobně
vylepšit veřejný prostor. V řídící
jednotce, která je ukryta v šachtě
pod zemí, je možné nastavit tvar,

intenzitu a barevnost jednotlivých
trysek. Těch jsou dva druhy
(šampaň a kometa), aby bylo možné ještě lépe přizpůsobit sloupce
nejrůznějším povětrnostním a
podnebním podmínkám. Samozřejmostí je též anemometr, který
zajišťuje, aby ve větrných dnech
nedocházelo k přílišnému rozstřiku.
Zajímavostí je umístění desek s
citáty našich i světových osobností
přímo v ploše fontány. Vedení
města chtělo tímto ozvláštněním
dosáhnout dalšího estetického
přesahu vodního prvku. Kašny,
pumpy a rezervoáry vody na náměstích sahají do dávné historie
měst, proto město Lovosice uvažuje i do budoucna o oživení dalších
míst umístěním vhodných vodních
prvků.
(rys, foto Pavel Mego)

Oprava parkoviště ve Wolkerově ulici...
>>> Dokončení ze strany 1
Cena rekonstrukce a zkapacitnění
parkoviště je odhadnuta na zhruba
4,1 milionu korun. V současné chvíli
probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
„Nyní se čeká na ukončení soutěže, podpis smlouvy a následné
převzetí staveniště. Zahájení prací
očekáváme v nejbližších dnech,“
uvedl Milan Dian, starosta města

s tím, že akce je zcela hrazena
z rozpočtu města.
„Následovat by mělo vybudování
parkoviště v ulici Zámecká. Na přípravě projektu se intenzivně pracuje. Vzniknout by zde mělo 29 parkovacích stání, z čehož dvě budou
pro autobusy. V letošním rozpočtu
je na tuto akci vyčleněno 3,5 milionu korun,“ doplňuje místostarosta
Vladimír Šuma.
(ik, foto ik)

„Velké zatížení atletické dráhy se
v poslední době projevilo značným
opotřebením horního červeného
ochranného nástřiku. Hrozilo tak
poškození základní hmoty ze speciálního granulátu, čemuž jsme
chtěli předejít,“ sdělil Vladimír Šuma, místostarosta Lovosic.
„Oprava základní vrstvy by byla
finančně mnohem náročnější než
obnovení krycího nástřiku retopingem. Větší poškození ovšem bylo
u ploch pro technické disciplíny,
kde byl v místech největšího namáhání při odrazu eventuálně
odhodu základní povrch již zcela
porušen. V těchto místech bylo
nutné opravit i tuto vrstvu,“ dodal
Šuma s tím, že bylo nutné opravit
zhruba 10 % základních vrstev z
celkové plochy sportovního povrchu.
V první fázi oprav došlo k odsátí
volného granulátu, prachu a nečistot. Povrch dráhy je porézní, a
proto je zanesen usazenými nečistotami. Z tohoto důvodu bylo
následně provedeno mytí tlakem
se saponátovým roztokem, čímž se
povrch odmastil. Po proschnutí se
obrubníky olepily páskou a i

s okolím se zakryly
folií, aby nedošlo
k jejich znečištění.
Před aplikací svrchní vrstvy byla ještě
celá plocha ošetřena
penetračním
nástřikem. Na takto připravený
povrch byla nastříkána 2 mm silná
vrstva granulátu v původní červené barvě. Lajnování bylo provedeno následně po zaschnutí kompaktními barvami, a to nejen bílou
barvou na ohraničení drah, ale
také barevně, na původních úsekových značkách. Začátek prázdnin
byl na opravu vybrán záměrně, aby
byl provoz zařízení omezen co
možná nejméně.
Investice vyšla na cca 1 450 000,Kč včetně DPH, 500 tisíc korun
činila dotace z Fondu Ústeckého
kraje, zbytek hradilo město ze
svého rozpočtu.
Sportovní areál slouží především
pro trénink a závody atletického
klubu ASK Lovosice, pro trénink
ostatních sportovních oddílů a
doplňkově pro hodiny tělesné
výchovy lovosických škol.
(ik, tuc, foto archiv)

Dohled nad spotřebou energií v městských budovách má pozitivní výsledky
Za půl roku provozu odhalil projekt Centrálního energetického managementu města Lovosice (CEM) celkem 11 podnětů, které se týkaly
různých menších či větších úniků vody v dozorovaných objektech. Ve většině případů se jednalo o dobu pracovního volna
ve večerních či nočních hodinách.
Po dobu provozu I. etapy a již z velké části včasnému zásahu paní ředitelky byla voda zaplynu (to se týká mateřských škol a 1. Základní
zprovozněné II. etapy nebyla řešena žádná
stavena a problém vyřešen,“ uvedl Milan Dian,
školy – prevence úniku plynu a neoprávněné
velká havárie, bylo ovšem odhaleno několik
starosta města.
manipulace). V průběhu července byl v rámci
menších závad, zejména úniků vody, které byly
Od konce června jsou po stránce spotřeby
rekonstrukce IT sítí zapojen i blok budov Centra
ze strany příspěvkových organizací a města v
vody, elektřiny a plynu dozorovány veškeré
kultury Lovoš, který je osazen technologií telerychlém časovém sledu efektivně vyřešeny.
mateřské a základní školy. Od počátku letních
metrie, ale není dosud napojen na internet.
„Nejčastěji dispečink hlásí protékání toalety,
prázdnin je tedy zajištěn dozor 24 hodin denně,
Celkem bude v systému CEM dozorováno
zvýšený průtok vody nebo vadné pojistné venti- sedm dní v týdnu v rámci dispečinku zhotovitečtrnáct organizací a budov.
ly. Od ledna do konce topné sezony se také
le a je možné rychle reagovat na případné ná„Nyní by mohl být na řadě sportovní areál.
díky efektivnějšímu nastavení topných křivek
růsty spotřeby vody i v době prázdnin, kdy
Jsme ve fázi intenzivních příprav, tak aby mohl
podařilo ušetřit zhruba 17 % nákladů za vytápěnejsou budovy využívány.
být energetický management spuštěn i ve všech
ní v budově městského úřadu. Poslední případ,
Celkem je dispečinkem dozorováno 13 nemosportovních halách. Připravujeme se také na
který management odhalil, byl zaznamenán v vitostí po stránce odběru studené a teplé vody
další rozpočet, a pokud bude v dalším volebním
pondělí 9. července. Jednalo se o masivní únik
(dohled nad úniky a prevence havárií), tepla pro
období zastupitelstvo projektu nakloněno, zavody v budově ZŠ Všehrdova. Unikalo zhruba
otop, dopouštění topení (prevence prasklého
vedeme CEM na sportovištích již v příštím roce,“
půl metru krychlového vody za hodinu, ale díky
topení), spotřeby elektřiny a odběr zemního
doufá Milan Dian, starosta města.
(ik)
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Odbory informují
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zájem o MHD se více než zdvojnásobil

Sociální pracovnice městského úřadu se jely
inspirovat do Polska a Německa

Městská hromadná doprava zdarma je pro Lovosičany velké lákadlo. Díky
tomu se zájem o ni více než zdvojnásobil. V lednu, kdy bylo zrušeno jízdné, se po městě svezlo 3538 lidí, v květnu či červnu již službu využilo vždy
přes 8000 občanů. Za první pololetí svezl městský autobus celkem 34 000
lidí. Město ze svého rozpočtu dotuje provoz MHD každý měsíc zhruba 111
tisíci korunami. Nejvíce využívanými zastávkami jsou Autobusové nádraží,
Závod I. a ÚNZ.

Technické služby města
Úklid ulic v měsíci srpnu
7.8. Mírová, Zahradní
8.8. Wolkerova - parkoviště, Zámecká - parkoviště u skate parku
14.8. Vodní, Wolkerova
15.8. Krátká, K. Maličkého
21.8. U Výtopny, Lovošská
22.8. Komenského, Sady Pionýrů
28.8. Dlouhá - od restaurace Beseda po vlakový přejezd
29.8. Dlouhá - od vlakového přejezdu po podchod

Odbor správ. činností a obecní živnost. úřad
Statistický přehled za 1. pololetí roku 2018
Obecní živnostenský úřad
Registrace vydala 224 výpisů ze živnostenského rejstříku, 24 rozhodnutí o
udělení koncese, 48 rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost, 38 rozhodnutí o sankčním zrušení ŽO, 94 vyrozumění o přerušení provozování živnosti, 41 vyrozumění o pokračování provozování živnosti, 24 vyrozumění
o provedení změn v živnostenském rejstříku, 99 vyrozumění o zápisu
provozovny do živnostenského rejstříku a 2 upozornění na zánik živnostenského oprávnění. Na správních poplatcích bylo vybráno 93.000,- Kč.
Kontrola provedla a uložila 30 kontrol u fyzických osob, 10 kontrol u právnických osob a 12 kontrol společné s ČOI.
Oddělení správních činností
Oddělení vydalo 1749 občanských průkazů. Na správních poplatcích bylo
vybráno 30.100,-Kč. Projednalo 23 přestupků na úseku OP a uložilo 46
pokut v částce 12.500,-Kč. Dále vydalo 378 cestovních dokladů pro osoby
mladší 15 let, 549 cestovních dokladů pro osoby nad 15 let, na správních
poplatcích bylo vybráno 514.400,-Kč. Projednalo a uložilo 69 přestupků na
úseku CD a dále vydalo12 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu.
V evidenci obyvatel provedlo 176 zápisů o přihlášení, 126 zápisů o odhlášení, 33 zápisů o narození, 39 zápisů o úmrtí. Na správních poplatcích bylo
vybráno 9.500,-Kč.
Matrika uzavřela 27 manželství a vydala 38 úmrtních listů.

Otevírací doba infocentra a Centra kultury Lovoš
Otevírací doba informačního centra je každý pracovní den od 8:00
do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Tato otevírací doba platí od
1. května do 31. října. Otevírací doba Centra kultury Lovoš je
o prázdninách následující: pondělí - čtvrtek 8:00 - 15:00,
pátek 8:00 - 14:00, sobota - neděle zavřeno.
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Díky realizaci nového projektu s názvem Podpora sociální práce v obci
Lovosice, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006111 za přispění státního
rozpočtu a Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, vycestovaly sociální pracovnice do Krakova a Berlína za inspirací
v rámci výkonu sociální práce.
Program zahraničních studijních cest, které organizovalo MPSV ČR v rámci
projektu Systémová podpora sociální práce v obcích, byl vždy strukturován do tří dnů. V obou městech jsme se zúčastnily odborných konferencí,
kde jsme získaly obecné informace o jednotlivých sociálních systémech.
V Krakově nám byl blíže představen systém podpory seniorů a zdravotně
postižených osob, systém pomoci osobám bez domova a systém sociálního bydlení. Navštívily jsme denní podpůrné specializované zařízení Siemach Spot, určené pro děti a dospívající, a zařízení pro streetworkery,
určené zejména pro dospívající mládež.
V Berlíně nás v rámci pracovního setkání blíže seznámili se sociální prací a
sociálními problémy samotného Berlína. Vyslechly jsme si přednášku sociálních pracovníků Centrálního poradenského centra pro osoby v bytové
nouzi, následně přednášku komisaře pro migraci a integraci o historii
migrace a integraci migrantů. Pracovnice Státního uprchlického úřadu nás
seznámila s úkoly organizace včetně poskytovaných sociálních služeb a
představila různé typy uprchlických zařízení a ubytování. V rámci této
zahraniční studijní cesty jsme navštívily modulární ubytování pro uprchlíky
v Berlíně – Hellersdorfu.
Díky oběma zahraničním studijním cestám jsme měly možnost porovnání
výkonu sociální práce a jejího financování s ohledem na sociální problémy
v jednotlivých zemích. Účast na projektu přispěla k personálnímu posílení
stávajícího týmu sociálních pracovníků úřadu, které se výrazně odrazilo
v realizaci přímé sociální práce s klienty v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Dále jsme měli možnost zpracovat v rámci projektu Standardy
kvality sociální práce pro sociální pracovníky odboru a navázat užší spolupráci s MPSV ČR, podílet se na rozvoji sociální práce a prezentovat
výsledky naší sociální práce odborné veřejnosti
prostřednictvím aktivit MPSV.

Výlet pro seniory města Lovosice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví uspořádal dne 31. května pro seniory z Lovosic celodenní výlet na státní zámek Stekník. S průvodcem jsme
navštívili zrestaurované prostory kaple s původním mobiliářem z roku
1772, nově zrestaurovanou chodbu a halu prvního patra. Poté následovaly
jižní salóny prvního patra, kde jsme měli možnost si prohlédnout výstavu
historických kočárků a hraček sběratelky Hany Müllerové. Po prohlídce
někteří z nás navštívili zámeckou zahradu, která je tvořena pěti vyrovnávacími terasami, ostatní využili příjemné posezení na nádvoří u kávy. Následovala cesta do nedalekého města Žatce, kde jsme měli možnost poobědvat a poté si prohlédnout město.

Odbor majetku a investic
V ulicích města byly opraveny výtluky
V první polovině července byla dokončena
I. etapa oprav výtluků
ve městě. Opraveno bylo 690 m2 silničních povrchů. Stroj opravil 67
výtluků na 15 různých
místech. Konkrétně se
jednalo o ulice: Terezínská, Mírová, Kostelní,
Osvoboditelů,
Školní,
Sady pionýrů, Tovární,
8. května, Husova, U
Stadionu,
Vančurova,
V. Nejedlého a Smetanova. Opravovalo se také na parkovišti pod Centrem
a na cyklostezce. Práce prováděla společnost DOKOM FINAL s.r.o., která
se ještě v druhé polovině roku vrátí, aby vše dokončila. Za první etapu
město zaplatilo celkem 325 000,- Kč.
Drobné výtluky si ale příště bude město opravovat samo. Technické služby města Lovosice budou mít od srpna k dispozici stroj, který zvládne
opravit vady svrchní vrstvy asfaltového koberce do šířky půl metru.
„Zaškolíme dva pracovníky, kteří budou stroj ovládat a nebude potom
problém opravit drobnější vady prakticky kdykoli bez čekání na objednání
odborné firmy,“ uvedl Stanislav Hruza, ředitel Technických služeb města
Lovosice. Velké výtluky nicméně stroj nezvládne a jejich opravy budou
probíhat dále prostřednictvím nákupu služeb. Stroj městskou kasu přijde
na 160 000,- Kč.
(foto ik)
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Ve městě přibývá zeleně, další bude následovat
Bohatá letní květinová výzdoba města je v těchto dnech v plném rozpuku. Výsadby ještě nekončí, další plochy přijdou na řadu na podzim.

Trvalkový záhon u Pfannschmidtovy vily kvete již několik týdnů.
Záhony trvalek u ZUŠ a u „Sarajeva“ postupně nakvétají a mění
barvy podle toho, jaké květiny
zrovna kvetou. Na lampách veřejného osvětlení rozbujely truhlíky
pelargónií, petúnií, muškátů a
dalších letniček. Stejně tak na lávkách v Přívozní ulici a u domu s
pečovatelskou službou.
Úplnou novinkou jsou barevné
květináče letniček na náměstí a
velkoobjemové květináče před
Elkem, které přímo přetékají zelení.
U autobusového nádraží byly dosázeny záhony a ulice Žižkova byla
ozdobena stromy ve velkoobjemových kontejnerech.
V ulici Žižkova bylo při zlepšování
životního prostředí ve městě původně plánováno oboustranné
stromořadí, které by do této ulice
vneslo zeleň, ochladilo vzduch,
absorbovalo vzdušný prach a v
letních měsících přidalo trochu
stínu. Levá strana ulice (ve směru
k nádraží) byla osazena akáty v
původních rabátkách, kdy došlo
k náhradě uschlých a odumírajících
jedinců.
„Na pravé straně ulice bylo v
rámci projektových prací zjištěno,
že v zemi vede kanalizace, v jejímž
ochranném pásmu nebylo možné
stromy vysazovat. Proto město
řešilo, jakým způsobem umístit
zeleň i na pravé straně ulice. Opti-
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mální variantou se ukázalo umístění poměrně robustních truhlíků do
profilu chodníku tak, aby nebyla
omezena kapacita parkovacích
stání,“ vysvětluje Milan Dian, starosta města.
Dřevinou, která byla zvolena do
truhlíků v ulici Žižkova, je javor
ginnala, který je poměrně nenáročný a lépe snáší městské prostředí a
limitovaný prostor pro prokořenění.
Po dokončení revitalizace autobusového nádraží zel centrální
ostrůvek a také plocha pod pásmem několika bříz dlouho prázdnotou. Bylo to v důsledku nutnosti

provedení dvojího chemického
ošetření, které mělo půdu zbavit
veškerých plevelů a semen, která
by mohla znehodnotit plánované
štěrkové záhony.
Postup dvojího chemického ošetření půdy proti plevelům spočívá
v herbicidním postřiku na jaře u
vyrůstajících rostlin (duben, květen), po jejich odumření je třeba
znovu čekat na vzrůst později
vzcházejících plevelů (květen, červen) a provést druhý postřik. Až
poté se půda mechanicky připraví
pro cílovou výsadbu.
„Projekt výsadeb zpracoval inženýr Tomáš Pilař, městský architekt

pro zeleň, a realizaci provedla
zahradnická společnost Diké Zahrady, s.r.o. Na podzim budou
záhony doplněny o několik dřevin
a vysazeny budou také cibuloviny
tak, aby záhony kvetly již od časného jara,“ doplnil starosta.
Dalším projektem, který město
v blízké budoucnosti čeká, je osázení centrálních ostrůvků kruhových objezdů zelení. Jednat se
bude o tři kruhové objezdy: u
Besedy, u dálnice a u Preolu. Důvodem podzimních výsadeb je
skutečnost, že se jedná o nejpříhodnější dobu pro jejich dobré
zakořenění.
(ik foto ik)
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Secesní radnice dostane již brzy novou fasádu
Město plánuje opravu fasády staré radnice. Projekt na její rekonstrukci je připraven a brzy by mohl být vybrán zhotovitel.
Výběrové řízení bude probíhat elektronickou formou.
Oprava bude zahájena kompletním odstraněním stávajících nátěrů. Bude nutné opravit a
doplnit chybějící a porušené plochy a fasáda se
kompletně přeštukuje. Finální vrstva by měla
být ze silikátového nátěru v odstínu, který určí
zástupce státní památkové péče. U kamenných
prvků bude provedeno odstranění všech nevhodných oprav a plomb. Doplněny budou
všechny chybějící plastické části fasády, tak aby
byla co nejvíce zachována věrohodnost podle
originálu. Kompletně opraveny a zrekonstruovány musí být také kamenné ozdobné prvky na
věži a štítu radnice.
Původní omítky z roku 1907 byly vápenné a
tedy poměrně měkké. Na mnoha místech budovy jsou částečně dochované dodnes, ale na
exponovaných místech, jako jsou nároží nebo
římsy, docházelo častěji k poruchám. Ty byly
vždy s ohledem na časové období opraveny
tehdejšími stavebními technikami. Na fasádě se
tudíž nachází celá řada různých druhů omítek.
Na současném neutěšeném stavu se bezpochyby značnou měrou podílelo použití žluté akrylátové barvy při rekonstrukci v roce 2008. Tato
povrchová úprava není paropropustná a zcela
omezila „dýchání fasády“. Tato omítka je po 10

Granty znají své příjemce
Rada města rozdělila celkem 700
tisíc korun v rámci grantu na sport
a volný čas. Ten je zaměřen na
podporu subjektů, které pořádají
zájmové aktivity pro děti a mládež
a zaměřují se na tělovýchovu, sport
nebo volnočasové aktivity. Příjemci
jsou fyzické a právnické osoby,
nestátní organizace, spolky, nadace nebo sdružení působící na území města, případně poskytující
služby lovosickým občanům. Do
grantu se přihlásilo 48 žadatelů,
což je o 10 více než v roce 2016.
Celkem bude letos podpořeno 44
projektů.

„Každoročně je o tento grant
velký zájem. Je skvělé, že pořádání
kulturně - sportovních a volnočasových akcí neleží pouze na bedrech města, ale organizace i jednotlivci se snaží doplňovat nabídku
aktivit zejména pro děti a mládež.
S vypsáním grantů počítáme i do
dalších let,“ říká starosta města
Milan Dian.
V grantech na podporu sociálních
a souvisejících služeb bylo zastupitelstvem a radou města rozděleno
1,05 milionu korun. Celkem jedenácti organizacím připadne dohromady 820 tisíc korun z grantu

Vladimír John se stal novým zastupitelem
Začátkem měsíce června se z Lovosic odstěhoval Tomáš Rotbauer,
který byl ve volbách v roce 2014
zvolen zastupitelem za hnutí STAN.
Jeho místo nyní zaujmul Vladimír
John, který na jednání ZM 28. červ-

na složil řádný slib. Pan John v
komunální politice v Lovosicích již
působil, a to nepřetržitě v letech
1998 - 2014. Ve volebním období
2014 – 2018 působí ve funkci člena
finančního výboru.
(ik)

Hravé úterky na Osmičce pokračují...
7. srpna od 16 hodin - Den sportu
Sportovní atrakce a soutěže všeho druhu

21. srpna od 16 hodin - Den bezpečnosti

Hasiči, policie, záchranná služba - ukázky vybavení, vozidel
a zkouška sirén

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.

Prodej: 28. srpna a 5. října 2018
Lovosice - u Billy - 13.30 hodin

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9.00 -16.00
hodin, tel. 601 576 270, 728 605 840. www.drubezcervenyhradek.cz
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letech fungování naprosto dožilá.
Předpokládaná cena veřejné zakázky je odhadnuta na 6,1 milionu korun. „Doufáme, že se
cena soutěží ještě trochu sníží, a to hlavně
z toho důvodu, že investici hradíme zcela
z našeho rozpočtu. Do dalšího volebního období připravujeme také opravu vnitřních prostor
věže budovy. Projekt na její zpřístupnění je již
také připraven a financován by mohl být již z
příštího rozpočtu města,“ uvedl starosta města
Milan Dian.
Budova radnice oslavila v minulém roce 110
let od svého vybudování. Slavnostně byla do
provozu uvedena 12. ledna 1908. Budova má
obdélníkový tvar písmene „L“. V nároží ulic
Osvoboditelů a Školní se nachází věž tvořící
dominantu objektu a celého okolního prostoru.
Jedná se o jednu z nejhezčích, nejcennějších a
nejfotografovanějších budov města. Budova
dala také základ pro nové logo města.
Projekt rekonstrukce budovy staré radnice má
více fází. První z nich je celková rekonstrukce
fasády budovy. Další částí je zvažovaná oprava
interiéru radniční věže a vybudování vyhlídky.
Všechny tyto projekty jsou součástí strategického plánu města.
(ik, foto Tomáš Tomášek)
Podpora sociálních služeb pro rok
2018 zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2016 - 2018. Podpořeno bude 21 aktivit, programů a
sociálních služeb na území města
nebo určených pro občany Lovosic.
Dotační program Podpora souvisejících služeb pro rok 2018 určený
pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice
letos pomůže čtyřem organizacím,
a to celkovou částkou 230 tisíc
korun.
Podpora sociálních služeb pro rok
2018 se vztahuje na základní činnosti při poskytování sociálních
služeb definovaných zákonem o
sociálních službách v souladu s

Komunitním plánem péče města
Lovosice. Podpora souvisejících
služeb je určena pro organizace
zapojené v komunitním plánování
města Lovosice na podporu různých aktivit, a to také v souladu s
Komunitním plánem péče města
Lovosice.
„Každý rok navyšujeme částku na
podporu sociálních služeb prostřednictvím těchto dvou grantů, a
to nejméně o 100 tisíc korun. Plníme tak svůj závazek uvedený v
komunitním plánu péče města.
V současné době se zpracovává
další nový komunitní plán péče,
tento závazek jsme zde ponechali
a každý další rok podporu opět o
100 tisíc korun navýšíme,“ doplnil
starosta Dian.
(ik)

Pojďte s námi na Hazmburk
Akce se uskuteční 18. srpna a je pořádána na počest
Jany Procházkové, která spojila svůj život s osleplým vojákem.
Skoro před 60 lety se jedna mladá zdravá žena jménem Jana odhodlala k něčemu velmi neobvyklému, spojit svůj život s osleplým
vojákem Vlastimilem Procházkou.
Tomu postupně pomohla založit
specifickou organizaci zrakově
postižených lidí na Litoměřicku,
oddíl zrakově postižených sportovců v Lovosicích (první kuželkářský v Československu), specifický
Klub českých turistů v našem kraji.
Dokonce se svou horolezeckou
kolegyní dotáhly Vlastu na Gerlachovský štít, čímž se patrně stal
prvním nevidomým na nejvyšším
bodu Vysokých Tater a vůbec
Československa. S její pomocí
mohl Vlasta řadu let vést několik
příloh časopisu Zora (literární,
sportovní).
Jana Procházková také založila
tradici několika výletů - v létě na
hrad Hazmburk, v zimě ke krmelci

pod Lovošem, na které jsme navázali. Jistě si proto zaslouží, abychom si připomněli její nedožité
osmdesátiny a 20 let od jejího
úmrtí. A jak lépe než výletem?
Zveme vás na sobotu 18. srpna
na prohlídku hradu Hazmburk,
dominanty Dolního Poohří. Z Lovosic pojedeme vlakem v 10:02
hod., do Slatiny p. H. je příjezd v
10:21 hod. K tomuto vlaku jsou
spoje ze všech směrů.
Trasa: Slatina p. H., žel. zast.
0 km, Slatina, náves 1,5 km, rozcestí pod hradem 2 km (3,5 km),
hrad Hazmburk (na kopci) 0,5 km
(čas na prohlídku a občerstvení),
rozcestí pod hradem 0,5 km (4,5
km), Libochovice, žel. zast. město
3,5 km (8 km), Libochovice, náměstí/zámek 0,5 km.
Za Klub ZP sportovců ASK Lovosice vás
zvou Krajíčkovi s vodicím psem Plutem
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Město chce zrevitalizovat lokalitu „u Turka“
Město připravuje projekt na revitalizaci prostor tzv. „u Turka“, tedy v ulici Osvoboditelů. Projekt se zabývá prostorem kolem parkoviště,
autobusové zastávky a také druhou stranou ulice Osvoboditelů - lokalitou „u Centra“ v blízkosti nefunkční fontány.
Město plánuje nahradit stávající
zpevněné plochy novými a u některých chodníků zúžit profil a tím
umožnit zvětšení zatravněné plochy. Měla by být provedena nová
výsadba okrasných stromů a keřů,
které doplní dřevěné paluby, mlátová pole a trvalkové záhony.
Dále by mohlo být upraveno také
parkoviště. To by mělo být rozšířeno o 2 metry, což umožní nové
uspořádání s dvěma řadami kolmých stání a tím navýšení celkové
kapacity na 28 stání pro osobní
automobily a 4 stání pro motocykly. Dále se počítá s úpravou autobusové zastávky. V projektu je také
navržen zcela nový prvek, kterým

je dřevěná paluba, umožňující
rozložení prodejních stánků. Dále
se počítá s úpravou prostoru vnitrobloku „u Centra“ a obnovou
v současnosti nefunkční kašny.
Projekt má severní a jižní část.
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Jižní část vnitrobloku
„u Turka“
Nové zpevněné plochy by mohly
tvořit chodníky z dlažby přírodní
barvy doplněné o pásky barvy
antracitu. V části vnitrobloku podél

západní hranice parkoviště počítá
projekt se vznikem relaxační zóny
tvořené dřevěnou palubou ze
sibiřského modřínu světlé barvy a
střídajících se polí trvalkových
záhonů a mlátových úseků. Jednotlivá pole jsou v návrhu od sebe
oddělena betonovými pásky přírodní barvy. Na největším mlátovém poli je umístěn dřevěný kmen
stromu. Relaxační zónu odděluje
od parkoviště řada nově vysázených stromů a živého plotu. Podél
stávajících bytových domů je navržena nová nástupní cesta pro protipožární zásah. Tvoří ji zatravňovací dlaždice.
Východní část od parkoviště by
měla být ryze účelová, chodníky
jsou již bez pásků a parkoviště by
mělo být volně přístupné. Z této
části bude také přístupná nová
zastávka autobusů a dřevěná paluba pro stánky. Zastávku by mohl
tvořit ocelový skelet s opláštěním z
latí ze sibiřského modřínu stejné
světlé barvy. Zastávka by měla mít

vegetační střechu se zelení v souladu s nedalekým podchodem. Kolem paluby a v zastávce jsou navrženy bíle omítnuté zděné lavičky s
dřevěným sezením z latí opět ze
sibiřského modřínu.
Severní část vnitrobloku
„u Centra“
Vlastní vstup do severní části,
tedy terénní schodiště, by mohlo
být rozšířeno a mohlo by přímo
přecházet do pásu chodníků mlátových a trvalkových polí a dřevěné paluby. Chodník je opět navržen z dlažby přírodní barvy doplněné o pásky barvy antracitu a
paluba z téhož sibiřského modřínu
jako „u Turka“. Západně od této
zóny by se mohl nacházet relaxační prostor s kašnou, kvalitnějším
trávníkem s automatickou závlahou a okrasnými dřevinami. Stávající chodník v podloubí je navržen z
betonové dlažby přírodní barvy.
Součástí rekonstrukce je také obnova nefunkční fontány.
(ik)

Srpen 2018

Město

Tajemství našich předků by mohla v budoucnu odkrýt
nová expozice – první návrh podoby se již rýsuje
Výtvarně-architektonická studie na využití sklepních prostor Pfannschmidtovy vily je na světě. Historická expozice, která po půl století
vakua předznamenává vznik muzea v Lovosicích, vzniká v hlavách a na „rýsovacím prkně“ odborné pracovní skupiny.

„Projekt takovýchto rozměrů
vyžaduje velké úsilí a mnoho práce
v několika rovinách. Je třeba vyřešit technické a stavební řešení
výstavních prostor. Skupina historiků a další členové skupiny, kteří se
zabývají myšlenkovou náplní a
exponáty, musí konkretizovat obsah a poselství výstavy. Je třeba
vyřešit legislativní stránku věci
z hlediska zabezpečení a obsluhy
expozice a s tím související personální otázku celého projektu,“
sdělil Milan Dian, starosta města.
„V neposlední řadě je nutné najít
finanční prostředky pro pokrytí
nejenom samotného vzniku, ale
také příprav projektu. Jisté v tuto
chvíli je, že podnik tohoto rozsahu
bude vznikat i několik let a já jen
doufám, že najde podporu v dalším Zastupitelstvu města Lovosice
a to mu dá zelenou,“ doplnil Dian.
První fází příprav je výtvarně architektonická studie, která výstavu

s pracovním názvem „Odkrytá
tajemství našich předků a jejich
poklady“ posouvá z roviny myšlenkové do konkrétních tvarů a barev.
Autorem návrhu je teplický výtvarník Martin Tomášek. „Studie je
předstupněm projektové dokumentace na rekonstrukci sklepních
prostor vily a výrobních výkresů
mobiliáře. Budeme rádi, když se
s ní veřejnost seznámí, aby bylo
možné v další fázi projektování
zahrnout myšlenky široké veřejnosti do konkrétních návrhů,“
vysvětluje starosta. S projektem se
veřejnost bude moci podrobně
seznámit 13. září na připravovaném setkání s radnicí.
Studie expozici umístila do hlavního „sálu“ sklepních prostor vily.
Prostor je barevně rozdělen do tří
historických období. Barvy odrážejí
nejvýraznější myšlenkové a sociální
proudy, kterými se dané období
vyznačuje. Hlavní chodba a před-

sálí představuje informační koridor,
který kopíruje rozdělení expozice.
Prohlídkový okruh začíná již u
vchodu z knihovny. Na stěnách
foyer jsou umístěny informační
panely, které přecházejí v panely
expozice a vlastní vitríny s historickými exponáty. Jednotlivé expozice
mají své znaky inspirované tématikou daného období. Panely
jsou umístěny na neomítnutých
zdech tak, aby byl co nejvíce zachován původní ráz sklepů a byla
tak podtržena hodnota samotné
vily, která je nedílnou a zásadní
součástí historie města. V dalších
místnostech by měla být umístěna
vinotéka, salónek a pokladna se
suvenýry.
Po obsahové stránce jsou ve hře
tři hlavní historické proudy: keltové, románské období a gotika.
Zvažuje se také novověk věnovaný
například bitvě u Lovosic nebo
průmyslové historii města. Zmíně-

na by mohla být také příroda,
geologie nebo slavní rodáci. „Jak
konkrétně bude výstava vypadat,
ukáží až další průzkumné práce.
Chceme
navázat
spolupráci
s oblastními muzei. Doufáme, že
nám exponáty zapůjčí muzeum
v Mostě, kde je největší sbírka
nálezů z okolí Lovosic. Komunikujeme také s litoměřickým a ústeckým muzeem,“ říká starosta Milan
Dian.
(ik)
Kompletní Výtvarně-architektonickou studii naleznete již teď
na webu města Lovosice nebo na
facebooku Lovosice – profil města. Debata nad projekty proběhne 13. září od 16:00 v sále staré
radnice v Lovosicích. Dalšími
tématy budou: parkovací místa,
lávka přes Labe, projekt revitalizace „U Turka“, zimní stadion a
ubytovna a zpřístupnění věže
staré radnice.

Lovosice stále bojují za záchranu tratě přes Opárenské údolí
Již pět let nejezdí vlaky na sesuvem poničené trati 097 z Lovosic do Teplic. Sliby Ministerstva dopravy ČR o opravě vzaly v dubnu za své
a s obnovením provozu to tak v současné době nevypadá dobře.
Kraj i obce se zastávkou na trati mají od začátku enormní zájem, aby byla znovuzprovozněna.
Všichni chápou geologickou složitost v náročném terénu v oblasti Českého středohoří, ale již
5 let marně očekávají přistoupení odpovědných
orgánů k nápravě stavu způsobeného přírodním živlem.
Město Lovosice bylo již od počátku k záchraně
trati aktivní. „Na konci dubna jsme poslali na
kraj již druhý dopis, v němž žádáme o obnovu
tratě přes Opárenské údolí. Jsem přesvědčen, že
tato trať by si znovuzprovoznění zasloužila
nejen pro lovosické občany, ale pro svou jedinečnost a atraktivitu,“ uvedl starosta města
Milan Dian. Ten již po dostavbě dálnice diskutoval s ministrem Ťokem, který zprovoznění výše
zmíněné trati označil za prioritu číslo jedna po
dostavbě dálnice.
Součástí dopisu byla i vize možné záchrany

trati Lovosičana Josefa Helcla, který se problematikou železniční dopravy zabýval celý svůj
profesní život. Ten zpracoval podrobný návrh,
jehož myšlenkou je trať rozdělit na dvě části:
Lovosice - Dobkovičky a pak Radejčín - Teplice.
Vlak by tak nemusel jezdit přes místo sesuvu.
Lovosičtí podpořili i další dopis na kraj, kde se
pro znovuzprovoznění vyjadřují též starostové
Chotiměře, Lhotky, Malých Žernosek, Velemína
a Prackovic.
Zástupci Ministerstva dopravy ČR a Správy
železniční dopravní cesty na jednáních doporučovali, aby v rámci připravovaného projektu byl
zadán vyšší rozsah objednávané opravy, než ve
stavu před sesuvem, s odůvodněním, že takto
bude mít projekt větší šanci na získání dotačních prostředků EU.
To však vedlo k navýšení z původního odhadu
250 milionů korun na 800, a v konečné fázi

v případě doporučované celkové modernizace
dokonce 2,8 miliardy korun. Letos ustanovená
Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, jejíž
zástupci stáli za přípravou a návrhem na navýšení investice, doporučila trať neobnovit, neboť
náklady jsou neúměrně vysoké.
Tento postup tak bere kraj a ostatní obce jako
krajně neseriózní a žádá návrat k původnímu
návrhu, tj. obnovit a zprovoznit trať bez modernizace v původním rozsahu. Při posledním pracovním jednání vlády v Ústeckém kraji byla
problematika zprovoznění trati 097 znovu diskutována a ministr Ťok přislíbil hejtmanovi se
touto otázkou dále zabývat a najít vhodný konsenzus.
Ani lidé z okolí tratě se nechtějí smířit s jejím
koncem, a proto sepsali petici, kde oslovují
širokou veřejnost po celé republice s tím, že i
malé regionální tratě mají smysl.
(tuc)

Zprávy čtěte také na dnesek.lovosice.com
Srpen 2018

7

Inzerce

8

Srpen 2018

Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. června do 15. července 2018)

Řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu
16. 6. v 4:45 hodin jsme na silnici I/30 kontrolovali
řidiče
motorového
vozidla
Volkswagen. Dechová zkouška byla u řidiče
z Ústí n. Labem pozitivní, výsledek zkoušky
1,14 ‰ alkoholu v dechu.

Lovosičané vyrazili podpořit
klavíristu do Lipska
V pondělí 2. července se uskutečnil zájezd do Lipska na závěrečný
koncert Mistrovské třídy Dennyho Hozmana.

Verbální napadání
22. 6. v 17 hodin jsme v jednom z bytových
domů v ulici Vodní řešili verbální napadání
osob.
Krádeže v marketech
22. 6. v 16:40 hodin jsme řešili krádež zboží
ze supermarketu Penny. 1. 7. v 8:40 hodin
pak krádež zboží ze supermarketu Billa. Přestupky byly vyřešeny udělením
pokut.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
25. 6. v 9 hodin v ulici K. Maličkého a 29. 6. v 10:10 hodin v ulici Krátká
jsme řešili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. V obou případech se
podařilo zjistit osoby, které odpad odložily.
Požívání alkoholu
25. 6. v 18:50 hodin jsme v ulici Krátká řešili požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství. Přestupek byl vyřešen udělením pokuty.
Fyzické napadání
28. 6. v 15:30 hodin jsme v jednom z domů v ulici Nádražní a 8. 7. v 14:25
hodin v prostoru před halou hlavního vlakového nádraží řešili fyzické napadání osob.
Rušení nočního klidu
Rušení nočního klidu jsme v daném období řešili celkem pětkrát, a to 20.
6. v 22:15 v ulici Žižkova, 23. 6. v 23:15 v ulici Osvoboditelů, 1. 7. v 2:30
hodin v ulici Dlouhá, 7. 7. ve 23:50 v ulici Dvořákova a 14. 7. ve 22:30 opět
v ulici Osvoboditelů.
Požívání alkoholu mladistvých
29. 6. ve 12 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili požívání alkoholických
nápojů mladistvými osobami a 11. 7. v 22:10 hodin v ulici Prokopa Holého
jednou mladistvou osobou. Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

V roce 2006 vyhrál klavírista Mezinárodní klavírní smetanovskou soutěž v Plzni a ve stejném roce obsadil na Mezinárodní klavírní soutěži
Fryderyka Chopina v Mariánských
Lázních 2. místo. Po maturitě v roce
2008 Denny začínal na HAMU v
Praze u Mistra Ivana Moravce a
absolvoval u profesora Ivana Klánského v roce 2015. Poslední dva
roky navštěvoval Mistrovské kurzy
na Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig u profesora Markuse Tomase.
Navštívený koncert byl absolventský. Program: A. N. Skrabin – Koncert pro klavír a orchestr fis moll

op. 20, Allegro, II. Andante, III. Allegro moderato. Akce se zúčastnila i
první učitelka Dennyho na ZUŠ
Lovosice Libuše Vávrová a jeho
spolužák ze ZUŠ klavírista Jan Lukš
a dalších přes 40 lovosických občanů. Koncert proběhl v Komorním
sále školy a po skončení byl klavírista několikrát vyvolán zpět a obdržel mnoho květin a dárků, nechyběl přípitek.
Po příjezdu do Lovosic se návštěvníci koncertu vyfotografovali. Po
úspěšném závěrečném koncertu už
obdržel Denny Diplom o úspěšném
složení zkoušek nutných pro Mistrovské kurzy. Nyní učí na Hudební
škole v Míšni.
(hz)

Spolupráci s nadací si azylový dům chválí
Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi v Lovosicích v období
2017/2018 opět spolupracoval s
Nadací Terezy Maxové dětem. Díky
této spolupráci se podařilo uskutečnit několik projektů, jedním z
nich byl projekt Změna. Díky tomu
mohly být podpořeny zejména děti
z rodin, jejichž situace je tíživá,
složitá. Podporou je myšlena spolupráce s pedagogem volného času, s

odborným etopedem, pobyt mimo
město a další užitečné aktivity,
které souvisí se zlepšením jejich
situace a psychiky.
Druhý z projektů, který díky nadaci probíhá již několikátým rokem, je
projekt Made by, který je zaměřen
zejména na posílení finanční gramotnosti žen a matek žijících v
azylovém domě. V rámci tohoto
projektu je kladen důraz na posílení
znalostí klientek azylového domu
ve finanční oblasti, na vytvoření
pravidelných pracovních návyků a
na osvojení či zlepšení jemné mo-
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toriky, což si trénují při výrobě přívěsků v podobě korálkových andílků, při šití látkových pytlíků pro Bio
obchůdek v Praze a při výrobě
korálkových náramků.
Během období projektu (září 2017
– červen 2018) mohlo být díky
Made by podpořeno 15 matek a 28
dětí, což je úžasné. Díky projektu
získalo celkem 10 žen finanční zkušenosti a dovednosti, 12 žen změnilo své finanční chování, 5 žen získalo zaměstnání, 7 žen si našlo pronájem a 5 žen si udrželo stálý příjem.
Andrea Ludwigová, sociální pracovnice
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Fotostrana

Rockový Altros letošním ročníkem dosáhl plnoletosti
Letošní Altros rockfest sliboval oslavu 18 let ve velkém stylu, a tak se také stalo. Patnáct vystupujících potěšilo během dvou dní více než osm
stovek fanoušků rockové muziky. Letošní prosluněný ročník navštívila opět celá řada známých interpretů: s novou sestavou a novým albem
se představila hlavní hvězda akce, kapela Krucipüsk s frontmanem Tomášem Hajíčkem. S folkovým recitálem vystoupil v páteční den akce syn
Jiřího Sováka, herec a písničkář Jiří Schmitzer. Z Krkonoš dorazil společně se svou kapelou známý moderátor Radia Beat Pepa Lábus a nechyběla špetka undergroundu v podání teplických Už jsme doma. Punkové publikum potěšili Tragedis, legendární Synové výčepu či ústecká
Houba a nechyběla ani stálice festivalu, heavy metalová úderka Krleš.

www.facebook.com/altroslovosice

Foto Milan Richtr (www.richtrik.cz)
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• Festival Osmička potřetí a s rekordní návštěvností •
Třetí ročník multižánrového hudebního festivalu Osmička uvítal v prosluněný víkend 13. a 14. července více než 30 vystupujících. Díky nabitému programu i vynikajícímu počasí se tento ročník dočkal rekordní účasti návštěvníků, kdy hlavně v páteční večer dokázali příznivci hip
hopu a rapu téměř naplnit festivalový areál v lesoparku Osmička. Lákadlem byla jména jako Yzomandias, Nik Tendo, Calin, MC Gey či Maniak. Hůře na tom nebyl ani sobotní den, kdy z reproduktorů vycházely tóny drum & bassu a za mixážním pultem se objevili ti nejlepší z dané
scény, kterými jsou Rido, Bifidus Aktif, Volume Plus nebo také legendární djka Katcha. Organizátoři akce děkují za spolupráci městu Lovosice, Centru kultury Lovoš a pochopení místních obyvatel.
Tony Vávra, pořadatel, foto Lukáš Višňák

Srpen 2018
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Hasiči

Velký požár podél tratě likvidovali hasiči tři dny
Lovosičtí hasiči nechyběli při hašení požáru u železniční tratě, který v červenci zaměstnal 29 jednotek.

Ve středu 4. července v 10:34 hodin přijalo
krajské operační středisko HZS Ústeckého kraje
informaci o požáru travního porostu vedle železniční tratě 090 ve směru na Prahu v k. ú.
Dolní Zálezly. Následně bylo na linku 150 a 112
ohlášeno několik dalších lokálních požárů
v blízkosti železnice od Vaňova po Lovosice. Ze
strany od Ústí nad Labem byla prvotně povolána jednotka HZS ze stanice Ústí nad Labem,
která brzy zlikvidovala lokální ložiska mezi Vaňovem a Dolními Zálezly (okres Ústí nad La-

bem).
Následně se s hašením ohnisek přesunula na
katastrální území Prackovic nad Labem a Lhotky
nad Labem (okres Litoměřice), kam byly vzhledem k neustále se rozrůstajícímu požáru lesa u
Litochovic povolány další profesionální a dobrovolné jednotky.
Z druhé strany, od Lovosic, byly v 10:39 vysláni
profesionální hasiči z Lovosic na požár pole ve
Lhotce nad Labem. Vzhledem k tomu, že ohniska požáru byla na mnoha místech, byly povolá-

ny další profesionální i dobrovolné jednotky
hasičů. K zásahu nakonec vyjelo 29 jednotek
z okresu Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice,
Děčín a jednotka drážních hasičů spadající pod
SŽDC.
V nepřístupném terénu u Litochovic bylo nasazeno jedno letadlo a jeden vrtulník na hašení
lesa. Zásah byl ukončen až v pátek 6. července. I
v dalších dnech ale byli hasiči na místo povolávaní na dohašování rozhořelých ohnisek.
Lukáš Balaštík, velitel PS Lovosice

Taktické cvičení u zimního stadionu

Ve čtvrtek 28. června dopoledne
proběhlo ve spolupráci s vedením
Technických služeb města Lovosice
taktické cvičení jednotek požární
ochrany.
Námětem byl požár pokoje v
ubytovně u zimního stadionu v
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Lovosicích a evakuace zraněných
obyvatel pokoje. Do cvičení se
zapojily dvě profesionální jednotky
z Lovosic a Litoměřic a dvě jednotky dobrovolných hasičů (z Třebenic
a Prackovic).
Lukáš Balaštík, velitel PS Lovosice
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Informace
Lovosice si připomenou 150. výročí
narození historika Alfonse Dopsche
V pondělí 27. srpna v 16 hodin bude na budově Pfannschmidtovy
vily slavnostně odhalena bronzová pamětní deska s bustou Alfonse
Dopsche, jednoho z nejslavnějších rodáků našeho města. Lovosice si
tak připomenou 150. výročí jeho narození.

Siřejovická kaplička dostane
zbrusu nový kabát
V letošním roce město uvolnilo finanční prostředky na rekonstrukci
jedné ze sakrálních staveb na katastru města. Jedná se o kapličku na
obchvatu města u Siřejovické ulice. Kompletní rekonstrukce bude
zahrnovat vnitřní a vnější část stavby a úpravu okolního terénu.

Kaplička dostane novou fasádu,
opraví se poničená střešní krytina,
římsy a obloukové štíty atiky. Repasovat se budou kovové prvky a to
konkrétně vrcholový kříž a kované
mříže na dveřích kaple. Opraveny a
zakonzervovány budou vstupní
dveře a okna. Součástí oprav budou
také odborné kamenické práce
týkající se pískovcového vstupního
portálu a kamenného ostění bočních oken.
Asi nejnáročnější částí rekonstrukce bude obnovení vnitřní výzdoby
kaple do původního stavu. Uvnitř
kaple se nacházela výmalba s liturgickými motivy a části stěn zdobila
imitace mramoru s barevným linkováním. To vše bude odborníky
v blízké době obnoveno.
Revitalizace se dotkne také 50 m2
plochy v okolí kapličky. Dojde
k úpravě terénu, odstranění náletových dřevin a osetí plochy travní

směsí.
„Ve městě je celkem 14 menších
sakrálních staveb a pamětihodností
a dva kostely. Mimo tří větších kaplí
jsou mezi nimi také 3 křížky, 5 soch,
1 památník a 2 ústřední kříže. Kaple
na siřejovické křižovatce vysvěcená
původně jako Kaple bratrství, zvaná
později jako Kaple u tří křížů či jako
Kaple srdce Ježíšova, byla dlouhá
léta opomíjena a její stav se za
poslední roky dosti zhoršil. Byla
poslední, která ještě neprošla rekonstrukcí. Kaple Panny Marie Einsiedelnské na Holoubkově byla
opravena v roce 2016 a Kaple Františka Serafínského v Prosmykách
prošla rekonstrukcí v roce 2002,“
uvedl starosta města Milan Dian.
Za rekonstrukci město zaplatí necelých 385 000,- Kč, které jsou hrazeny z rozpočtu města na letošní
rok. Práce by měly být hotové
nejpozději do konce září. (ik, foto ik)

ČHMÚ vyhlásil výstrahu vzniku požárů
– platí nízký stupeň nebezpečí
Alfons Dopsch (* 14. 6. 1868 v Lovosicích; † 1. 9. 1953 ve Vídni)
Syn Franze Dopsche a Anny, rozené Pfannschmidtové. Roku 1890
promoval na Vídeňské univerzitě.
Ve své dizertační práci se věnoval
rodnému městu, bitvě u Lovosic z
roku 1756. Pak se už zcela odklonil
od politických a vojenských dějin s
regionálním akcentem, a to směrem k tématům sociální, ekonomické a kulturní historie evropského
záběru.
Od roku 1893 působil na Vídeňské
univerzitě jako docent, počínaje
rokem 1900 jako řádný profesor.
Postupně se stal čestným doktorem
univerzit v Praze, Oxfordu, Madridu
a v Budapešti, členem bavorské,
dánské, norské, maďarské a polské
akademie věd. Jeho myšlenkový vliv
byl obrovský, odvolává se na něj
právě tak slavný španělský filosof
José Ortega y Gasset, stejně jako
proslulý francouzský historik Fernand Braudel či jeho italský spolupracovník Ruggiero Romano. Prostřednictvím jeho španělského žáka
Claudia Sáncheze - Albornoze,
který jako čelní představitel exilové
vlády odešel za Frankovy diktatury
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do
argentinského
exilu,
se
Dopschův vliv rozšířil po celé Jižní
Americe. Obdivný nekrolog Alfonse
Dopsche sepsal jeden z gigantů
francouzské a evropské historiografie Lucien Febvre.
Na mramorovou desku s bronzovým portrétním medailonem Alfonse Dopsche narazíte rovněž v arkádovém dvoře Vídeňské univerzity.
Město Vídeň pojmenovalo po slavném lovosickém rodákovi ulici ve
21. vídeňském okrese. Tuto pamětní desku na památku Alfonse
Dopsche věnovalo v roce 150. výročí jeho narození město Lovosice (na
podnět Krušnohorských novin /
Erzgebirgs - Zeitung, obnoveného
vlastivědného periodika pro Krušnohoří a České středohoří).
Autorkou výtvarného návrhu pamětní desky a busty je duchcovská
výtvarnice Petra Kofroňová Wolfová.
(Jiří Wolf, Petr Fišer,
foto archiv Krušnohorských novin)

Rozšířený text článku
si můžete přečíst
na dnesek.lovosice.com

Od pondělí 23. července až do odvolání platí na území části Čech
včetně Ústeckého kraje výstraha „Nebezpečí požárů“, kterou vyhlásil
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vyhlášen je nízký stupeň
nebezpečí.
„V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí
vzrostlo na našem území nebezpečí
požárů. Vysoké riziko je v oblasti
středních Čech, Prahy, Ústeckého
kraje a Českolipska. Přeháňky a
bouřky, které se mohou v následujících dnech vyskytnout, budou jen
lokální, a proto situaci výrazněji
nezlepší,“ informovalo o tom Centrální
předpovědní
pracoviště
ČHMÚ - Praha.
Zároveň ČHMÚ vydal seznam
doporučení k vyvarování se aktivit,
které by mohly vyvolat požár: Lidé
se mají vyvarovat rozdělávání ohně
především v lese, ale i jinde v přírodě, nevypalovat trávu, neodhazovat
cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně. Je vhodné
řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být
vydány. Nutné je dbát na úsporné
hospodaření s vodou. Poslední na

seznamu varování je také to, že by
si lidé měli být vědomi toho, že
požáry mohou vzniknout i při úderu
bleskem.
Stav vodních toků
na ORP Lovosice
V tuto chvíli platí zákaz odběru
povrchových vod zatím jen v případě Milešovského potoka, a to prakticky na celé délce jeho toku. Správci povodí ostatních toků na území
ORP Lovosice zatím nevydali žádné
další oznámení o snížení vodních
průtoků, které by další zákaz vyvolalo. Pokud nezačne v dohledné
době pršet a situace na vodních
tocích na Lovosicku se tím rapidně
nezmění k lepšímu, lze očekávat, že
zákazy a omezení odběrů vody
vydány budou. Zákaz bude oznámen zveřejněním na úřední desce
MěÚ Lovosice a dotčených obcí a
informace bude podána ještě např.
obecním rozhlasem či písemně
v místním periodiku.
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Informace
Ženy z Lovosicka vyrazily na víkendový
vzdělávací pobyt

Příměstský tábor s Farní charitou Lovosice
První turnus tábora se uskutečnil od 9. do 13. července.

Projekt Práce a Rodina, který již druhým rokem probíhá pod záštitou
Farní charity Lovosice, tentokrát připravil pro své účastnice v měsíci
červnu víkendový pobyt pro matky s dětmi, kde měly ženy možnost
zúčastnit se motivačních seminářů seberozvoje.

Pobyt byl poskytnut z evropských
sociálních fondů, pro děti byl zajištěný program po dobu, kdy probíhaly semináře. Účastnice si v klidném venkovském prostředí odpočinuly a načerpaly nové informace.
Tento projekt usiluje o rovné
postavení žen na pracovním trhu,
kdy jim jako stěžejní část nabízí
možnost rekvalifikace dle vlastní
volby. Doposud vstoupilo do projektu 60 žen, rekvalifikací jich prošlo 40 a jedenácti bylo umožněno
po dobu jednoho roku pracovat na
dotovaném pracovním místě na
Lovosicku a Litoměřicku.
Doprovodnými součástmi projektu jsou semináře finanční gramotnosti a motivační semináře seberozvoje, stejně jako právnické a
psychologické poradenství, které
je pro účastnice zdarma.

„Velmi mě to zaujalo, dostala
jsem nové rady do života a naučila
jsem se, jak přistupovat ke svým
osobním a životním problémům,“
řekla o projektu jeho účastnice,
slečna A. V.
Projekt je stále otevřen i pro nové
zájemkyně, které po absolvování
seminářů mohou projít rekvalifikací, a zlepšit si tak pozici na pracovním trhu. Kancelář projektu Práce a
Rodina sídlí ve Školní ulici 476/3
v Lovosicích v 1. patře Lékařského
domu. Pro více informací k projektu navštivte naše webové stránky
www.fchlovosice.cz nebo volejte
naši kancelář: 734 782 709.
Marta Lacmanová,
koordinátorka projektu

Co byste měli vědět o stížnostech
V naší zemi si stěžujeme na
všechno možné, na počasí, na
dopravu, na čekání u lékaře… A
pochopitelně i na činnost úřadů a
úředníků. Podle zákona si lze stěžovat na nevhodné chování úředníků či na postup správního orgánu. Stížností se podle směrnice
rozumí ústní nebo písemné podání
ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, kterým se
fyzické a právnické osoby nebo
skupiny osob obracejí k orgánům
města ve věci ochrany veřejných
zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení
spadá do působnosti města Lovosice.
Stížnosti se podávají u referentky
Martiny Tendlerové, která vede
Centrální evidenci stížností (podání
lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky na martina.tendlerova@meulovo.cz. Podání lze učinit rovněž na podatelně
Městského úřadu Lovosice nebo
zaslat poštou. Po reorganizaci v
listopadu 2015 jsou stížnosti zařazeny v odboru tajemníka.
Jak si občané v posledních letech
stěžovali? V roce 2008 24x, v dalších letech bylo stížností 19, 16, 22,
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25, 13, 14, 9, 14. V roce 2017 jich
bylo podáno 15 (letos zatím 4). Tři
byly oprávněné. Část stížností byla
na rušení nočního klidu, zejména
na hlučné hudební festivaly.
„Nejzajímavější v roce 2017 byla
asi stížnost na neoprávněné podnikání, kdy se nakonec zjistilo, že
stěžovatel byl vymyšlený, udal
neexistující adresu a žádné neoprávněné podnikání zjištěno nebylo,“ uvedla Martina Tendlerová.
Stížnost se musí vyřídit do 30 dní
po obdržení (pokud je vlastní šetření) a do 5 dnů má být postoupena podle věcné příslušnosti a zaslána odpověď o přijetí stěžovateli.
V případě, že nelze stížnost z jakýchkoliv důvodů vyřídit v termínu,
je bezpodmínečně nutné požádat
starostu o prodloužení termínu
vyřízení. Po prodloužení stížnosti
je termín vyřízení 60 dnů. Občan
může kdykoliv vzít svou stížnost
zpět.
Se svou stížností však můžete
samozřejmě přijít na městský úřad
kdykoliv během úředních hodin.
Vedení města a vedoucí odborů
jsou nakloněni debatě či připomínkám a není tak nutné hned podávat stížnost. Je to operativnější
řešení a lze lépe vše vysvětlit než v
případě písemné stížnosti. (hz, tuc)

Děti navštívily venkovní koupaliště v Lovosicích, zoologickou zahradu a Jump arénu v Ústí nad Labem, Muzeum čertů v Úštěku a
prošly se Oparenským údolím.
Ve druhém turnusu od 27. do 31.
srpna čeká děti výlet do lanového
parku v Kladně, výšlap na horu Říp,

expozice Národního muzea – Archa Noemova v Praze a mnoho
dalších. Příměstský tábor se uskutečňuje díky podpoře dotace pro
sport a volný čas města Lovosice,
Nadace Terezy Maxové dětem a
Diecézní charity Litoměřice.
Petr Urban, Farní charita Lovosice

Kam a kdy na pohotovost v okrese
Máte horečku? Vymkli jste si v sobotu v lese na houbách kotník?
Pokousal vás o svátcích pes nebo štípla vosa a oteklo vám lýtko?
Poradíme vám, kam se vypravit k lékaři.
Podřipská nemocnice
s poliklinikou Roudnice n. L.
Lékařská pohotovostní služba
Alej 17. listopadu 1101, telefon
416 858 157. Ordinační hodiny:
pondělí až pátek 18.00 - 21.00,
sobota, neděle, svátky 10.00 12.00, 12.30 - 19.30.
Nemocnice Litoměřice
ORL pohotovost
Pavilon B, 1. podlaží, Žitenická
2081/4, telefon 416 723 522. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00.
Nemocnice Litoměřice
Pohotovost pro děti a dorost
Pavilon B, 1. podlaží, Žitenická
2081/4, telefon 416 723 125. Ordinační hodiny: pondělí až pátek
17.00 - 20.00, sobota, neděle, svátky 10.00 - 19.00.

Nemocnice Litoměřice
Pohotovost pro dospělé
Pavilon C, 1. podlaží, Žitenická
2083, telefon 416 723 479. Ordinační hodiny: pondělí až pátek
17.00 - 20.00, sobota, neděle, svátky 10.00 - 19.00.
Za využití lékařské pohotovostní
služby se platí regulační poplatek
90 korun. Pojištěnec, resp. jeho
zákonný zástupce ho neplatí, pokud v rámci pohotovostní služby
ošetřující lékař shledá, že jeho stav
vyžaduje hospitalizaci. Podle zákona neplatí regulační poplatky ani
pojištěnec, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením o dávce, která je poskytována podle zákona o pomoci v
hmotné nouzi. Těmi jsou příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení a
mimořádná okamžitá pomoc. (hz)

Příští číslo Lovosického dneška vyjde
1. září 2018
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Kultura

Lovosické kulturní léto je v plném Putování za památnými stromy
proudu, návštěvnost akcí stoupá
Seriál Lovosického dneška Putování za památnými stromy
Na festival Špunt přišlo přes 1000 dětí, na Bazén párty 750 lidí.

Během června a července proběhly ve městě tradiční a oblíbené
akce. Svoji plnoletost oslavil festival Altros, jehož osmnáctiny se
nadmíru vydařily, druhý ročník
festivalu Špunt navštívilo přes tisíc
dětí a rekordní byl také multižánrový festival Osmička. Začátkem
července byly zahájeny hudební
(pod)večery na Václavském náměstí. Centrum kultury Lovoš pro
tyto akce pořídilo nové stany,
sezení a během večerů pravidelně
otevírá venkovní verzi Lovo Café,
kde si návštěvníci mohou pochutnat na poctivých limonádách,
dobré kávě a vínech z regionu.
Večery budou pokračovat i během
srpna. Václavské náměstí postupně
rozezní nejrůznější žánry jako jazz,
folk, dechová i zábavová hudba
anebo pravý bigbeat.
V plném proudu jsou také akce
pro děti a celé rodiny. Každé druhé úterý probíhají v lesoparku
Osmička Hravé úterky. Dvě témata
(den knihy a den zvířat) jsou již za
námi. Srpen pak nabídne den
sportu a den bezpečnosti. Samozřejmostí jsou divadelní představení, soutěže pro děti, skákací hrad a
tematické doprovodné programy.
Kultura se však přenáší i na sportoviště. Velký úspěch zaznamenala
již třetí Bazén párty na lovosickém
koupališti (viz foto), kterou navštívilo rekordních 750 lidí. Pokud
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bude počasí nadále přát, přichystá
Centrum kultury Lovoš společně s
provozovatelem koupaliště (TSML)
podobnou akci také v polovině
srpna.
Rádi bychom čtenáře pozvali
mimo jiné na Valdštejnské slavnosti města Lovosice, které proběhnou 4. srpna na Václavském
náměstí. To se přenese do dob 16.
století a těšit se můžete na velký
průvod městem, historický trh,
dobová představení i hudební
vystoupení. Další velkou akcí budou Litoměřické svátky hudby,
konkrétně třetí koncertní večer,
který proběhne v kostele sv. Václava v Lovosicích. Lístky na tuto
jedinečnou akci se špičkovými
hudebními hosty jsou k prodeji na
informačním centru a v kanceláři
Lovoš. Kulturní léto bude zakončeno největší městskou slavností –
Václavskou poutí, která proběhne,
jako již tradičně, 28. září. K velkému množství stánků a atrakcí se
připojí i významní hudební hosté
jako Petr Vondráček se skupinou
Lokomotiva, Marek Ztracený, Mirai
a mnoho dalších. Těšit se můžete i
na menší žánrové scény v oblasti
country, elektronické hudby, historickou scénu nebo na lety vrtulníkem. Pro další akce sledujte webové stránky www.kclovos.cz či stránky centra kultury na facebooku.
Vojtěch Krejčí, ředitel KC Lovoš

na Lovosicku pokračuje jeřábem oskeruší u Radostic.

Dalším ze stromů na Lovosicku,
které se díky své výjimečnosti řadí
mezi chráněné památné stromy
České republiky, je jeřáb oskeruše
u Radostic. Roste na úpatí vrchu
Ovčína přibližně 500 metrů jižně
od osady Radostice, místní části
obce Vchynice. Nachází se na
okraji lesního porostu, při cestě
jdoucí ze Vchynic na Košťálov, na
okraji chráněného území s výskytem vzácných rostlin a 600 druhů
motýlů.
Zdejší Sorbus domestica, jak zní
její latinský název, měří 16 metrů,
obvod kmene činí 286 centimetrů
a v současnosti je ve velmi špatném stavu. Kmen se větví ve dvou
metrech na čtyři terminály, které

vytvářejí přes deset metrů širokou
korunu. Památným stromem byl
vyhlášen v roce 2007, kdy bylo
jeho stáří 98 let.
Oskeruše je původním druhem
teplých doubrav a dubohabřin na
jižní Moravě, do Českého středohoří se dostala ve středověku s
vinnou révou. Tato ceněná dřevina
se v posledních letech stala terčem
zlodějů a nepovolené kácení potkalo řadu oskeruší v Českém středohoří. Strom je zajímavý pro
včelaře a jeho plody slouží i pro
výrobu pálenky. Dřevo ze starších
exemplářů představuje také velmi
zajímavý a cenný artikl pro řemeslníky zabývající se uměleckým zpracováním dřeva.
(foto Tomas62)
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Historie
Seriál: Slavné i méně slavné OSMIČKY v Lovosicích
Všichni čeští občané vědí, že osmičkové roky bývají na pro naši zemi často osudné. Rok 2018 budou v Česku provázet významná jubilea.
Významná léta doplňuje i dalšími roky důležitými jen pro Lovosice kronikářka Eva Hozmanová (druhá část).
Napětí se dále stupňovalo, zejména po sjezdu nacistické strany v
Norimberku 12. září, kde Hitler
přímo vyzval české Němce k povstání. 15. září Henlein vydává
prohlášení: „Chceme domů, do
říše!“, v němž otevřeně žádá rozchod sudetoněmecké menšiny s
českým národem.

vým křížem. Téhož dne vstoupily
nacistické jednotky wehrmachtu
rovněž do Litoměřic a svou činnost
zde zahájilo též gestapo. Nová
hranice byla vytyčena na terezínské křižovatce. Za Křišťálové noci
z 9. na 10. listopad byla nacisty
vypálena lovosická synagoga a
poté zbourána v roce 1939. Stávala
pod cukrárnou John při silnici k
přívozu.

22. 9. 1938 Hodžova vláda podala demisi.
23. 9. 1938 Nová československá vláda v čele s generálem Syrovým, legionářem z 1. světové války
a hrdinou od Zborova, vyhlásila
všeobecnou mobilizaci.
29. 9. 1938 V noci z 29. na 30.
září podepsali Hitler, francouzský
premiér Edouard Daladier, anglický
premiér Neville Chamberlain a Mussolini pověstnou Mnichovskou
dohodu. Spojenecká Francie i spřátelená Anglie podlehly Hitlerovu
tlaku, politici jednali o nás a bez
nás. Mnichovský diktát nařizoval
Československu odstoupit jeho
historická území. Značná území
byla odstoupena také Maďarsku a
Polsku. Podle Mnichovské dohody
(čl. 5) měl mezinárodní výbor určit
území, kde bude provedeno lidové
hlasování (mělo to platit také pro
území Lovosic). Lidové hlasování se
ale vzhledem k Hitlerovu dalšímu
nátlaku nekonalo. Páté pásmo
zakreslil do mapy sám Hitler; bylo

značně větší než čtyři pásma dohromady.
30. 9. 1938 Československá vláda
v Praze přijala nadiktované podmínky Mnichovské dohody a vydala zároveň protest proti ní.
1. 10. 1938 Tisíce Čechů a německých antifašistů teď už narychlo a ve zmatku prchaly z pohraničí.
Z Lovosic odešlo mnoho dělníků,
zaměstnanců dráhy, pošty, úředníků a učitelů české národnosti,
většina židovských obyvatel a německých antifašistů, např. rodina
Sulkových. Z původních asi 2000
českých obyvatel jich zde zůstalo
jen asi 600. V době mezi 1. a 9.

říjnem došlo k hromadné evakuaci
státních složek z Litoměřic a Lovosic a odchodu mnoha obyvatel
obou měst české národnosti. Spolu
s nimi odešla i česká armáda. Do
Libochovic a okolních obcí v české
části republiky přichází z pohraničí
veliké množství utečenců. Přišli o
všechno, celý svůj majetek měli v
batohu a kufru.
10. 10. 1938 V pondělí 10. října
odpoledne vstoupila do Lovosic
nacistická armáda, nadšeně vítána
německým obyvatelstvem a hlavně
lovosickými německými fanatičkami. Na mnoha soukromých domcích byly vyvěšeny prapory a vlajky
s nacistickým symbolem – háko-

2. 12. 1938 Do úřadu zemského
rady (Landrata) byl v Litoměřicích
uveden lovosický nacista Paul
Illing. Lovosickým Čechům začaly
krušné časy. České školy byly uzavřeny, mnoha českým živnostníkům byly odebrány živnostenské
listy, do českých obchodů dosazováni němečtí zástupci. Všude se
muselo mluvit pouze německy.
15. 3. 1939 Zbytek Čech a Moravy
byl obsazen německými vojsky a
zřízen Protektorát Čechy a Morava
(Protektorat Böhmen und Mähren);
státním prezidentem byl Emil Hácha. Během války se Čechům nežilo v Lovosicích dobře, mnozí byli
perzekuováni a někteří odvlečeni
do koncentračních táborů; trestán
byl poslech cizího rozhlasu, pomoc
vězňům apod. Trestáni svými soukmenovci byli pochopitelně i demokraticky a lidsky smýšlející
Němci. Všichni očekávali s nadějí
konec 2. světové války a osvobození…
(hz, foto archiv)

Z Kalendária litoměřického okresu 2018 – Slavní lovosičtí rodáci
Před 10 lety 1. března 2008 zemřel Jiří Mádlo, lovosický rodák (*13. března 1934), malíř a grafik.
V roce 2004 vyšla u příležitosti 70. narozenin
Jiřího Mádla monografie se 150 reprodukcemi z
jeho celoživotní tvorby. Otec byl profesorem
gymnázia v Litoměřicích a maminka učitelkou v
Lovosicích; po mnichovské zradě v roce 1938 se
rodina vrátila do svého rodného kraje na Českomoravskou vysočinu, do města Pelhřimova.
Malíř maturoval v Pelhřimově v roce 1952, poté
odešel do Prahy na Akademii výtvarných umění
(malířství a grafika) a absolvoval u profesorů
Vlastimila Rady a Vladimíra Silovského v letech
1952 - 1958.
Studoval též Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, s absolutoriem v roce 1964.
Uspořádal přes 60 samostatných výstav a zúčastnil se i cca 60 výstav skupinových doma i v
cizině, například v Praze, Hradci Králové,
Budapešti, Berlíně, Vídni, Klosterneuburgu, Bad
Ischlu, Singenu, Lipsku, Moskvě, Sao Paulu či
Djakartě.
Po roce 1989 rozvinul své malířské aktivity
zejména v Rakousku, Holandsku, Polsku, Švédsku, Německu. Zde pravidelně maloval a vystavoval. Zejména jsou oceňovány jeho portréty,
za všechny uveďme portrét zakladatele holandské neurochirurgie profesora dr. W. Luyendijka
pro universitu v Leidenu. Za portrét Děvčátko s
květinou byl oceněn medailí Academie Européenne des Arts v Rakousku v roce 1992. Z
uvedených samostatných výstav byla velmi
úspěšná ta na Českém velvyslanectví ve Vídni,
ve Švédsku a naposled v galerii polytechniky v
Lodži.
Jiří Mádlo svou tvorbou patří do proudu figurativního umění s humanistickým zaměřením.
Zastoupen je ve sbírkách AJG Hluboká nad
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Vltavou, Galerie Vysočiny v Jihlavě, Univerzity
v Leidenu, Reifeissen Bank v Klosterneuburgu,
Galerie Zlatý kříž v Českých Budějovicích i gale-

rie Touch Stone Fineart v New Orleans. Jiří
Mádlo zemřel po těžké nemoci 1. března 2008
ve věku nedožitých 74 let.
(hz, foto archiv)
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Vstupte do světa barev a fantazie se Zuzanou Hozmanovou
Výstava probíhá od 27. června do 31. srpna v naučném oddělení knihovny (2. patro Pfannschmidtovy vily) v době výpůjčních hodin.

V sále lovosické knihovny se v
úterý 26. června uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy lovosické
malířky Zuzany Hozmanové. Kulturní program připravilo Duo Iveta
a Barbara Pospíšilovy. Výstavu
zahájila vedoucí knihovny Zdeňka
Černá, poté se přítomným představila výtvarnice a nakonec si všichni
připili na zdar expozice. Návštěvníci výstavy uvidí 20 obrazů o názvech např. Vzpomínka na Afriku,
Vichřice, Tyrkysová fantazie, Rozbřesk, Trio, Podmořská kouzla
nebo parafrázi na Kleopatru Jana
Zrzavého kresbu Ztracená. Vstup je
zdarma.
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Zuzana Hozmanová se narodila
v Litoměřicích, ale své dětství prožila ve vesničce za Terezínem v
Českých Kopistech. Již ve školních
letech ráda kreslila a malovala,
výtvarné výchově dávala přednost
před jinými předměty. Inspiraci
čerpala od svého otce Jiřího Tůmy,
který také ve volném čase maloval
a byl hudebníkem. Navštěvovala
často výstavy v litoměřické galerii i
v Praze.
V Lovosicích žije autorka od dvaceti let, provdala se a má dva dospělé syny, kteří se také věnují
kultuře. Vystudovala obchodní
akademii v Litoměřicích a pracova-

la v sociálních službách jako aktivizační pracovnice. Malovala s klienty a vytvářela s nimi i výrobky z
keramiky, chtěla jim pobyt zpříjemnit. V současné době pracuje v
papírnictví v Lovosicích. Ráda poslouchá moderní hudbu, navštěvuje přírodu a mezi její další záliby
patří četba, sledování filmů a hra
na kytaru.
Malířka má v oblibě obrazy Claude Moneta, Jana Zrzavého a hlavně
amerického grafika Andyho Warhola. Nejvíce se věnuje abstraktní
tvorbě a vytváří i obrazy upravované pomocí počítačových programů. Pracuje nejen s barvami, ale i

s jiným materiálem, tvoří také vystřihované obrazy. Její práce jsou
formovány pod vlivem plynoucího
života, do tvorby vyjadřuje své
pocity a nálady. Výtvarnice se dvakrát zúčastnila Dnů lovosických
autorů.
Na výstavě by si přála svou tvorbou oslovit návštěvníky, aby její
obrazy pochopili. V dalším období
se hodlá věnovat grafické tvorbě a
úpravě obrazů pomocí techniky.
Výstava Zuzany Hozmanové představuje již čtvrtého lovosického
výtvarníka po Markétě Hernychové, Annie En a Josefu Mohrovi.
(hz, foto tuc)

Srpen 2018

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.

Tajenka z července: Lesopark Osmička
Lesopark leží na bývalé „Panské
louce“. Když byl v roce 1912 zakládán fotbalový klub, kníže
Schwarzenberg poskytl pozemek
u Labe obklopený vzrostlými topoly. Plocha pozemku však byla
nedostatečná, nedovolovala vybudovat fotbalové hřiště standardních rozměrů. Proto se zde
fotbal hrával jen v osmi hráčích,
což vedlo ke vzniku pomístního
jména Osmička.
V lesoparku se nachází dráhy
pro běžce a in-line bruslaře. Lokalita je také vhodná k romantickým
procházkám a relaxačnímu odpočinku v blízkosti řeky Labe. Na
konci lesoparku směrem na Ústí
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nad Labem se na něj napojuje
nově vzniklá cyklostezka, která
vede k přívozu do Malých Žernosek. V prostoru lesoparku se pořádají různé kulturní akce, například hudební festivaly a akce pro
děti. Od roku 2007 zde probíhá
rekonstrukce porostů. Město má
zpracován projekt, který je dlouhodobějšího charakteru. Projekt
řeší náhradu skladby lužního lesa
lesoparku Osmička, tzn., že topoly jsou postupně odstraňovány
a nahrazeny duby, buky a přirozenou druhovou skladbou, která do
lužního lesa patří.
Tato rekonstrukce bude probíhat až do roku 2023.
(hz)
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