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Nebezpečné křižovatky
se dočkají rekonstrukcí
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Koupaliště má za sebou
velmi úspěšnou sezonu
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Ve městě přibyde
100 nových laviček
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Házená

Lovosice hostily druhý
největší turnaj mládeže
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Slovo šéfredaktora

Fontána
změnila podobu
Fontána na Václavském náměstí sloužila celé léto především dětem k ochlazení a hrám. Od 5. září se její
podoba změnila. Trysky champagne vystřídal typ kometa. Nové trysky stříkají do větší výšky a vodní sloupec
je oproti předchozí variantě mnohem užší. Trysky budou opět barevně probarveny a voda se bude zapínat
v různých intervalech a intenzitách.
„Za těch několik měsíců, co je nová fontána v provozu, jsem viděl velké množství rozesmátých dětí radovat
se z nové atrakce. Náměstí ožilo a v parných dnech, které nám letošní léto přineslo, fontána fungovala nad
všechna naše očekávání. Nyní jsme připravili další estetické vylepšení. Chceme, aby byla fontána více vidět a
stala se variabilním a moderním prvkem náměstí. Proud vody bude efektnější a bude stříkat do dvou metrů.
Věřím, že i tato podoba si získá své příznivce,“ uvedl starosta města Milan Dian. Nový typ trysek bude ve
fontáně až do skončení jejího letošního provozu. Na jaře bude provoz zahájen opět s tryskami kometa a pro
letní měsíce se vymění za champagne, které jsou vhodnější pro pohyb osob.
(ik, foto ik)
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Vážení Lovosičané,
po čtyřech letech jsou
tu opět komunální volby. Ty volby, kde rozhodujete o tom, kdo
se ujme vedení vašeho
města. Jen vy určíte,
zda to bude někdo
nový či zda dáte znovu
důvěru vedení stávajícímu. To je
pouze na vás.
Věřím, že v komunální politice jde
čelním představitelům města hlavně o jeho dobro, zvelebení, krásu.
O to, abyste se v něm vy, občané
zde žijící cítili bezpečně a spokojeně. Z pohledu člověka žijícího v
sousedních Litoměřicích neváhám
napsat, že vaše město se za 8 let,
co dělám šéfredaktora Lovosického
dneška, změnilo téměř k nepoznání. Z nálepky šedivého průmyslového města se v mých očích stalo
městem ambiciózním, vzkvétajícím,
plným zeleně a kulturního dění.
Je jasné, že je stále na čem pracovat. Myslím, že revitalizace komplexu naproti krásné Pfannschmidtově vile nebo areálu bývalé olejny
by měly určitě patřit k základním
myšlenkám budoucího vedení města, protože to jsou z mého pohledu
dvě věci, které městu nejméně sluší. Naopak nové centrální Václavské
náměstí vyzdobené květinami a
fontánou rozhodně patří ke klenotům vašeho města, i když samozřejmě registruji názory zejména letitých obyvatel Lovosic, kteří přeměnu parku v náměstí stále nedokáží přijmout za svou. Ale tak to
už u velkých změn většinou chodí.
Nejinak tomu bylo i v Litoměřicích
u proměny Jiráskových sadů. Vězte
však, a to mám mnohokrát potvrzeno, že z pohledu lidí, kteří městem jen projíždějí, dostává zdejší
náměstí pouze plusové body.
V nadcházejících komunálních
volbách vám přeji šťastný výběr a
do budoucna hodně zdárně dotažených oprav, rekonstrukcí či revitalizací. Nám, obyvatelům naší
krásné České republiky pak přeji
méně remcání, věčné nespokojenosti a naopak více tolerance a
vzájemného pochopení. Máme
před sebou podzimní dny plné barev, tak si je pojďme všichni společně užít.
Radim Tuček

www.meulovo.cz

Doprava

ŘSD: Do několika let zmizí nebezpečné křižovatky
u jatek a u siřejovické kapličky
Možná již koncem roku 2020 se město dočká dvou nových okružních křižovatek místo nebezpečných křížení v ulicích Terezínská
a U Nadjezdu a v ulici Siřejovická u kapličky. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tuto chvíli intenzivně pracuje na přípravě projektů
a stavebních povolení. Dobrou zprávou je, že se podařilo prosadit i projekt okružní křižovatky v ulici Siřejovická.
Územní rozhodnutí pro stavbu okružní křižovatky u
jatek nabylo právní moci 10. května 2018. „V současné
době je připravováno zadání zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, tedy dokumentace pro
stavební povolení (DSP), a to včetně zajištění majetkosprávního vypořádání a inženýrské činnosti k získání
všech nutných stavebních povolení,“ uvedla tisková
mluvčí ŘSD Nina Ledvinková s tím, že čistopis dokumentace by mohl být hotov v prvním čtvrtletí příštího
roku. Následovat bude zpracování dokumentace pro
provedení stavby, která je jedním z podkladů pro
výběr zhotovitele stavby. ŘSD předpokládá dodání
dokumentu koncem čtvrtého čtvrtletí 2019. Ukončení
výběrového řízení a podpis smlouvy se zhotovitelem
by mohl následovat někdy koncem první poloviny
roku 2020. Podle odhadů ředitelství by se „kruhák“
mohl začít stavět v druhé polovině roku 2020.
Druhá polovina roku 2020 by mohla být zásadní také
pro přebudování křižovatky v ulici Siřejovická. „Nyní se
zpracovává dokumentace pro stavební povolení (DSP)
včetně inženýrské činnosti k získání všech nutných
stavebních povolení. Zpracování čistopisu DSP předpokládáme také koncem roku 2018, získání potřebných stavebních povolení s nabytím právní moci pak
během druhého čtvrtletí 2019,“ sdělila Lovosickému
dnešku Ledvinková. Následovat budou stejné kroky
jako v předchozím případě a pokud se nevyskytnou
žádné další nežádoucí okolnosti, ředitelství zahájí
v letních měsících roku 2020 práce na přebudování
křižovatky.
„Jsou to pro Lovosice opravdu dobré zprávy. Obě křižovatky jsou nebezpečné. Ta u jatek je velice nestandardní a zejména řidič, který nezná místní prostředí, se
může snadno splést a porušit pravidla silničního provozu a tím způsobit nehodu. Siřejovická křižovatka je
zase nebezpečná tím, že obchvat Lovosic svádí
k rychlé jízdě a tím i k možnému přehlédnutí hrozícího
nebezpečí,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
(ik)

Nákres okružní křižovatky u jatek najdete také na webu
Lovosického dneška http://dnesek.lovosice.com/, kde si
můžete prohlédnout podrobnosti ve velkém rozlišení.

• Na parkovišti ve Wolkerově ulici již probíhají opravy •
V pondělí 1. října zahájila společnost STRABAG a.s. revitalizaci parkoviště ve Wolkerovce. Nejméně dva měsíce zde nebude možné parkovat.
Práce na revitalizaci by mohly být
hotové ještě před koncem roku.
„Předání staveniště proběhlo v
druhé polovině září a společnost
následně zahájila přípravné práce
na dopravně inženýrském řešení
stavby. S pracemi začala 1. října,“
uvedl starosta města Milan Dian.
„Jedna z vhodných alternativních
ploch pro dočasné parkování je
lokalita za garážemi u Teplického
nádraží. Městská policie bude po
dobu rekonstrukce prostor inten-
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zivně monitorovat. V průběhu listopadu by mohl být položen živičný povrch a hned jak to situace
dovolí, bude plocha opět otevřena.
Do té doby prosíme místní obyvatele o shovívavost,“ uvedl starosta
města Milan Dian.
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 Wolkerova a zrušení stávajícího vjezdu a
výjezdu. Nově navržené parkoviště
bude napojeno na ulici Wolkerova
jednosměrným vjezdem na konci
plochy 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 čtyři
určena pro osoby se sníženou
možností pohybu a 90 stání bude
klasických. Součástí úprav parkoviště bude také výměna stávajícího
veřejného osvětlení a jeho přesunutí na vhodnější místa. Výběrové
řízení na zhotovitele stavby vyhrála
společnost STRABAG a.s. a město
za ni zaplatí 3,5 milionu korun.
Předpokládané dokončení stavby
je v prosinci tohoto roku.
(ik, tuc)
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Odbory informují
Odbor tajemníka

Úklid ulic v měsíci říjnu

Poslední zasedání zastupitelstva města před volbami

9. 10. Osvoboditelů – parkoviště před DSL, Zahradní
10. 10. Dlouhá - parkoviště, U Výtopny, Vančurova
16. 10. Kmochova, Zvonařova
17. 10. V. Nejedlého, Smetanova
23. 10. Okružní, Nádražní
24. 10. 28. října, Tovární
30. 10. Mírová, Sady pionýrů
31. 10. Osvoboditelů - parkoviště u Turka

Ve čtvrtek 27. září od 16 hodin se uskutečnilo poslední zasedání ZM v
tomto volebním období. Na programu bylo celkem 18 bodů. Zastupitelům byl například předložen 4. Komunitní plán péče města a ORP Lovosice
na roky 2019 - 2021 nebo tři obecně závazné vyhlášky. Vzhledem k plánované uzávěrce čísla nebylo již možné informace z jednání ZM zahrnout do
říjnového vydání. O výsledcích zasedání budeme informovat v dalším čísle.

Setkání s občany
Ve čtvrtek 20. září se v sále staré radnice uskutečnilo tradiční setkání s
občany před jednáním ZM tentokrát s podtitulem „Plány, vize a nápady“.
V úvodu byli občané seznámeni se všemi investičními akcemi a vizemi,
které současné vedení radnice rozpracovalo a připravilo do budoucna pro
případnou realizaci. Hovořilo se například o vybudování lávky přes Labe,
rekonstrukci ubytovny na zimním stadionu, vnitrobloku „u Turka“, rekonstrukci věže staré radnice, místa pro přecházení u benzinové stanice a
mnoha dalších projektech v různé fázi připravenosti. V druhé půlce programu přišla řada na dotazy občanů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výčet ze statistiky úkonů za první pololetí roku 2018

Výroční zpráva města Lovosice za rok 2017
Výroční zpráva města Lovosice za rok 2017 je pro zájemce k dispozici
zdarma v Informačním centrum města Lovosice. Zprávu je možné najít
také na webových stránkách meulovo.cz, v sekci „Vedení města“. Tuto
informativní brožuru město připravilo již po druhé.

Připravované investiční akce
V těchto dnech vrcholí příprava několika investičních akcí. Začátkem října
byly soutěženy zakázky: Oprava veřejného osvětlení v ulici Žižkova, Mlatové cesty na starém hřbitově v Lovosicích, Úprava parkovacích míst v ulici
Zámecká, Úprava místní komunikace k RD v ulici Sadová v Lovosicích,
Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích a Revitalizace dvoru staré
radnice. V době uzávěrky Lovosického dneška nebyl výsledek výběrových
řízení ještě znám. Pokud se podaří zakázky uzavřít, většina z nich se rozjede ještě v tomto roce.

Odbor správních činností
Ze statistiky činnosti odboru za měsíc srpen
Odbor v měsíci srpnu vydal 414 občanských průkazů, 82 cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let, 120 pro osoby starší 15 let. V evidenci
obyvatel bylo provedeno 25 zápisů o přihlášení a 38 o odhlášení pobytu,
5 zápisů o narození a 8 o úmrtí. Matrika v měsíci srpnu uzavřela 19 manželství.

Odbor životního prostředí

Technické služby města
Nefunkční osvětlení v ulici Osvoboditelů
V ulici Osvoboditelů, kolem podchodu a ve vnitrobloku „u Turka“ již více
jak dva měsíce nesvítí veřejné osvětlení. V části ulic dochází k přepětí a
osvětlení zde vypadává. Kabelové vedení veřejného osvětlení je někde
v zemi přerušeno a místo se jen velmi těžko hledá. Technické služby města Lovosice se problémem intenzivně zabývají a místo přerušení kabelů
hledají. Jedná se ovšem o zdlouhavou práci. Jakmile budou závady odhaleny, nebude již problém jednoduchým způsobem provést opravu.

Demontáž dětského hřiště v ulici U Nadjezdu
Z důvodu neudržitelnosti, ekonomické náročnosti a vandalismu ihned po
opravách poškozených prvků se město Lovosice rozhodlo pro demontáž
dětského hřiště v ulici U Nadjezdu. K rozhodnutí přispěly podněty občanů,
kteří v této lokalitě trvale žijí. O demontáž se postarali pracovníci Technických služeb města Lovosice. Demontované hrací sestavy, které jsou v použitelném stavu, budou umístěny do areálu školní družiny Sady pionýrů.

Říjen 2018

V letech 2016/2017 město Lovosice připravilo zázemí pro pořízení včelstev na městském pozemku. Pozemek navštěvoval včelařský kroužek zřízený při Rodinném centru Mozaika, z. s. Včelařský kroužek v roce 2018
bohužel ukončil svou činnost. Včelstva zůstávají na pozemku a péči o ně
převzal odbor životního prostředí. Město Lovosice i nadále nabízí pozemek se včelstvy zájemcům o včelaření a o včely k jeho návštěvě. Zájemci
mohou kontaktovat přímo OŽP (vojtech.hamernik@meulovo.cz). Aktuálně
bude OŽP instalovat úlovou váhu. Měřené údaje budou uveřejněny na
stránkách města.
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Město

Koupaliště má za sebou velmi úspěšnou sezonu
Městské koupaliště ukončilo provoz 4. září. Letošní sezona byla velmi úspěšná. Horké léto koupání a aktivnímu odpočinku přálo
a v areálu se uskutečnily hned tři kulturně společenské akce.
Městské koupaliště bylo letos otevřeno od 15.
června. V provozu bylo celkem 64 dnů.
„Návštěvnost byla letos opravdu hojná. Využívána byla lehátka, která byla téměř každý den
zcela obsazena, zájem byl i o zapůjčení beach
volejbalové hřiště. Vůbec největší návštěvnost
v sezoně jsme zaznamenali při konání Bazén
party. Letos se uskutečnily hned tři a pokaždé
návštěvnost přesáhla 700 osob,“ uvedl provozovatel areálu Stanislav Hruza, ředitel Technických služeb města Lovosice.
Koupaliště v sezoně 2018 navštívilo celkem 15
071 osob, z toho 7 607 dospělých a 7 464 dětí
nebo seniorů. Celkově bylo za vstupné vybráno
zhruba 540 000 korun. Plavčíci nezaznamenali
žádný vážnější úraz a provoz běžel hladce a bez
problémů.
Kulturně společenská akce s názvem Bazén

party se tak ujala, že Centrum kultury Lovoš
spolu s provozovatelem zařízení uspořádalo
hned dvě akce navíc. Všechny tři letošní Bazén
party si našly své zájemce a kromě hudby a
vodních atrakcí zde byly připraveny soutěže,
animační programy nebo vodní cvičení.
Zařízení ještě před sezonou prošlo velkou
úpravou. Byl zde postaven objekt občanské
vybavenosti s převlékárnami, toaletami a kioskem s občerstvením. Koupaliště využívá vodu
z vrtu, a proto zde byla v předchozí sezoně
vybudována také předúpravna vody. Tímto
způsobem se daří ušetřit na provozních nákladech za vodu z řadu zhruba 200 tisíc korun
ročně. Koupaliště bylo otevřeno již potřetí od
nucené přestávky vyvolané povodněmi v roce
2013.
„Po vypuštění bazénů dochází k celkové pose-

zonní revizi a zhodnocení stavu zařízení. Na
základě takto získaných informací rozhodneme
o dalším postupu při zvelebování koupaliště,“
uvedl Vladimír Šuma místostarosta města.
V sezoně 2017 bylo koupaliště otevřeno pouze 40 dnů, a to s přestávkami od 23. června do
30. srpna. Za vstupné se celkově vybralo
252 673 korun, což představovalo 3 050 dospělých a 4 007 návštěvníků se sníženým vstupným
(děti, senioři nebo studenti).
Městský bazén a sauna
Po uzavření koupaliště byl od 10. září pro
veřejnost otevřen městský bazén a od 1. října
také sauna. Ceny za vstupné do těchto zařízení
zůstávají stejné jako v loňském roce. Aktuální
informace zájemci naleznou na webu https://
www.mestolovosice.cz/kryty-bazen/.
(ik)

Garážový dvůr v ulici 28. října dostane nový kabát
Město začalo opravovat povrchy a odvodnění garážového dvora v ulici 28. října. Komunikace, která bude předmětem oprav,
slouží pro obsluhu 30 garáží pro osobní automobily.
Garážový dvůr má na délku zhruba 65 metrů a šířku asi 10,5 metru.
Tvoří ho z velké části asfaltový
recyklát a betonové plochy. Současný stav neumožňuje odvodnění
a tím v prostoru vzniká značný
problém s povrchovou vodou především na podzim a v zimě.
„Vzhledem k tomu, že současný
povrch výškově nevyhovuje, bude
nutné ho strhnout a vybudovat
zde komunikaci zcela novou. Její
povrch bude zhotoven z vegetačních tvárnic, tak aby bylo umožněné vsakování vody. Přizpůsobena
tomu bude i spodní konstrukce
komunikace. Sjezd do ulice 28. října zůstane zachován stejně tak
jako současný dopravní režim,“

sdělil Milan Dian, starosta města.
Součástí rekonstrukce bude také
oprava chodníku podél vjezdu a
výjezdu z garáží, který bude spádovaný v 3% sklonu směrem do
středu komunikace.
Opravy garážového dvora byly
zahájeny v září a potrvají 13 týdnů.
Po tuto dobu nebude možné garáže využívat. „Prosíme vlastníky, aby
vozy od 10. září do 2. prosince
přeparkovali a respektovali zákaz
vstupu na staveniště,“ uvedl dále
starosta. Rekonstrukce garážového
dvora vyjde městskou kasu na
zhruba 1,4 milionu korun. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála
společnost LT-BAU s.r.o. z Ústí nad
Labem.
(ik, foto ik)

Ve městě přibyde 100 nových laviček, rozbité se opravují
Technické služby města Lovosice v těchto dnech instalují nové lavičky a ty rozbité opravují. Prvních dvacet laviček je již rozmístěno
v prostoru lesoparku Osmička. V příštích dnech přibydou i na dalších místech.

(ik, foto archiv města)
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Aktuality

Město opravilo podchod,
ZUŠ ho ještě vyzdobí
V průběhu září došlo k opravě a mytí podchodu u Besedy. V plánu je
zde ještě vymalování zdí obrázky, což zajistí výtvarný obor základní
umělecké školy.

Minulý měsíc byly dokončeny práce na opravě schodů, betonových
povrchů a výmalbě stěn. Nejprve
bylo nutné zakrýt podkladovým nátěrem původní výmalbu a nápisy,
které za léta na stěny načmárali
sprejeři. S tímto úkolem městu
pomohli lovosičtí házenkáři, ale
protože museli zahájit trénink na
novou sezonu, práce dokončili pracovníci Technických služeb města
Lovosice. Ti zajistili také odborné
opravy schodů a finální nátěr ve
spolupráci s firmami z Lovosicka.
Další fází úprav podchodu bylo
mytí skel a následovat bude ještě
dekorativní výmalba hlavních zdí,
na které se budou podílet děti z

místní základní umělecké školy.
„Přesto, že se nejednalo o velké
stavební či technické úpravy, změna
vzhledu podchodu je opravdu velká. Prostor velice trpí chováním
vandalů, kteří na jeho zdi často
čmárají různé nesmysly, kterými ničí
veřejný majetek. Lidem navíc pak
kazí náladu při pohledu na nepořádek a na zmíněné čmáranice. Prostor je od loňského roku monitorován kamerovým systémem a městská policie k pachatelům vandalizmu nebude nijak shovívavá,“ uvedl
Vladimír Šuma, místostarosta města. Podchod byl po celou dobu
prací uzavřen vždy jen z části, aby
byl umožněn průchod. (ik, tuc, foto ik)

Lovosice uvažují o zřízení nové
příspěvkové organizace
Organizace by se zabývala poskytováním pečovatelské služby
a mohla by nést název Sociální služby města Lovosice. Její vznik
je zamýšlen na první polovinu příštího roku.
Prvotním cílem je zabezpečit činnost registrované sociální služby:
Pečovatelská služba města Lovosice
v souladu s Komunitním plánem
péče a ve větším rozsahu než doposud. V tuto chvíli je služba zabezpečována prostřednictvím odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
(OSVaZ) a rozsahem činností již
překračuje možnosti takovéhoto
způsobu řízení. Z tohoto důvodu
město zvažuje myšlenku zřízení
příspěvkové organizace (PO) se
samostatnou právní subjektivitou,
která by lépe zajistila financování,
realizaci provozu a naplňování
Standardů kvality sociálních služeb.
„Příspěvková organizace je pro
město výhodnější než organizační
složka z mnoha důvodů. Vzhledem
k rozsahu činností musí nyní zaměstnanci úřadu zabezpečovat celou řadu každodenních provozních
záležitostí, které později odpadnou.
U příspěvkové organizace není riziko, že by město přišlo o svůj majetek, protože ona sama žádný
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majetek nevlastní. Zároveň má zastupitelstvo přehled o finančních
tocích v organizaci a schvaluje výši
finančních prostředků na její provoz. Hlavní výhodou bude možnost
do budoucna rozšířit nabídku sociálních služeb a poskytovat nejen tu
pečovatelskou,“ uvedl starosta města Milan Dian.
Pokud dojde ke zřízení PO, bude
nutné vyřešit personální obsazení
nové organizace, zapůjčit majetek a
vyřešit financování prostřednictvím
registrace sociální služby. Vznik nové organizace musí schválit zastupitelstvo města. Bod by mohl být
projednáván na jednom z příštích
jednání ZM v novém volebním období.
Hlavním účelem činnosti nové
příspěvkové organizace by mohlo
být poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci ve spádové oblasti Lovosice a také poskytování zdravotní
péče ve vlastním sociálním prostředí klienta.
(ik)
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Společný výlet za sochami
Václava Levého u Liběchova
Lovosičtí turisté uspořádali 29. srpna společný turistický výlet
s našimi přáteli z Coswigu do Liběchova.

Chtěli jsme jim ukázat cestu lesem
lemovanou sochami našeho významného sochaře Václava Levého.
Ten jako kuchař působil na zámku
v Liběchově a ve volném čase při
procházkách lesem vytvářel na
pískovcových skalách své první
sochy. Cesta, kterou jsme procházeli, je lemována výtvory s názvy jako
Had, Harfenice, Medusa, Boží voda,
Sedm chlebů a jeskyně z Mordlochu.
Start byl ve Stračí, cílem pak byly Želízy. Zde jsme si prohlédli jeho
největší sochařské výtvory s názvem
Čertovy hlavy, bohatě dekorovanou
Klácenku a Blaník. Čertovy hlavy
jsou největší Levého plastiky v přírodě, vytesané ve stěnách dvou
skalisek vysoko nad údolím říčky
Liběchovky. Prostor před jeskyní
Klácenkou je vyzdobený reliéfy

postav z našich národních dějin a
díky slavnému spícímu vojsku na
jednom z reliéfů se jmenuje Blaník.
Výletu se zúčastnilo téměř 40
turistů, českých i německých. V
německé skupině byla i tříčlenná
irácká rodina, která požádala o
status uprchlíka a nyní žije v Coswigu.
Závěr našeho výletu jsme si zpestřili v místním kempu při opékání
českých špekáčků zapíjených dobrým pivem. Potom jsme odjeli autobusem do Hněvic, kde jsme se
rozloučili a odjeli vlakem zpět. My
do Lovosic a ostatní do Coswigu.
Další výlet jsme naplánovali na
leden příštího roku, a to výstup na
Boreč, místo, které nikdy nezamrzá.
Výlet se vydařil díky krásnému počasí a příjemné atmosféře a všem
se líbil.
Erika Trefná

Děti si vyzkoušely techniku záchranářů

Senioři prožili tři dny v zeleném ráji
Lovochemie a.s. a ZO OS ECHO každoročně připravuje pro své bývalé
zaměstnance několik kulturních a společenských akcí. Loni to byla
vynikající projížďka po Vltavě v Praze.

Letos pro své důchodce připravili
organizátoři dokonce ve dnech 17.
– 19. září třídenní wellness pobyt
v hotelu Green Paradise v Karlových
Varech. Místo i počasí byly vybrány
perfektně. Hotel je obklopen lesoparkem a v přímé blízkosti protéká klidná řeka Teplá. Počasí bylo
skvělé, vyzývalo k procházkám nebo vyjížďkám výletním vláčkem do
Varů. Green Paradise wellness &
Balneo centrum je zcela nové a
moderně zařízené.
Lovosičtí senioři byli ubytováni ve
dvoulůžkových pokojích a měli
zajištěny tři procedury – vonný
parafinový zábal rukou, teplý rašelinový zábal zad a šíje a návštěvu
solné jeskyně, případně oxygenoterapii. Na objednání dalších procedur byla sleva 20 %, což mnozí
využili (masáže i různé druhy koupelí). Občerstvení (polopenze) bylo
formou švédských stolů, výběr byl
velmi nápaditý a jídlo opravdu
výborné. Chutnou a čerstvou kuchyň si mohli hosté i během dne

vychutnávat v příjemné hotelové
restauraci s rozlehlou terasou a
výhledem na krásné lesy a řeku
Teplou.
Předsedkyně ZO OS ECHO Věra
Hozáková vybrala pro „své“ důchodce opravdu příjemně strávený
pobyt. Personál byl ochotný
a vstřícný, jídlo výborné a wellness
centrum moderní a hezké na pohled. Nikomu se ani domů nechtělo. Při zpáteční cestě účastníci zájezdu ještě navštívili ve Varech
Vánoční dům, který je v české republice jediný. Obsahuje i Muzeum
Vánoc a Kouzelné městečko. Mnozí
už se zásobili na Vánoce koupí
upomínkových předmětů. Ale přímo fantastická byla hlavně výstava
medvídků a některých severských
zvířat. Medvědi, jeleni, tučňáci –
všichni jako živí. Návštěvu s vnoučaty lze vřele doporučit.
Všichni senioři byli pobytem velmi
nadšeni a organizátorům za pozvání děkují.
Za spokojené důchodce Eva Hozmanová

Známky s Lovosicemi jdou do prodeje

Český rybářský svaz MS Lovosice (ve spolupráci s Bistroosmička) uspořádal na Osmičce 1. září pro děti akci "Den se záchranářskými složkami". I
přes nepřízeň počasí se podařilo dětem předvést vše, co obnáší práce v
integrovaných záchranných složkách. Děti si také mohly samy vyzkoušet
předvedenou techniku. O večerní zábavu se pak postarala oblíbená kapela DUO Kanistr. Tímto moc děkujeme za ochotu a skvěle odvedenou
ukázku všem zaměstnancům IZS.
Alena Durčeková
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Město Lovosice v úzké součinnosti s lovosickými filatelisty vydává v rámci oslav 100. výročí vzniku
republiky tiskové listy s přítisky
známek se známými místy Lovosic
a blízkého okolí.
Na 1. přítisku bude kostel sv.
Václava v Lovosicích, na 2. přítisku
terminál bus/vlak a na třetím chata

na Lovoši.
Jednotlivé známky nebudou v
prodeji, bude možno zakoupit
pouze celý tiskový list. Tiskový list
s přítisky známek bude do vyprodání zásob v prodeji v IC v Lovosicích nebo u lovosických filatelistů
počínaje dnem 29. října 2018.
Spolek filatelistů Lovosice
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Agrofert Run: Osmička i chemička se opět naplnily běžci
V sobotu 1. září se lesopark Osmička zaplnil sportovci s jejich rodinami, kteří si přišli užít 4. ročník rodinného dne a běžeckých závodů
Lovochemie Preol Agrofert Run 2018 v Lovosicích.

Téměř 500 běžců a jejich rodinných příslušníků se nenechalo
odradit deštivým počasím, strávili s
námi půlden ve znamení běžeckých závodů s bohatým doprovodným programem. Navzdory ochlazení s dešťovými přeháňkami bylo
sobotní počasí pro běžecké výkony
ideální. Absolutní vítěz závodu
Desítka okolo komína Jiří Šacl zaběhl trasu 10 km za 33.39 minut,
nejrychlejší ženou se stala s výkonem 37.42 minut Lucie Maršánová.
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Na tratích 200, 400, 600 a 1000
metrů předvedli skvělé výkony
malí běžci a junioři.
Jako každým rokem byla se závodem spojena podpora regionu a
místních organizací. Výtěžek ze
startovného doplněný darem Nadace Agrofert do celkové výše
60 000 korun byl v ročníku 2018
věnován školám ZŠ Všehrdova, ZŠ
A. Baráka, 1. ZŠ a lovosickému
gymnáziu na sportovní a pohybový rozvoj dětí a mládeže.

Výsledky závodů všech kategorií
a fotografie z akce naleznete na
http://www.agrofertrun.cz/.
Vítězům všech kategorií gratulujeme a těšíme se na 5. ročník seriálu Agrofert Run v Lovosicích.
Libuše Tomanová

Poděkování
V rámci akce Agrofert Run došlo
vedle jiného i na krátký formální
akt v podobě předání peněžního
daru zdejším školám. Také zástupce našeho gymnázia (v aktivní

podobě se závodu zúčastnil tělocvikář Jiří Willner) z rukou personálního ředitele Lovochemie obdržel symbolický šek na částku patnáct tisíc korun (věnovala Nadace
Agrofert). Finance budou využity
plně v souladu s potřebami žáků
lovosického gymnázia, v tomto
případě pro podporu sportovnězdravotních preventivních aktivit v
rámci realizovaného kroužku cvičení tzv. SM systému (Smíškova
metoda). Za dar děkujeme.
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Městská policie

• • Městská policie je v Lovosicích již 10 let • •
Strážníci Městské policie Lovosice v ulicích města hlídkují již deset let. Ředitel městské policie do své funkce nastoupil v srpnu 2008,
následovalo ho prvních 6 strážníků. Městská policie začala fungovat v září 2008.
Myšlenka zřídit městskou policii
byla ovšem mnohem starší, v záznamech zastupitelstva se první
zmínka objevila již v listopadu
roku 2004, kdy zastupitelstvo města uložilo tehdejšímu místostarostovi Miroslavu Závadovi úkol zpracovat studii na její zřízení. V září
roku 2005 byla studie hotová a
připravená k projednání. Zastupitelé ji vzali na vědomí, současně
ale začali uvažovat o variantě
s využitím kamerového systému.
Na zasedání zastupitelstva města z
konce roku 2007 byla nastíněna
možnost podání žádosti o dotaci
na pořízení městského dohledového systému. Dotaci se podařilo
získat v roce 2008 od ministerstva
vnitra. Celkové náklady na zřízení
systému činily 2,7 milionu korun,
z čehož 1,545 milionu byla dotace
a 525 tisíc zaplatilo město. Prvních
9 kamerových bodů bylo nainstalováno do ulic Dlouhá, Osvoboditelů, Školní (na věži), Zámecká
(Penny market), U Stadionu (zimní
stadion), Kostelní, 8. května (KS
Lovoš), Žižkova (nádraží) a Nádražní (ubytovna).
K otázce zřízení městské policie
se zastupitelé opět vrátili v roce
2007, kdy byl na jednání ZM předložen další návrh. Byl také připravován rozpočet na rok 2008, kde
se již počítalo s pořízením městského kamerového systému a
současně také s 2 miliony korun
na provoz městské policie. Ve
studii z roku 2007 byly naznačeny
dvě varianty: zabezpečení 24hodinové služby s 12 strážníky a ředitelem a varianta 6 strážníků + ředitel, kdy ovšem nebylo možné zabezpečit hlídku 24 hodin denně.
Zastupitelé se s návrhem seznámili
a vyžádali si další informace.
Diskuze o zřízení MP v Lovosicích
se vedla až do února 2008, kdy
bylo na prvním řádném jednání
ZM dne 14. února schváleno zřízení městské policie v počtu 6 strážníků a ředitel. Obecně závazná
vyhláška o zřízení městské policie,
jejím řízení a stejnokroji strážníka
byla zastupitelstvem schválena na

dalším jednání a to 24. dubna
2008. Ministerstvo vnitra vyhlášku
spolu s kopií odznaku, nášivkou a
vyobrazením služebního průkazu
MP odsouhlasilo 21. května 2008.
Následovalo zařízení služebny v
ulici Osvoboditelů a výběrové řízení na ředitele MP a strážníky.
Městská policie v prvních letech
sloužila v režimu, který neumožňoval 24hodinovou službu. Ve všední
dny od 7 do 19 hodin město procházel jeden strážník, v noci byla
hlídka dvoučlenná. O víkendu
sloužila dvoučlenná noční hlídka
od 19 do 7 hodin, přes den byly
Lovosice bez dohledu. Řízením
městské policie byl v prvních letech pověřen druhý místostarosta
města Jan Jakub. V roce 2010 řízení převzal radní Jan Landa a
později starostka města Lenka Lízlová. Od roku 2014 řídí MP starosta města Milan Dian.
24hodinový režim
K navýšení počtu strážníků městské policie na 8 + ředitel došlo
v září 2011. V takovémto složení již
bylo možné zabezpečit 24hodinový dohled. K dalšímu navýšení
počtu strážníků došlo v roce 2013
(+1), stejně pak v roce 2015.
V současnosti má městská policie
12 strážníků včetně ředitele.
Postupně se také navyšoval počet
kamerových bodů městského dohledového systému a využívat ho
začala také Policie ČR. K poslednímu navýšení došlo v květnu tohoto roku a systém má nyní 45 kamer. V únoru roku 2016 byl inovován také systém přenosu dat. Nově je využívána síť optických kabelů společnosti LTnet. Změna byla
vynucena výpadkem provozu, ke
kterému došlo v říjnu roku 2015.
Po bouřce byl server systému poničen a „vyskratován“, a to kompletně. Nový přenos dat by měl
zajistit kvalitnější přenos informací
a menší poruchovost vázanou na
klimatické podmínky.
Městská policie má od svého
založení k dispozici služební vozi-

Okamžitě se snažili kontaktovat
nájemníky bytu, odpojili přívod
elektřiny a zavolali hasiče. Když
majitel bytu otevřel dveře, žádal
strážníky o pomoc. Jednalo se o
seniora, který na plynovém sporáku vařil jídlo a usnul. Strážníci
vběhli do bytu, v kuchyni na zapáleném plynovém sporáku stála
nádoba, ze které šlehaly plameny
až ke stropu. Ihned vypnuli sporák
a hořící nádobu uhasili. Muž potvrdil, že nemá žádné zdravotní problémy a jeho stav nevyžadoval
lékařské ošetření. Strážníci následně provedli odvětrání bytu a vyrozumění ostatních nájemníků.

dlo. Od roku 2008 to byla Škoda
Roomster, nyní Dacia Duster.
Strážníci také mohou využívat
služební kola. Chodí do posilovny
a na pravidelné střelby. Provádějí
také úkony spojené s prevencí
kriminality jako jsou návštěvy škol
a školek a každé ráno hlídají plynulost provozu na přechodech pro
chodce před školami.
V současné době odhalí téměř
2 000 přestupků, které jsou řešeny
na místě uložením blokové pokuty.
Velmi často jsou přivoláni ke krádežím v místních supermarketech
a zabývají se také dopravní situací
ve městě. Jsou proškoleni na odchyt zvířat a při hledání majitelů
zatoulaných psů využívají se značným úspěchem sociální síť města.
Velmi často jsou voláni k rušení
nočního klidu v soukromých bytech nebo v restauračních zařízeních.
Závažné případy
Strážníkům městské policie se
například podařilo zabránit požáru
bytu v ulici Terezínská. Při kontrole
parkoviště před marketem Billa si
hlídka všimla, že ve druhém patře
jednoho z domů v ulici jsou přes
okno vidět šlehající plameny.
Strážníci okamžitě vyběhli do druhého patra ke dveřím bytu, ze
kterého již vycházel silný dým.

Další závažný případ se stal
v únoru roku 2010, kdy strážníci
prováděli hlídkovou činnost u
garáží v ulici Nádražní. Při této
činnosti hlídka zahlédla před jednou z garáží na zemi ležící ženu.
Zjistila, že má těžkou zlomeninu
nad kolenem pravé nohy a nemůže se hýbat, což mohlo mít vážné
následky i vzhledem k povětrnostním podmínkám. Strážníci neprodleně přivolali rychlou záchrannou
službu a do jejího příjezdu poskytli
ženě první pomoc. Zraněná byla
následně převezena do nemocnice
v Litoměřicích. Jelikož zůstala v
garáži a před garáží nezajištěná
vozidla, hlídka vyčkala na místě do
příjezdu příbuzných zraněné ženy.
Skok do ledového Labe
Asi nejzávažnějším zásahem byl
dramatický útěk podezřelého, který i přes teplotu vzduchu pod 0°C
skočil do Labe a snažil se uplavat.
Devatenáctiletý mladík se snažil
utéct před hlídkou městských
strážníků a policistů PČR. Po dramatické honičce přes město, kdy
kličkoval v ulicích a schovával se
mezi auty, doběhl až do lesoparku
Osmička, kde skočil do Labe a
snažil se uplavat. Do řeky za ním
skočil ředitel městské policie Jaroslav Janovský, který mu tímto zásahem pravděpodobně zachránil
život. Sám mladík se totiž později
přiznal, že neumí plavat. Jednalo
se o propuštěného recidivistu, který byl podezřelý z krádeže.
(ik)

Strážníci získali dotaci na výstroj a zakoupili nový informační systém
Celkem 93 tisíc korun získala městská police od Ústeckého kraje na pořízení oblečení pro strážníky. Nová výstroj pořízená
z Dotačního programu 2018 bude celkem stát 104 tisíc korun, podmínkou získání byla 10% účast žadatele.
V letošním roce vypsal Ústecký
kraj Dotační program 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a
podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS, do kterého se město Lovosice přihlásilo, a
v únoru tohoto roku podalo žádost
o neinvestiční dotaci právě na vybavení strážníků Městské policie Lovosice.
„Z dotace bude pořízena výstroj
pro 12 strážníků. Zakoupena budou
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trička, kombinézy, kalhoty,
roláky, polokošile anebo také zimní oblečení jako například termo prádlo a bundy. Celkem MP z dotace
zakoupí 88 kusů svršků. Nákup výstroje realizuje městská policie každý rok, jsem moc rád,
že jsme v letošním roce mohli využít
této příležitosti a ušetřit tak část
finančních prostředků. Celkově
(včetně dotace) bude letos zakoupena výstroj v hodnotě 170 000,Kč,“ uvedl Milan Dian, starosta města. Ústecký kraj v tomto programu

podpořil celkem šestačtyřicet žadatelů a rozdělil
téměř 13 milionů korun.
V letošním roce město Lovosice investovalo také do
nového informačního systému pro městskou policii.
Aplikace usnadňuje administrativní
procesy, zefektivňuje řízení a šetří
čas strážníků. Díky novému systému
mají dokonalý přehled o všech
úkonech a mohou precizně zaznamenávat celý proces vyřízení přestupku, od jeho založení, přes výzvy,
upomínky, až po vymáhání bloko-

vých pokut.
Systém nově umožňuje mobilní
přístup k datům a registrům. Strážníci s ním mohou pracovat přímo v
terénu pomocí tabletu a telefonu,
který má hlídka u sebe. Bezprostředně z místa zásahu mohou zjišťovat či vkládat potřebné informace, určit polohu události dle GPS
nebo ukládat fotodokumentaci.
Implementace programu proběhla
v červnu tohoto roku a přes prázdniny se s ním strážníci seznamovali.
Systém městskou pokladnu stál téměř 97 000,- Kč.
(ik)
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Lovosice hostily druhý největší turnaj mládeže v Čechách
Od pátku 7. září do neděle 9. září se v Lovosicích uskutečnil pátý ročník mezinárodního turnaje dětí a mládeže Házenkářský festival Lovosice.

Výsledky:
Kategorie minižáků
1. Dukla Praha 2
2. HBC Jičín
3. TJ Sokol Kostelec na Hané
...
11. HK Lovosice 1
14. HK Lovosice 2
20. HK Lovosice 3
Nejlepší brankář: Martin Suchý
Největší bojovník: Adam Krejčí
Nejužitečnější hráč: Kristian Pelc
Kategorie mladších žáků
1. HK Lovosice 1
2. TJ Lokomotiva Louny
3. Dukla Praha 1
...
15. HK Lovosice 2
Nejlepší brankář: Samuel Šírek
(Lovosice)
Nejlepší hráč: Jaromír Voves
Nejlepší střelec: Filip Rychtařík
Mladší žáci slaví vítězství v turnaji.
Popáté se v Lovosicích sešly házenkářské týmy k neformální oslavě začátku nové házenkářské sezóny. Letošní ročník přinesl rekordní
účast 61 týmů ze 3 zemí, které od
pátku do neděle zaplnily ulice a
sportoviště Lovosic. Více jak šest
desítek týmů učinilo z Házenkářského festivalu druhý největší turnaj pro házenkářskou mládež, který se v České republice pořádá.
Větším je dnes již jen legendární
Prague Handball Cup.
Vedle sportovní části turnaje, která probíhala od pátečních 11 hodin do nedělního odpoledne, byl
pro účastníky připraven opravdu
bohatý doprovodný program. V
pátek večer si hráči mohli opéct
buřty a užít si promítání na velkoformátovém profesionálním
plátně v hale Chemik. Pro dospělé účastníky byl připraven seminář
s uznávaným psychologem Marianem Jelínkem, po kterém následovalo přátelské posezení všech realizačních týmů.
Sobotní odpoledne a večer již
patřily extraligovému utkání mezi
domácími Lovci a pražskou Du-

klou. Už od 16.30 hodin se ale
naplno rozběhl také doprovodný
hudební program, který pro všechny návštěvníky zajistilo město Lovosice resp. Centrum kultury Lovoš. Po skončení extraligového
zápasu nebe nad Lovosicemi
ozářil slavnostní ohňostroj a až
do půlnoci pokračovala hudební
produkce kapel. Ta vyvrcholila
vystoupením skupiny Buty. Pro
nudu tak o víkendu nebyl prostor
a organizátoři se snažili vyplnit
účastníkům všechny volné chvíle
další porcí zábavy.
„Nemáme snahu být klasickým
sportovním turnajem ve stylu:
přijeď, odehraj a odjeď. To rozhodně není naším cílem. Naopak
se snažíme účastníkům nabídnout
vždy něco navíc, něco, co na klasickém házenkářském turnaji nezažijí. Ojedinělé bylo promítání pro
děti i prestižní seminář s Marianem
Jelínkem pro dospělé,“ vyjmenovává doprovodné aktivity ředitel
turnaje a klubu HK Lovosice Vojtěch Srba a dodává: „Největším
zážitkem pro všechny malé házenkáře a házenkářky ale muselo být

jednoznačně extraligové utkání
mezi naším celkem a Duklou.
Tenhle zápas by měl být pro hráče
také motivací pro jejich další práci
v trénincích, protože měli na vlastní oči možnost vidět, jak vypadá
házená ve své vrcholové podobě a
na co třeba někdy v budoucnu
sami můžou dosáhnout.“
Zatímco v pátek byly ve sportovní části turnaje na programu
zápasy v základních skupinách, v
sobotu kolem poledne již začala
vyřazovací utkání play-off a v
neděli turnaj vrcholil zápasy o
umístění a finálovými duely.
Finále minižáků se odehrálo na
venkovním hřišti u haly Chemik a
po něm již následovalo slavnostní
vyhlášení pro kategorii nejmladších házenkářů. O dvě hodiny
později nastoupily k finálovým
zápasům zbývající dvě kategorie
ve sportovní hale Chemik. Po finále starších žáků proběhl slavnostní
ceremoniál, při kterém předávali
ceny zástupci partnerů turnaje:
Vladimír Šuma – místostarosta
města Lovosice, Patrik Dojčinovič –
generální ředitel společnosti Tesco

Kategorie starších žáků
1. Talent Plzeň
2. Dukla Praha 1
3. HK Lovosice 1
...
16. HK Lovosice 2
Nejlepší brankář: Jakub Lavička
Nejlepší hráč: Matěj Kovář
Nejlepší střelec: Dan Erebai
Superpohár 2018
1. Dukla Praha 110 bodů
2. HK Lovosice 70 bodů
3. Talent Plzeň 65 bodů
a Ivo Míček – jednatel společnosti
FCC.
A jak se vedlo lovosickým celkům? Týmu mladších žáků se
podařilo obhájit loňské prvenství, když ve finále porazil v regionálním derby Louny. Starší
žáci pro Lovosice získali další medaili, a to bronzovou, když v utkání
o 3. místo porazili zcela jednoznačně celek Liberce. „Nejméně“
se na turnaji vedlo našim nejmenším minižákům, pro které byl ale
turnaj především o sbírání prvních
zkušeností. Všechna družstva pak
vzorně reprezentovala klub HK
Lovosice a za odvedené výkony jim

Vyhlášení výsledků.

Mladší žáci v akci.
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Starší žáci vybojovali 3. místo.

rozhodně náleží pochvala. Turnaj
byl pro ně kvalitní prověrkou před
nacházející novou házenkářskou
sezónou.
Vedle pohárů za umístění týmů
na 1., 2. a 3. místě byli oceňováni
také nejlepší hráči v jednotlivých
kategoriích. Jako poslední byl na
turnaji vyhlášen držitel Superpoháru pro nejúspěšnější klub turnaje.
Díky postupu svých týmů do Final4
každé kategorie na něj nakonec

dosáhla pražská Dukla, Lovosice
díky jednomu 2. a jednomu 3.
místu skončily druhé.
„Turnaj se po všech stránkách
vydařil, nezaznamenali jsme žádné
vážné problémy. Organizačně je
pro nás velmi náročné v jediném
víkendu uspořádat obrovský mládežnický turnaj a do toho chystat
otvírák extraligové sezóny. Na
druhou stranu jsme pyšní na to, že
jsme to zvládli a že tyhle v ČR

opravdu unikátní akce děláme
zrovna u nás v Lovosicích,“ pochvaloval si Vojtěch Srba, který
nezapomněl poděkovat těm, bez
kterých by ani jedna z akcí nebyla
možná. „Bez podpory partnerů a
dobrovolníků bychom neměli
šanci Házenkářský festival ani
otvírák extraligové sezóny uskutečnit. Velmi si toho vážíme.“
Poděkování patří městu Lovosice,
partnerským školám (ZŠ Všehrdo-

va, ZŠ A. Baráka, 1. ZŠ Lovosice,
SOŠ technická a zahradnická) a
také centrální jídelně. Díky její spolupráci bylo možné hladce odbavit stravování pro všechny účastníky. Děkujeme všem dobrovolníkům z řad našeho klubu i mimo
něj za podanou pomocnou ruku. V
neposlední řadě děkujeme všem
týmům, které se Házenkářského
festivalu zúčastnily, a těšíme se na
shledání v roce 2019. L. Kantůrková

Honza Landa odehrál poslední zápas

V sobotu 8. září se v prostorách zimního stadionu uskutečnilo extraligové střetnutí Lovci Lovosice proti Dukle Praha. V prostředí atypickém pro házenou a především unikátním pro kolektivní sporty vůbec se v Lovosicích odehrálo střetnutí 1. kola STRABAG Rail extraligy mezi házenkáři Lovosic a Dukly Praha. Utkání, které neslo název „Poslední zápas Honzy Landy“, bylo zároveň rozlučkou s aktivní kariérou odchovance Lovosic a českého reprezentanta Jana Landy. Zimní stadion napěchovaný až pod střechu více jak 2300 diváky, mezi kterými bylo i 700 hráčů Házenkářského festivalu, viděl pohlednou a svižnou házenou. První poločas přinesl vyrovnaný průběh a po třiceti minutách svítila na ukazateli remíza 18:18. Ve druhé půli dokázali Lovci
soupeři několikrát odskočit až na rozdíl čtyř branek a na konci utkání svítilo na ukazateli 32:30 pro domácí tým. Společně s fanoušky si tak Lovci mohli v
letošní sezóně poprvé zazpívat oslavný chorál. Organizačně velmi náročné utkání bylo plné emotivních chvilek věnovaných kariéře Jana Landy. K vidění
byly vedle medailonku s průřezem jeho házenkářskou poutí také emotivní videa se vzkazy spoluhráčů z klubu i reprezentace, vzpomínky ženy Hanky
nebo poděkování Kennyho jeho rodičům. Součástí utkání bylo také slavnostní předání plakety, protože Jan Landa se stal šestým členem Společenství
legend Lovci Lovosice. Honzo děkujeme!
Lucie Kantůrková (fotografie na obou stranách Miroslav Vintrich)
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Na 1. ZŠ se učili ochránit člověka 2. ročníku mládežnického fotbalového
V pondělí 10. září připravili na 1. ZŠ pro žáky 1. stupně projektový
den Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Cílem projektového dne bylo
ověřit, co si žáci v průběhu daných
let zapamatovali při teoretických
hodinách z dané problematiky. Pro
žáky 2. – 5. tříd bylo připraveno
celkem 11 stanovišť, na kterých
plnili zadané úkoly a sbírali bodové ohodnocení. Zopakovali si mimořádné události, správné chování
při evakuaci, zvládli by zabalit
evakuační zavazadlo, prověřili si

znalost čísel tísňových linek či
první pomoci.
Žáci 1. tříd připravená stanoviště
procházeli a seznamovali se s mimořádnými událostmi. Zároveň si
některá témata vyzkoušeli i v praxi.
Nechyběl ani plně vybavený hasičský vůz z místní stanice. Sluníčko
svítilo celé dopoledne a žádná
mimořádná událost nás nepřekvapila.
Jitka Puravcová

Na ZŠ Všehrdova pořádali poprvé tábor
Naše škola letos o prázdninách
pořádala poprvé svůj příměstský
tábor. Určen byl pro žáky školy od
1. do 5. ročníků. Byl ale nabídnut i
ostatním dětem z Lovosic. Vedoucím pedagogickým pracovníkem
byla Marie Havranová, která měla
k ruce 3 vychovatele hrazené z
projektových peněz, které škola
získala z Projektu MPSV. Na děti
čekaly různé činnosti a výlety a
také si společně vytvořily krásný
společný výstup, aby nezapomněly, co všechno zažily.
Plánujeme v těchto táborech po-

kračovat, rodičům bude nabídnut i
termín během jarních prázdnin.
V letošním školním roce se nám
po dlouhé době podařilo otevřít i
přípravnou třídu pro předškolní
děti z Lovosic, která by jim měla
pomoci ke snadnějšímu vstupu do
školních lavic.
Novinek, ale i tradičních akcí nás
v tomto školním roce čeká velká
spousta, a tak se společně s pedagogy, žáky i ostatními pracovníky
vrhneme vzhůru do dalšího společného školního roku 2018 /2019.
Mgr. Monika Zemanová, ředitelka

Nový školní rok - nový Dětský klub
Na ZŠ Všehrdova funguje od
tohoto školního roku nově Dětský
klub, který byl uveden do provozu
na základě získání dotace z OP
Zaměstnanost z výzvy č. 77, jejíž
prioritou je zajištění péče o děti
1. stupně základních škol v pracovní době rodičů tak, aby nebyli
omezeni při výkonu svého povolání. Jedná se o 95% dotaci na provoz Dětského klubu po dobu 3 let.
ZŠ Všehrdova byla při získání této
dotace úspěšná jako jediná z lovosických základních škol.
Konkrétně je Dětský klub určen
především pro žáky 4. a 5. ročníků.

Mohou ho ale využívat i školáci
z 1. - 3. tříd po skončení provozu
školní družiny. Provozní doba klubu je pondělí - pátek od 12.30 do
17.30 hodin. Fungování klubu je
pro rodiče zdarma.
Součástí projektu je také nákup
vybavení pro volnočasové aktivity
dětí v Dětském klubu a finanční
podpora příměstských táborů. První z nich byl úspěšně realizován již
tyto prázdniny.
Mgr. Denisa Malá,
projektová manažerka

turnaje se zúčastnily i týmy z Coswigu
Ve dnech 23. a 24. června proběhl v Lovosicích fotbalový turnaj
žákovských kategorií (mladší přípravky, starší přípravky, mladší žáci
a starší žáci). Turnaje se zúčastnilo 26 mužstev a 360 mladých
fotbalistů včetně šedesátičlenné výpravy fotbalistů, trenérů
a představitelů města Coswig.

Vítězné mužstvo starších žáků FK ASK Lovosice po převzetí ocenění za
1. místo. Horní řada zleva: Laube František, Petrus Jan, Lehký Jakub, Gebur Kevin, Týce Marek, Majer Patrik, Filař Stanislav, Kozel Víťa, trenér
Janda Jan. Dolní řada zleva: Svoboda Filip, Havlíček Matěj, Rulf Tomáš,
Čech Lukáš, Sabol Milan, Neuman Samuel, Veselý Michal.
Akce proběhla za finančního přispění z projektu Aktivní partnerství:
komunikace, důvěra, spolupráce
čís. 100281819, realizovaného společně s Coswigem. Pro mladé fotbalisty z obou zapojených partnerských měst to byla již čtvrtá příležitost si takto přátelsky zahrát.
Lovosické účastníky doprovázela
početná skupina fanoušků z řad
rodinných příslušníků. V sobotu večer pak všichni společně s diváky a
ostatními fotbalovými kluby sledovali zápas Německo - Švédsko na
MS ve fotbale 2018.
Lovosičtí fotbalisté (U15) vedeni
trenérem J. Jandou předváděli po

celý turnaj kvalitní hru a po čtyřech
výhrách a jedné remíze zaslouženě
získali první místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal lovosický hráč
Patrik Majer, který v pěti utkáních
nastřílel 27 gólů. Ve zbylých kategoriích zvítězili hráči z Ústí nad
Labem a Trnovan.
Fotbalový turnaj proběhl bez
problémů a nepochybně přispěl k
prohlubování vztahů a spolupráce
partnerských měst Lovosice a Coswig.
Hana Landová

Na děti ze ZŠ A. Baráka čekal pestrý program
Dvacet žáků ZŠ Antonína Baráka poznávalo v rámci výměnného
pobytu ve dnech 16. – 19. dubna 2018 Gymnázium Leonarda Franka
v partnerském městě Coswig.
Nejednalo se však o pouhé procvičení jazykových dovedností. Pro
naše studenty byl připraven pestrý
program v podobě poznávacích i
sportovních aktivit. Nejprve se čeští
i němečtí žáci ubytovali v hotelu
v Altenbergu, odkud se krásnou
procházkou vydali za dobrodružným odpolednem ve sportovním
areálu s letní bobovou dráhou.
V dalších dnech čekala na děti i
učitele prohlídka školy, rallye ve
městě, návštěva hornického muzea
s možností zkoušky rýžování a
spousta her a další zábavy.
Program opět předčil očekávání a

významně přispěl k naplnění cílů
projektu Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce. Výměnný pobyt byl financován z Programu spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
a státního rozpočtu ČR.
Děkujeme městu Coswig a všem
učitelům z obou škol za úspěšnou
realizaci výměnného pobytu a
splnění společného cíle. Těšíme se
na další spolupráci. Hana Landová

Zprávy čtěte také na našem webu dnesek.lovosice.com
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Odchovanec Václav Kmoníček se vrací do Lovosic
Václav Kmoníček prošel všemi mládežnickými kategoriemi v tehdejším MDPM Lovosice, krátce působil v Dukle Jihlava B,
pak ve VTJ Litoměřice, VTŽ Chomutov a SV Hof 1911 v Bavorsku.
V současné době je ale zpět ve
svém rodném městě. „Chtěl bych
se pokusit dostat místní hokej zpět
do podvědomí Lovosičanů, kteří
ho v minulosti navštěvovali a tomuto sportovnímu odvětví fandili.
Společně s předsedou oddílu panem Bačákem, trenérským asistentem panem Guderou a mládežnickým trenérem a učitelem panem
Skokanem, který má na starosti
nábory těch nejmenších, chceme
tým postupně doplňovat a konsolidovat z hráčů našeho regionu,“
říká Václav Kmoníček.
Vize nejbližší budoucnosti je
návrat výkonnostního hokeje právě tam, jak si ho sám ještě z minulosti pamatuje, tedy ke špičce
přeboru, kde se vychovala řada

kvalitních hráčů.
Do vojenské základní služby nastoupil Václav Kmoníček v roce
1981, kde krátce oblékal dres Dukly Jihlava B se sídlem v Písku, ale
převážnou část vojenské služby
odehrál za tým VTJ Litoměřice. V
té době hrála VTJ svá domácí
utkání na zimním stadionu v Lovosicích.
V roce 1983 po rozhodování z
několika nabídek (např. Kladna,
Litvínova, Liberce, Ústí n/L a Slavie
Praha) odešel do VTŽ Chomutov,
kde hrál nepřetržitě až do sezony
1992. Poté jeho kroky směřovaly
do bavorské regionální ligy a nastupoval v dresu SV Hof 1911. Po
návratu zpět do ČR ukončil hráčskou kariéru a ve svých 35 letech

vystudoval na FTVS v Praze a získal
profesionální trenérskou licenci.
Tímto krokem nastartoval dráhu
trenérskou. Profesionálnímu trenérství se věnuje dodnes, což činí s
více než dvacetiletou praxí.
Působil na postu šéftrenéra v
Mostě, Teplicích a Litvínově. Současně vykonával i pozici trenéra
výběru hráčů do 15 let Ústeckého
kraje, se kterým odehrál několik
významných turnajů v Kanadě,
Dánsku a Švédsku. Následoval
přechod k trénování v kategorii
dospělých ve druhých ligách v
Klášterci, Mostě, Milevsku, Jindřichově Hradci a Karviné. V roli hlavního trenéra koučoval více než 250
utkání.

Tenisového memoriálu se letos zúčastnilo třiadvacet dvojic
V sobotu 1. září pořádal Tenisový klub ASK Lovosice již 12. ročník Memoriálu Jiřího a Jana Studničkových ve čtyřhrách.
Letošního ročníku, který se nově
stal i poctou dlouholetému předsedovi klubu Janu Studničkovi,
který nás v loňském roce náhle
opustil, se zúčastnilo 23 dvojic. A
to se ještě několik pravidelných
účastníků turnaje omluvilo kvůli
zranění či nemoci. Na dvorcích se
objevili domácí borci, lovosičtí
odchovanci působící v jiných oddílech a dále tenisté z Litoměřic,
Libochovic, Roudnice n. L., Třebenic, Štětí a Prahy. Turnaje se také
zúčastnilo několik mladých talentovaných tenistů z našeho klubu,
kteří takto získávají cenné zápasové zkušenosti.
Vítězem turnaje se stala naděje
lovosického tenisu Líba Havlová,
která hrála s Michalem Weberem z

Roudnice n. L. Druhé místo patřilo
Honzovi Wenigovi a Honzovi Žáčkovi z Lovosic. Třetí místo obsadili
Pavel Šumera s Pavlem Černým a
Tomáš Beran s Martinem Macháčkem.
Jako každý ročník i letos se také
hrála soutěž útěchy, kterou vyhráli
Karel Šváb se synem Michalem z
Litoměřic. Celá sportovní akce byla
početně divácky navštívena a tenisté předváděli výborné výkony.
Letošnímu ročníku nepřálo počasí
a hrálo se i za deště a chladu. To
však byla jediná chybička. Turnaj
byl zakončen vyhlášením výsledků
a předáním cen všem účastníkům
turnaje. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.
Alena Zelenková

Na Euroregionádu dorazilo do Lovosic téměř 200 mladých sportovců

Dne 14. září se v Lovosicích uskutečnila Sportovní Euroregionáda 2018. Jednalo se o sportovní hry dětí a mládeže dvou
Euregionů (Euroregion Elbe/Labe a Euroregion Krušnohoří). Slavnostního zahájení se zúčastnila i primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová či místostarosta Lovosic Vladimír Šuma. Celkem se soutěžilo ve čtyřech sportech (atletika, fotbal,
házená a volejbal). Akce se mimořádně vyvedla, k čemuž přispělo i hezké počasí. Síly změřilo pod vedením svých
trenérů téměř 200 mladých sportovců. Atletiku ovládl Team Euroregion Erzgebirge, fotbal a házenou Team Euroregion Krušnohoří ČR a volejbal Team Euroregion Elbe/Labe D.
(tuc, foto tuc)
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Lovosice se snaží navázat další mezinárodní partnerství, nyní s Maďary
Zástupci Lovosic navštívili město Mórahalom, které o partnerství projevilo vážný zájem.
Mórahalom stojí v rovinaté krajině Maďarska, na jedné straně
blízko hranic s Rumunskem, na
druhé se Srbskem. Jeho starosta
Zoltán Nógrádi nám vyprávěl, jak
z města, kde nebylo téměř „nic“,
vybudovali moderní infrastrukturou počínaje a kulturou konče za
25 let lázeňské město, které ročně
navštíví 504 000 lidí. My jako návštěvníci jsme museli jen obdivovat, jak se místo, kde doslova lišky
dávaly dobrou noc, změnilo v
moderní metropoli. A ještě více
nás těší, že právě s tímto městem
můžeme navázat v blízké době

partnerství.
„Byli jsme vskutku okouzleni
progresí a chutí místních k takto
převratným změnám. Měli jsme
možnost navštívit lázně, projít
upravenými ulicemi města či se
podívat do Environmentálního
parku, kde v rámci environmentálních a edukačních snah chovají a
pozorují buvoly, pořádají semináře
pro děti i vědecké konference.
Snahy navázat partnerství s maďarskými městy pilně podporuje
ve svém programu i naše velvyslanectví v Maďarsku, které jsme
navštívili o měsíc později,“ uvedl

Seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?
Hádanka na říjen:
Víte, kde se nachází tato
kamenná socha?

starosta Lovosic Milan Dian.
Za maďarskou menšinu Lovosic
se účastnila Iveta Pospíšilová, která
fungovala i jako překladatelka. Na
konferenci, jež se uskutečnila
v Budapešti, probíhaly celý den
krátké přednášky o zkušenostech
již fungujících partnerství a náplni,
možnostech a přínosu dalších
partnerství mezi českými a maďarskými městy. Mimo to se akce
účastnili i zástupci firem, které
svými produkty pomáhají ke zlepšování života ve městech či chtějí
přispět k pojetí tzv. Smart city.
„Na konferenci jsme zajímavě po-

hovořili též se zástupci města Bábolna, kteří by rovněž měli velký
zájem uzavřít partnerství s našim
městem. Zde zatím čekáme na
vzájemný oficiální dopis, zatímco
starostu města Mórahalom jsme již
recipročně pozvali v příštím roce
na návštěvu v rámci Folklorního
festivalu. Jsou to zatím jen první
krůčky v rámci budoucího partnerství, ale společných témat je mnoho a proto věřím, že v budoucnu
budou mít Lovosice vedle prosperujícího partnerství s Coswigem i
podobné partnerství s maďarským
městem,“ doplnil starosta.
(rys)

Poděkování za letošní úrodu
se uskuteční v Třebenicích
Třebenické meruňky, Sedmá zahrada, jejich spřátelení
pěstitelé a třebenický sbor Českobratrské církve evangelické by rádi vyjádřili vděk za letošní úrodu a pro své
přátele a známé pořádají v neděli 7. října od 14 hodin
Poděkování za úrodu, které zahájí rozjímání pod vedením
faráře Pavla Klineckého ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Třebenicích, Sokolská 89. Následuje ochutnávka výpěstků a dobrot "Made in Třebenice"
a sousedské povídání - to vše na farní zahradě vedle
sborového domu.

V Lovosickém dnešku jsme vám
před prázdninami přinášeli každý
měsíc fotografii sakrální pamětihodnosti, která se nachází ve městě
nebo jeho blízkém okolí. K seriálu se
nyní vracíme a zaměříme se již pouze na památky v okolí Lovosic.
Pokud památku na snímku 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.

První technologická přednáška
sklidila velký úspěch

20. září proběhla v Pfannschmidtově vile první technologická přednáška na téma Jeden den na oběžné dráze v režii Tomáše Přibyla.
Všichni zúčastnění si její průběh i
náplň velmi pochvalovali. Téma bylo zaměřené mimo jiné na zajímavosti, které se v běžných publikacích nedočtete, například jaký je
život pro kosmonauta na oběžné
dráze Země, na co je potřeba se
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připravit, co je potřeba překonat,
ale také, že jsou to lidé z masa a
kostí se stejnými potřebami, jako mi
všichni ostatní. Další přednáška,
kterou si můžete poslechnout, proběhne v druhé polovině listopadu.
Tématem bude Vodík jako palivo a
autorem je Jaromír Lederer. Tato
přednáška bude letos poslední, i na
další rok jsou ale připravována
zajímavá témata a přednášející.
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Navštivte výstavu Kouzlo pozitivní energie v knihovně
18. září v Městské knihovně Lovosice proběhla vernisáž výstavy obrazů Pavly Pošvové.
Výstavu zahájila vedoucí knihovny Zdeňka
Černá a poté předala slovo kolegyni Mirce Dostálové, která o Pavle krásně a dojemně promluvila, její slova podbarvil preludiem na kytaru
manžel malířky Pavly Jaroslav Pošva. Nechybělo
ani další hudební vystoupení, skladby Vítězství
slona a Tržnice zahrál na akordeon Igor Barboi,
učitel ZUŠ Lovosice.
Po přípitku na zdar výstavy si početné publikum prohlédlo expozici obrázků, které vyvolávají pozitivní energii. Výstavu až do 31. října
mohou návštěvníci zhlédnout ve II. patře Pfannschmidtovy vily ve studovně naučného oddělení
a to ve výpůjčních hodinách knihovny nebo dle
domluvy.
O malířce
Pavla Pošvová se narodila v Litoměřicích, celé
své dětství prožila v Lovosicích. Již jako malé
dítě ráda kreslila, malovala a tvořila. Vystudovala lovosické víceleté gymnázium, kde si zvolila
výtvarnou výchovu jako volitelný předmět. Poté
studovala cestovní ruch v Pirně v Německu a
pracovala v Informačním centru v Litoměřicích.
Zkušenosti a praxe z litoměřického Infocentra jí
otevřely cestu i do Informačního centra v Lovosicích, kde působila 12 let. Provdala se a
vychovává syna Matýska a dcerku Lucinku. Na
své druhé rodičovské dovolené se zapojila do
dění v rodinném centru Mozaika z.s. Lovosice,

kde vedla kurz jógy pro děti, v jehož rámci se
věnovala i kreativnímu tvoření s dětmi. V tomto
životním období absolvovala kurz Kreslení pravou hemisférou, který byl klíčový pro její tvorbu.
Objevila svůj výtvarný potenciál, který čekal jen
na příležitost. Většina jejích děl vznikla během
posledního roku. Výtvarnice se zúčastnila i Dne
lovosických autorů.
Autorka má v oblibě zvířata, rostliny, pohádkové a kouzelné bytosti, které jsou inspirací pro
její tvorbu. Nejvíce se věnuje harmonizačním,
energetickým a andělským obrazům, které maluje akrylovými barvami a jsou v podstatě automatickou, intuitivní malbou. Její harmonizační
obrazy vznikají vždy pro někoho a tvoří je s
jistým záměrem o podporu konkrétní oblasti či
životní situace. Malířka si přeje svou tvorbou
předat pozitivní naladění všem, kteří o to mají
zájem a jsou připraveni.
Výstava obsahuje ke 30 obrazům zpracovaným různými technikami (akryl na plátně,
akvarel, tužka, suchý pastel), malované kolíčky a
obrazy na kamenech (Rybičky, Motýl, Beruška…). Autorka ráda maluje zvířátka (Pes, Kočka,
Lví síla, Kolibřík) a nadpřirozené bytosti (Anděl
pro Venuši, Anděl lásky, Lesní víla, Archanděl
Kadmiel). S láskou jsou ztvárněny obrázky Pavliných dětí, Matýska a Lucinky. O malířce určitě
ještě uslyšíme, její výstava v Lovosicích jistě
nebyla poslední.
(hz, foto archiv knihovny)

Na Pfannschmidtově vile je nová busta s pamětní deskou

Na budově Pfannschmidtovy vily je od 27. srpna bronzová pamětní deska s bustou Alfonse Dopsche, jednoho z nejslavnějších městských rodáků.
Lovosice si tak připomněli 150. výročí jeho narození.
(foto ik)
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Letní prázdniny ve farní charitě

Příměstský tábor
Příměstský tábor se letos uskutečnil ve dvou turnusech (I. 9. - 13.
7. a II. 27. - 31. 8.). Děti navštívily
Jump arénu v Ústí nad Labem,
expozici Noemova archa v Národním muzeu v Praze, bludiště na
Větruši, kino v Ústí nad Labem,
lovosické koupaliště, Muzeum čertů a Vodní svět v Úštěku, prošly se
Opárenským údolím a jeden den
věnovaly venkovním aktivitám v
Malých Žernosekách. Příměstský
tábor byl spolufinancován Diecézní
charitou Litoměřice, nadací Terezy
Maxové Dětem, nadací České spořitelny a z dotace Volný čas Města
Lovosice.

19 km a absolvovali prohlídku celého hradu a jeho komnat. Děti se
také podílely na sestavení jídelního
lístku a i samotném vaření pod
dohledem pracovníků. Stejně tak
měly na starost úklid svých pokojů,
který byl během dne několikrát
hodnocen. Všechny si vedly moc
dobře a pobyt hodnotíme jako
velmi povedený. Budeme na něj
dlouho vzpomínat a vyprávět
spoustu historek, co máme.
Pobyt v rámci projektu Sami sobě
byl spolufinancován Diecézní charitou Litoměřice, nadací Terezy
Maxové Dětem, nadací České spořitelny a z dotace Volný čas Města
Lovosice.

Pobyt Křivoklát
Pobyt byl určen pro děti ze služeb FCHL. Byli jsme ubytováni v
příjemném areálu uprostřed skal a
hlubokých lesů. V těsné blízkosti
se nacházela řeka Berounka, která
nám v parných dnech nabízela
spoustu možností zábavy. Mimo
jiné jsme si půjčili šlapadla a plavili
se s proudem i proti proudu. Největším zážitkem byl celodenní
výlet na hrad Křivoklát. Ušli jsme

Koupaliště v Lovosicích
Jelikož letos bylo léto opravdu
horké, trávili jsme volný čas převážně na venkovním koupališti v
Lovosicích. Děti zde jezdily na
skluzavce, učily se potápět a některé dokonce teprve plavat. Také
jsme zkoušely hrát volejbal a vzájemně si připomenout základy a
pravidla hry. Takto trávené dny
byly dětmi velmi oblíbené.
Petr Urban, Farní charita Lovosice

Charita poskytla přes 1000 kontaktů

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 2. listopadu 2018
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V terénní službě Farní charity
Lovosice bylo od ledna do července letošního roku poskytnuto 1219
kontaktů a 724 zprostředkování na
další sociální služby. Ožehavým
tématem je neustálé hledání bydlení nebo ubytování, noclehárny,
ubytovny i azylové domy jsou
kapacitně naplněné. Zadluženým
uživatelům poskytujeme kontakt
na specializovanou instituci (dluhovou poradnu).
Během tohoto roku bylo v terénní službě zjištěno, že v Lovosicích
je nedostatečně zajištěna speciální
a odborná zdravotní péče, především zde chybí lékař psychiatr.
Poskytujeme také doplňkové fakultativní služby ve formě okamžité potravinové pomoci a ošacení
pro potřebné. Všechny činnosti v
rámci naší služby jsou poskytovány
vždy bezplatně. Službu zajišťuje
sociální pracovnice Dagmar Lendelová.
Farní charita Lovosice
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Historie
Seriál: Slavné i méně slavné OSMIČKY v Lovosicích - Srpen 1968
Všichni čeští občané vědí, že osmičkové roky bývají pro naši zemi často osudné. Rok 2018 v Česku provázejí významná jubilea.
Významná léta doplňuje i dalšími roky důležitými jen pro Lovosice kronikářka Eva Hozmanová.
Opojné jaro 1968 začalo
i v Lovosicích
Už 50 let uplynulo od této doby a
pamětníků těchto dnů už mezi
námi mnoho není. Naše mládež už
většinou neví, co to byl „Socialismus s lidskou tváří“ nebo pražské
jaro 1968.
Malé kalendárium roku 1968
5. 1. Alexandr Dubček zvolen prvním tajemníkem KSČ místo odvolaného Antonína Novotného. Obrodný proces se dostal i do publicistiky.
4. 3. Předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo o zastavení cenzury.
29. 3. V Praze je obnovena činnost
organizace JUNÁK. Ještě o pět dní
dříve se sešlo 8 členů lovosického
střediska na tajné ustavující schůzi
v Opárenském údolí.
5. 4. Plenární zasedání ÚV KSČ
přijalo Akční program KSČ, který se
distancoval od vedoucí úlohy strany nad občany nestraníky. Téhož
dne vzniká Klub angažovaných
nestraníků (KAN). Z Lovosic do něj
vstoupil Jaromír Kozlík. Reformní
atmosféra zavládla i v Lovosicích.
V Secheze se mluví o nové soustavě řízení a obrodném procesu.
18. 4. Předsedou Národního shromáždění je zvolen Josef Smrkovský.
Květen - Celozávodní konference
KSČ zvolila v SCHZ Lovosice nový
15členný výbor; předsedou se stal
Bedřich Hloušek (z těchto členů
byli někteří později vyloučeni nebo
vyškrtnuti z KSČ, např. sám Hloušek). V SCHZ začal vycházet Zpravodaj, informační list pracujících
SCHZ.
25. 6. Národní shromáždění schválilo zákon o soudní rehabilitaci.
V SCHZ vyzval CZV KSČ stranicky
postižené pracující, aby zažádali o
stranickou rehabilitaci.
27. 6. Deníky Mladá fronta, Práce,
a Literární listy otiskly manifest
„Dva tisíce slov, které patří dělníkům, umělcům, úředníkům, zemědělcům, a všem“ spisovatele Ludvíka Vaculíka.
20. - 30. 6. V Československu proběhlo společné velitelsko-štábní
cvičení vojsk Varšavské smlouvy
pod názvem Šumava, odchod
vojsk z našeho území se protáhl až
do srpna.
15. 7. Členové Varšavské smlouvy
se sešli ve Varšavě bez Československa a pražskému vedení KSČ
zaslali ostrý a již varující dopis
(pamatuji se, jak nám ho četli
v práci v SCHZ v rozhlase, ten dopis nevěštil nic dobrého, pozn.
red.).
6. 8. V Praze byl založen Fond
republiky, na který začali občané
posílat zlato i peníze.
21. 8. Vstup vojsk Varšavské
smlouvy 21. srpna 1968 ukončil
všechny naděje. Mezi 22. a 23.
hodinou 20. srpna 1968 přejely
přes pohraniční Petrovice ruské
a jiné tanky. Invazní vojska tvořilo
v prvním sledu 100 000 vojáků,
2300 tanků a 700 letadel, postupně pobývalo v naší zemi 750 000
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cizích vojáků a 6000 tanků. Armády
pěti států Varšavské smlouvy
vstoupily do Československa, aby
zastavily pokus o reformu socialismu, podle politických vůdců těchto
„spřátelených zemí“ kontrarevoluci.
Tak skončilo pražské jaro.

klid, že demokratizační proces probíhal v klidu a úspěšně. Žádáme
okamžitý odchod všech vojsk.“ (OV
KSČ v Litoměřicích)
22. srpna nebyly v okrese hlášeny
žádné ztráty na životech, pouze

V celé zemi se v říjnu sázely Stromy republiky (v Lovosicích 25.10.
před dnešní 1. ZŠ - tehdy SVVŠ za
přítomnosti mnoha lovosických
občanů a orchestru Závodního klubu ROH Sechezy Lovosice a na
zahradách MŠ) a lidé věřili, že se
v polednové politice bude pokračovat a okupanti odejdou. Nestalo
se tak. Dnes se mluví a píše o tom,
že to tehdy reformátoři dělali špatně. Možná, že ano a že mysleli
hlavně na sebe. Ale pro naši generaci to bylo zjevení – vycházely
noviny a knížky bez cenzury, mohlo se jezdit do zahraničí a zdálo se,
že nestraníci budou mít stejná
práva jako členové KSČ, na vzdělání, na vyšší zařazení, že bude existovat volná soutěž, že se zlepší
technická kvalita výrobků, nebudou fronty na běžné věci…

Brzy po půlnoci byla v rozhlase
hlášena Výzva ke klidu a rozvaze.
Tato zpráva překvapila celý svět.
„Včera dne 20. srpna 1968 kolem
23. hodiny překročila vojska SSSR,
Polska, Německé demokratické
republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
státní hranice ČSSR. Stalo se tak
bez vědomí presidenta republiky,
předsedy Národního shromáždění,
předsedy vlády i prvního tajemníka
ÚV KSČ a bez vědomí těchto orgánů. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá
všechny občany republiky zachovat klid a neklást odpor postupujícím jednotkám…“
V dalších hodinách, dnech a prvních týdnech invaze se téměř celý
národ postavil proti okupantům;
vycházela zvláštní vydání novin,
občané bránili rozhlas a rozhlasoví
i televizní reportéři v dalších dnech
hlásili z provizorních studií... Vysílání bylo ukončeno 26. srpna 1968,
kdy byl podepsán Moskevský protokol.
Co se dělo v Lovosicích
a v okrese Litoměřice
Zvláštní vydání Proudu, týdeníku
litoměřického okresu, vyšlo hned
22. srpna s vyjádřením OV KSČ.
Ze stanoviska: „I v našem okrese
jsou okupační jednotky, například
v prostoru Velemína, Trnovan,
Terezína a v Litoměřicích. S okresními orgány zatím do styku nevešly. Obracíme se v této situaci na
všechny občany okresu s výzvou,
aby zachovali klid a rozvahu, aby
se nenechali strhnout k jakékoli
provokaci. Nastupte na svá pracoviště! Nepřipusťte narušení zásobování obyvatelstva a dopravy a
nepřipusťte jakoukoli paniku a
zhoršení stávající situace. Všude
tam, kde přijdete do styku s vojáky
Varšavské smlouvy a kde s nimi
budete jednat, nenechte se strhnout k nepředloženostem, ale
vysvětlujte jim, že v naší zemi byl

v prvních dnech po okupaci. Ti, co
byli doma, pomáhali sklízet chmel
a další zemědělské plodiny, aby
republika neutrpěla ještě více. Na
podporu Dubčeka a pražského jara
se dělaly mimořádné pracovní
směny.

jednoho občana srazil z motocyklu
tank a jeden tank narazil do obytného domu. Všude na silnicích byly
nápisy v češtině i ruštině (Lenin,
prosnis! Brežněv sešol z uma! Lenine, probuď se!, Brežněv se zbláznil
a podobné – nové rukou psané
směrovky Moskva 1650 km, Poznali jste civilizaci, táhněte domů!
Z tanků se dá střílet - ne vládnout!
aj.). Byly obráceny ukazatele a
strhány cedulky s názvy ulic. 22. 8.
v továrně pražské ČKD ve Vysočanech zasedal XIV. mimořádný sjezd
KSČ; z 1543 řádně zvolených delegátů se dostavilo 1219 delegátů.
Sjezd zvolil nový ÚV (v čele
s internovaným A. Dubčekem) a
významně se podílel na řízení občanského odporu proti okupaci.
Z Lovosic se sjezdu zúčastnili V.
Matějíček (Státní statek), M. Kessler
(SCHZ) a A. Barák, ředitel 3. ZDŠ.
Štít Národního muzea vypadal po
palbě z kulometů jako cedník. U
rozhlasu tekla i krev. Jen během
prvního dne zemřelo minimálně
pět lidí a asi padesát jich bylo
zraněno. Mnoho lidí emigrovalo již

Ale už 16. 10. byla podepsána
Smlouva o podmínkách dočasného
pobytu sovětských vojsk na území
ČSSR, která legalizovala pobyt
okupačních vojsk v následujících
letech. Poslední sovětský voják
odešel až 22. června 1991. Konzervativní síly značně posilovaly své
pozice. Ještě po návratu politických představitelů z Moskvy a
podepsání Moskevských protokolů, a to až do dubna 1969, lidé
doufali. Ale postupně byly odstraňovány i ty malé výsledky pražského jara, které byly do srpna získány. A v dubnu se situace vrátila
zpět. 17. dubna byl do čela KSČ
zvolen Gustáv Husák. To odstartovalo normalizaci, která přinesla
čistky ve straně i veřejném životě,
lidé byli vyhazováni z práce, ze
škol a byla znovu zavedena cenzura a ochromena občanská společnost.
Naší generaci vzal srpen 1968
nejkrásnější dobu života a hlavně
naději. Lidé doufali, že časem – za
rok, za dva, za pět… se Československo vrátí mezi přední země
Evropy. Místo toho přišla normalizace. Ale stejně díky alespoň za ten
rok svobody, od dubna 1968 do
dubna 1969. Mohli jsme alespoň
doufat. Za události posledních
srpnových dnů roku 1968 můžeme
být na sebe jako národ velmi hrdí.
Nehledě na politické přesvědčení
se podařilo zmařit plány SSSR,
podle kterých se měl svět dozvědět o okupaci Československa jako
o akci připravované na žádost
občanů Československa v čele s
ÚV KSČ. Plán o ustavení dělnickorolnické vlády selhal, prezident ji
odmítl jmenovat. I když nás mnozí
političtí představitelé pražského
jara zradili a viníci dodnes zůstali
bez trestu, pochopili jsme, že je
možné žít svobodněji. (foto archiv)
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Informace

Vařili jsme s kuchaři z firem Bidfood a Bonduelle
Dne 17. září se uskutečnila v Centrální školní jídelně v Lovosicích akce Společně vaříme s kuchaři z firem Bidfood a Bonduelle.
Ve školním stravování a vůbec v
celém školství je málo mužů. Co
můžeme dělat proto, aby v našich
dětech nenabylo přesvědčení,
kuchař = žena? Celé dětství naše
děti doprovází školní stravování,
kde tuto nelehkou a přitom záslužnou práci odvádějí za platové
tarify právě ženy.
Již minulý školní rok jsme uskutečnili akci, kdy v CŠJ vařili kuchaři
jiné firmy. Akce měla úspěch. Pokračujeme. Byli přizváni šéfkuchaři
zvučných jmen. Za firmu Bidfood
byl pozván šéfkuchař Jan Ullík, za
firmu Bonduelle pak šéfkuchař z
Větruše Lukáš Uher. Jsme moc
rádi, že přijeli. Šéfkuchaři jezdí do
školních jídelen představovat jiná
jídla, než se běžně vaří ve školní
kuchyni. Kdy si užijeme šéfkuchaře
z Větruše vařit v naší školní jídelně? Přáli jsme si do jídelníčku zařadit ryby, luštěninu a IQ vejce. Společně jsme vybrali receptury, které
se v CŠJ ještě neobjevily. V běžném provozu měníme maximálně
jedno jídlo, struktura jídelníčku
zůstává nastavena dle výživových
doporučení ministerstva zdravotnictví.
Kuchaři připravili jídla téměř jako
na kulinářském festivalu. Povedlo
se. Přijeli na začátek pracovní doby
z Litvínova a Děčína a společně
s našimi kuchařkami se dali do
práce. Následně vydávali společně
obědy až do konce provozní doby.
Sehnat potřebné suroviny nebyl
problém, receptury jsme měli včas
a odhad naší skladnice dopadl
dobře. Finanční náročností jsme se
přiblížili běžnému dni. Na jídla se
přihlásilo 1486 strávníků.

Co jsme pro děti společně vařili?
Polévku – hráškový krém se slaninou a cizrnou. Hlavní jídlo 1: Kuřecí roláda Sous – vide (potravina se
vakuově zabalí a poté se připravuje při nízkoteplotním režimu několik hodin), brambory, bretaňská
dušená zelenina. Hlavní jídlo 2:
Lasagne s tilapií a sýrem, salát
z červené řepy s pomerančem.
Hlavní jídlo 3: Zeleninové ragú,
rýžové těstoviny s mákem a papri-

kovou omáčkou. Všichni jsme se
navzájem obohatili novými zkušenostmi. Dobře odvedená práce
posiluje pouta celého týmu. Děkuji
všem, kteří se na akci podíleli třeba
jen malým kouskem.
Co nás čeká dál?
Jsme pozváni na říjnový workshop do Makro akademie na Den
mexické kuchyně v českých školních jídelnách pořádaný Asociací

školních jídelen České republiky,
z.s. a Velvyslanectvím Spojených
států mexických. Tady se naše
kuchařka naučí správnou přípravu
mexického menu, následně si ho v
jídelně vyzkoušíme, naučíme kolegyně a do konce roku bychom
měli tuto akci realizovat.
V době výročí vzniku republiky
zařadíme oblíbená jídla našich
prezidentů. Do CŠJ přivítáme tipy
od čtenářů.
Velká akce, která nás čeká v měsíci říjnu, je večeře pro veřejnost.
Loni při oslavách uvedení CŠJ do
provozu proběhla poprvé a
s kladným ohlasem. Večeře se
bude konat 12. října od 18 hodin.
Čeká nás výborná večeře s přednáškou o zdravé výživě. Moderátorem bude Zdeněk Hladík – lektor
moderní zdravé výživy, Country
Life s.r.o., člen Asociace kuchařů a
cukrářů ČR a Společnosti pro výživu. Každý, kdo se rozhodne ochutnat naše jídlo, bude mít možnost
výběru z menu, které si předem
objednal. Počet míst je omezen.
Polévka je jednotná pro 1, 2, 3:
Kukuřicová s černou čočkou a
popcornem. Jídlem č. 1 bude candát s tymiánovým máslem a nastavovanou kaší, dvojkou hovězí jako
zvěřina a pohanka s cuketou a
trojkou kuskus s kuřecím masem a
zeleninou. Dezertem pak bude
jogurt s ovocným přelivem a karamelizovanými vločkami
Cena večeře je 68 korun a musí
být předem uhrazena. Je to cena,
kterou máme pro cizí strávníky.
Plakát na akci se objeví na výlepových plochách města.
Jana Dreieckerová, ředitelka CŠJ, foto ik

Před 80 lety zemřel poslední majitel Lovosic Jan N. Schwarzenberg
V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro rok 2018 je uveden Jan Nepomuk Schwarzenberg, příslušník šlechtického rodu,
poslanec českého a říšského sněmu, majitel panství Lovosice, který zemřel před 80 lety, 1. října 1938 ve Vídni.
Jan Nepomuk Schwarzenberg II.
(29. května 1860 Vídeň – 1. října
1938 Vídeň) byl představitel tzv.
Primogenitury, vévoda krumlovský
a český zemský i říšský poslanec za
šumavské okresy. Byl předním
českým podnikatelem, významným
mecenášem a podporovatelem
kulturních a vědeckých spolků,
přičemž se angažoval na poli charitativním. Inicioval a také financoval výstavbu železnic v jižních Čechách a na Šumavě a po roce 1918
se se svým synem Adolfem
Schwarzenbergem
podílel
na
úspěšné transformaci Schwarzenberského dominia v Československé republice.
Jan Nepomuk Schwarzenberg
převzal rodový majetek v roce
1914. Do Lovosic přijel poprvé
7. června 1904 jako dědičný princ
se svou manželkou. Podruhé přijel
do Lovosic 19. července 1910 automobilem a až do 21.7. prováděl
inspekci své domény. Znovu svůj
zdejší majetek navštívil ve dnech
20. - 22. června 1912. Za světové
války dala v září 1914 kněžna Terezie Schwarzenberg na zámku v
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Lovosicích Červenému kříži k dispozici 7 pokojů s 30 lůžky.
Nepříznivá léta byla pro Jana
Nepomuka po roce 1920, kdy
probíhaly v Československé republice pozemkové reformy. Na Lovosicku bylo státem vyvlastněno
2 650 hektarů půdy patřících původně k schwarzenberskému panství a rozděleno mezi české zemědělce. Schwarzenbergům zůstaly
pouze statky v Lovosicích, Vchynicích a Sulejovicích a lesní závod v
Bílém Újezdě. Naštěstí byli Schwarzenbergové dobrými hospodáři a
dokázali překonat mnohá složitá
období.
Po válce byla na Lhotce postavena například nová schwarzenberská cihelna. Pozemky byly krom
toho dostatečně scelené pro využití mechanizace a byly vhodné pro
zavádění nových zemědělských
postupů. Schwarzenbergům zůstal
i lovosický zámek a pivovar a další
nemovitosti. Když byl 24. května
1924 položen základní kámen
nové chaty na Lovoši, převzal kníže
protektorát nad lovosickým Středohorským spolkem i chatou; 29.

5. 1930 se v Lovosicích konala
oslava jeho 70. narozenin. 1. 10.

1938 kníže ve Vídni zemřel.
Moderní Schwarzenberské podniky se tak podařilo v Československu plně zavést, avšak stejně tak i
jméno rodu. První československý
prezident T. G. Masaryk dokonce
roku 1934 prohlásil, že šlechta jako
taková v nové republice již neexistuje, avšak jenom proto, že jedinou
opravdovou českou národní šlechtou se mohli zvát pouze Lobkovicové a právě Schwarzenbergové.
Posledním vlastníkem schwarzenberského statku v Lovosicích byl v
letech 1938 – 1945 Adolf Schwarzenberg. V roce 1938 musel pro
své politické smýšlení emigrovat,
což stihl těsně před fašistickou
okupací Čech, a aktivně podporoval ze zahraničí český odboj. Německá tajná policie jeho majetek
zabavila; po válce byla na majetek
uvalena národní správa.
Po válce se Adolf Jan vrátil ze
zámoří do Evropy, ale Československo již nikdy nenavštívil; podle
zákona z července 1947 přešel
rodový majetek do vlastnictví země České a později byl zestátněn.
(hz, foto archiv)
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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.

Tajenka ze září: Klášter Altzella
Klášter Altzella - místo, kde se
protínají saské a české dějiny.
Najdete ho u městečka Nossen,
které leží několik kilometrů severozápadně od Drážďan. Pro
turisty je zde připravena audiovizuální prezentace stavebního
vývoje kláštera. Jeho vývoj trval
asi šest set let až do doby, než
ho nechal během reformace
saský kurfiřt Moritz zrušit.
Čím je zajímavý pro Lovosice?
V roce 1251 koupili polovinu
dvora Lovosice od dědice litoměřického měšťana Hartviga
mniši z cisterciáckého kláštera
Altzella, a to za 900 marek stří-
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bra pražské váhy, druhou polovinu si klášter koupil, včetně
deseti obcí, od dalšího dědice za
500 marek stříbra pražské váhy.
Pak přikoupil ještě obec Veselí,
která bývala pod Lovošem.
Karel IV. potvrdil v roce 1348
klášteru dosavadní řemesla,
např. kovářství a ševcovství, přívoz s dvěma pramicemi, jakož i
dvě výsadní krčmy. Mniši zde
také pěstovali vinnou révu. V
roce 1415 však Václav IV. panství Lovosice altzellskému klášteru odnímá a zastavil klášterní
zboží Vlaškovi z Kladna. Důvody
tohoto činu nejsou známy. (hz)

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům Farní charity Lovosice, hlavně paní ředitelce Maternové, paní vedoucí Buriánkové a kolegovi Petru
Urbanovi za to, jak se zachovali v situaci, kdy se moje dcera - také pracovnice farní charity - zhroutila a byla několik dnů v nemocnici na JIP.
Každý den včetně soboty a neděle za ní někdo z kolegů přijel, všichni ji
podporovali a nosili dárky. Velmi nám pomohli v době, kdy nám opravdu nebylo dobře. Dcera už je zdravá a hned po propuštění z nemocnice
spěchala do práce. Do práce, kde má skvělé kolegy i vedení. Ještě jednou všem děkuji.
Helga Repková
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

Příjem inzerce: 724 482 870

Lovosický
dnešek
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