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Volby

Vedení města se pro
další období nemění
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Město

Město vydalo vyhlášky,
řeší festivaly či psy
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Lovosicko

Na Švestkovou dráhu se
vrátí pravidelný provoz
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Stravování

Školní jídelna připravuje
Den mexické kuchyně
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Slovo starosty

Proměna Lovoše pokračuje
Centrum kultury Lovoš se stává jednou z ozdob Lovosic. Rekonstrukci má za sebou hlavní sál,
chodby nebo bary, nyní je v plném proudu oprava přízemní kavárny. Více se dočtete na straně 5.
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Vážení spoluobčané,
čas nezadržitelně ubíhá
a již je opět po volbách
do obecních zastupitelstev a tentokrát i do
senátu. Dovolte mi proto krátké zamyšlení.
Výsledky mne opět
utvrdily v tom, že lidé již nechtějí
volit z tradice letité, vyžilé, obsahově a mnohdy i lidsky vyprázdněné
strany, ne snad proto, že by jejich
program byl zcela neaktuální, ale
především proto, že jej nenaplňují.
Na mnoha místech proto zvítězili
nezávislí kandidáti, či místní zcela
nově vzniklé strany, které však
přesně postihují konkrétní potřeby
té které obce či města. Faktem
však zůstává, že tyto strany nemají
žádnou návaznost a vliv na celostátní politiku a tím celkový přerod
společnosti, kde stále kralují političtí pterodaktylové. Ale i toto se
časem může změnit. To je ovšem
záležitost do jiné diskuse.
Já bych především na tomto
místě chtěl poděkovat všem lovosickým voličům, kteří k volbám
přišli a vyjádřili tím svůj zájem na
dalším směřování našeho města.
Z počtu hlasů pak je vidno, že jsme
odvedli kus dobré práce, a mám
radost, že v nastaveném trendu
můžeme společně s občany dále
pokračovat.
Naše společné úsilí stále směřuje
k odstranění stigmat našeho města
a negativních, lety vžitých představ
nejen z myslí návštěvníků, ale i samotných obyvatel. Naše město bylo v minulosti mnohokrát vykořeněno a to v kulturním, politickém i
sociálním kontextu. Jednostranné
zaměření na průmysl z něj udělalo
nekoncepční území bez budoucnosti. Proto se dnes nemůžeme
pochlubit historickou architekturou
jako Litoměřice, Úštěk, Louny nebo
Kadaň. Ale musíme zhodnotit to,
co máme. Jedinečnou polohu na
břehu Labe s dosahem mnoha turistických atraktivit, propracovanou
infrastrukturu, dobré pracovní podmínky a ojedinělý komplex sportovišť.
Pojďme tedy proto dál naše město společně udržovat, měnit a rozvíjet.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Volby

Pro roky 2018 - 2022 se vedení města nemění
Lovosičané dali pro následující volební období důvěru stávajícímu vedení města. Hnutí ANO 2011 ještě více posílilo, má 14 z 21 mandátů.
Občané Lovosic dali v komunálních volbách jasně najevo, že změnu ve vedení svého města nechtějí.
S drtivým náskokem totiž znovu
vyhrálo hnutí ANO 2011, které
získalo téměř 60 procent všech
hlasů (59,91 %). Oproti minulým
volbám tak ještě více posílilo své
postavení ve městě. Zástupci ANO
budou mít v zastupitelstvu 14 z 21
mandátů, což je o dva více než v
minulém volebním období.
Druhé místo obsadila ve volbách
Občanská demokratická strana.
Získala celkem 12,52 % hlasů.
Oproti minulému volebnímu období ztratila jeden mandát, místo
tří budou nyní v zastupitelstvu
města pouze dva členové.
S odstupem necelých dvou procent (celkem 10,67 %) skončila
třetí Komunistická strana Čech a
Moravy, která rovněž přišla o jednoho zastupitele.
Jen o devět setin procenta za
KSČM (10,58 %) se umístil nový
Demokratický blok - TOP 09 a
Starostové a nezávislí, který také
obsadí dva mandáty. Jedno místo
zbylo také pro pátou v pořadí
Českou stranu sociálně demokra-

tickou, která oslabila o dva mandáty (celkem 5,85 % hlasů). Poslední
v pořadí skončila Česká suverenita,

která svého zástupce v 21členném
zastupitelstvu mít nebude.
Ustavující jednání zastupitelstva

proběhlo po uzávěrce tohoto vydání, o jeho průběhu se dočtete v
prosincovém čísle.
(tuc)

Zastupitelstvo města Lovosice pro volební období 2018 - 2022

Ing. Milan Dian, Ph.D.
ANO 2011
(1774 pref. hlasů)

Vladimír Šuma
ANO 2011
(1665 pref. hlasů)

MUDr. Jiří Hernych
ANO 2011
(1592 pref. hlasů)

Ing. Jan Landa
ANO 2011
(1490 pref. hlasů)

Přemysl Živný
ANO 2011
(1474 pref. hlasů)

Ing. František Zukerstein
ANO 2011
(1454 pref. hlasů)

Vladimír Hieke
ANO 2011
(1444 pref. hlasů)

Ondřej Pšenička
ODS
(432 pref. hlasů)

Vojtěch Srba
ODS
(395 pref. hlasů)

Milan Šramota
KSČM
(502 pref. hlasů)

Josef Trefný
KSČM
(318 pref. hlasů)
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Mgr. Monika Zemanová Mgr. Daniela Deusová
ANO 2011
ANO 2011
(1557 pref. hlasů)
(1524 pref. hlasů)

Ing. Jan Lisa
ANO 2011
(1518 pref. hlasů)

Mgr. Libuše Tomanová
ANO 2011
(1494 pref. hlasů)

Petr Pokorný
ANO 2011
(1389 pref. hlasů)

Božena Plicková
ANO 2011
(1388 pref. hlasů)

Petr Bližík
ANO 2011
(1383 pref. hlasů)

Jiří Motl
Demokratický blok
(422 pref. hlasů)

Ing. Zdeněk Šoral
Demokratický blok
(356 pref. hlasů)

Ing. Jiří Cimr
ČSSD
(239 pref. hlasů)
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Odbory informují
Technické služby města
Technickým službám se podařilo opravit
přerušený kabel na veřejném osvětlení
Koncem měsíce října se pracovníkům technických služeb konečně podařilo opravit přerušený kabel na veřejném osvětlení v ulicích 28. října a Palackého u školní jídelny. Několik měsíců trvající problém se podařilo vyřešit
díky speciálnímu zařízení společnosti ČEZ, které odhalilo přesné místo v
zemi, kde byly přívodní kabely porušené. Následná oprava trvala pracovníkům technických služeb jen pár dní.
V obou případech byl problém pravděpodobně způsoben při výkopových
pracích, kdy došlo k přerušení nebo poškození kabelu. „V takovýchto
případech je hlavním problémem to, že nevíme přesně, kde se porucha v
zemi nachází. Není možné rozkopat celou trasu kabelového vedení. Museli jsme proto počkat na zásahový vůz společnosti ČEZ, který umí poruchu
v zemi vyhledat. Následná oprava již byla snadnou záležitostí,“ vysvětlil
Stanislav Hruza, ředitel Technických služeb města Lovosice s tím, že podobná závada je také v lokalitě Holoubkov, kde se však nachází na záložním obvodu veřejného osvětlení, a tudíž nebrání běžnému provozu.
Za obtíže spojené s výpadkem veřejného osvětlení se město občanům
omlouvá.

přestrojeny na zimní pohotovost. Úklid komunikací se bude provádět
pouze v případě potřeby jedním strojem a jen za předpokladu, že nebude
mrznout. Pravidelný úklid komunikací zahájí TS opět v dubnu 2019.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změny některých autobusových linek v kraji
Od neděle 9. prosince vejdou v platnost změny jízdních řádů autobusových linek v provozní oblasti Dolní Poohří. Konkrétně se pak jedná o linky
dopravce ČSAD Slaný jezdící pod čísly 637, 638, 646, 651, 655, 672, 679,
681, 683, 684, 685, 711 (nově 687). Informoval o tom Ústecký kraj - odbor
dopravy a silničního hospodářství.
Na Lovosicku se změny dotknou linek:
561 Litoměřice – Lovosice – Malé Žernoseky a zpět
655 Lovosice – Libochovice – Mšené-Lázně – Budyně n. Ohří a zpět
679 Lovosice – Libochovice – Mšené-Lázně – Roudnice n. Labem a zpět
Na lince 651 dojde k mírnému posunu ranních školních spojů, na které
chodí opakované stížnosti rodičů pro zpožďování. V důsledku toho bude
na lince 679 zrušen speciální školní spoj z Čížkovic do Lovosic, který je
nahrazen školním spojem jedoucím později. Současně s tím bude na lince
655 zaveden vratný školní spoj z Vrbičan do Lovosic.
Změny na lince 679 souvisejí s přesunem spojů na linku 687 a zkrácením
linky 679. Dojde například k posunům některých spojů z Lovosic o 5 minut
dříve, aby byla zachována obousměrná návaznost v Mšeném-Lázních.
Kompletní jízdní řády těchto tří spojů najdete na webu Lovosického dneška dnesek.lovosice.com, všechny jízdní řády autobusových linek v kraji
jsou zveřejněny na webu: kr-ustecky.cz.
Jízdní řád linky MHD Lovosice zůstane v nezměněné podobě.

MHD si drží vysoký zájem veřejnosti
Od zavedení bezplatné městské hromadné dopravy stále platí, že se zájem o ni zdvojnásobil. Zatímco do ledna 2018 využívalo službu zhruba
3,5 tisíce lidí měsíčně, nyní je to více než 7 tisíc. O prázdninách byl logicky
zájem nižší (cca 3,5 tisíce lidí za měsíc), v září už se MHD svezlo znovu
přes 7000 lidí. Největší zájem byl zatím v měsíci květnu - 8215 cestujících.

Odbor tajemníka
Zastupitelstvo města v období 2014 - 2018
V Lovosicích se topí od 24. září
Topná sezóna byla ve městě zahájena 24. září. Na začátku sezóny je nutné
řádně odvzdušnit celou topnou soustavu v domě. V panelákových domech je nezbytné, aby všichni obyvatelé na odvzdušnění radiátorů spolupracovali, jelikož řádné odvzdušnění se týká všech bytů.

Od roku 2014, kdy se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva ve
volebním období 2014 - 2018, se jeho členové sešli celkem jednadvacetkrát. V průměru se jednání účastnilo 21 členů. Zastupitelé včetně ustavujícího zasedání přijali 531 usnesení, vydali 15 veřejných vyhlášek, z čehož
dvě postupně nahradili novými. Rada města zasedala v uplynulém volebním období celkem 109krát. Radní přijali 1910 usnesení.

Postup pro odvzdušňování topné soustavy tam, kde jsou radiátory opatřeny odvzdušňovacími ventily pouze v posledním podlaží (většina domů)
- Doporučujeme provádět odvzdušnění na základě dohody a informace Centrum kultury LOVOš
na nástěnce domu ve večerních hodinách, v době, kdy jsou vypnuta oběhová čerpadla a kdy je ve všech bytech někdo přítomen
Změna názvu příspěvkové organizace města
- Všichni uživatelé bytů musí otevřít termoventily naplno - na nejvyšší
číslo. Jen tehdy se vzduch, který uvízl v radiátorech i ve spodních podla- Kulturní středisko Lovoš změnilo svůj název na Centrum kultury LOVOš.
žích při napouštění topné soustavy domu, dostane do radiátoru v nej- Změna byla navržena s ohledem na probíhající technické úpravy a celkovyšším podlaží, kde jsou odvzdušňovací ventily
vou změnu image. Lovoš má také nové webové stránky: kclovos.cz.
- Uživatelé bytů s radiátory, na kterých jsou ruční odvzdušňovací ventily,
musí řádně odvzdušnit radiátory tak, že odvzdušní radiátory opakovaně
několikrát po sobě
- Pokud všechny radiátory nehřejí po celé ploše, je nutné celý postup Odbor majetku a investic
opakovat
V současné době stále probíhají práce na úpravě garážového dvora v ulici
Postup odvzdušňování radiátorů, které jsou osazeny ručními odvzdušňo- 28. října a na úpravě a zkapacitnění parkoviště v ulici Wolkerova. Na obou
akcích je dodržován harmonogram prací. Dále finišují práce na družině,
vacími ventily:
Radiátor je nejvhodnější odvzdušňovat v době, kdy jsou vypnuta oběhová kde firma do konce října provedla nejen výměnu oken, ale také sanovala
čerpadla ÚT. V případě, že se provádí odvzdušnění radiátoru během dne, poškozené konstrukce, které byly odkryty během stavebních prací. Ačkoliv
pak se doporučuje před odvzdušňováním přerušit oběh topné vody od- se jednalo o velký rozsah prací, díky pracovnímu nasazení firmy byl dodrvzdušňovaným radiátorem uzavřením radiátorového (termostatického) žen termín a děti se budou moci již brzy vrátit do prostor družiny.
ventilu. Po odvzdušnění se opět radiátorový (termostatický) ventil otevře a
po chvíli se vše znovu zopakuje.
V případě problémů s přívodem tepla do domu neváhejte kontaktovat
společnost; telefon: 774 244 068 (velín - hlášení poruch).

Úklid komunikací
Od listopadu přechází Technické služby města Lovosice na zimní provoz,
což znamená, že stroje používané přes léto k čištění komunikací budou
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Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 1. prosince
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Město

Město zkrátilo noční hudební produkce a upravilo volný pohyb psů
Město Lovosice při zářijovém zasedání zastupitelstva schválilo tři nové obecně závazné vyhlášky. Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2018
o výjimečném zkrácení doby nočního klidu, OZV č. 2/2018 o ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a OZV č. 3/2018 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zákazu vstupu psů na některá veřejná prostranství.

Dvě lokality, kde je nově možné nechat volně pobíhat psy. Vlevo prostor pod Lovošem, vpravo část prostoru za železničním nadjezdem.
OZV č. 1/2018 o výjimečném zkrácení doby
nočního klidu
OZV č. 1/2018 není pro občany města žádnou
novinkou. Její obdobné znění z roku 2016 nová
OZV ruší. V nové verzi dochází k prodloužení
doby nočního klidu u tradičních festivalů Hašmar Country, Altros Rockfest a Osmička. Nyní
bude hudební produkce končit již v jednu
hodinu v noci. Od jedné do šesté hodiny pak
bude muset být dodržován noční klid. Dále
v nové OZV bylo zrušeno ustanovení o prodloužení doby nočního klidu pro noci, kdy se
koná festival Žafest.
OZV č. 2/2018 o ochraně zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně
OZV č. 2/2018 nahradila část původní OZV č.
6/2005 o zajištění veřejného pořádku ve městě
Lovosice, která obsahovala ustanovení postupů
ochrany veřejné zeleně s uvedením konkrétních
ulic, kterých se zákazy týkaly. Dále obsahovala

pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a povinnosti při užívání zařízení města
sloužících potřebám veřejnosti. Tato OZV byla
již s ohledem na zákon č. 251/2016 Sb. a na
novelizaci zákona č. 128/2000 Sb. zastaralá.
Z výše uvedeného důvodu město vydalo novou OZV č. 2/2018, jejímž cílem je regulace
užívání veřejné zeleně za vytvoření podmínek
pro její ochranu nad rámec zákonných povinností s cílem přispět ke zlepšení jejího vzhledu.
OZV upravuje ochranu veřejné zeleně a zeleně
v zástavbě především zákazy:
- stanování
- rozdělávání a udržování ohniště
- umísťování předmětů sloužících k odpočinku,
rekreaci a stravování (lavice, lavičky, křesla,
sedací soupravy, stoly a podobný nábytek) a
přípravě pokrmů (grily, udírny, vařiče a podobná zařízení), jakož i bezprostředně navazující
používání těchto předmětů,
- jízdy, zastavení a stání motorových i nemotorových vozidel

OZV č. 3/2018 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství a o zákazu vstupu
psů na některá veřejná prostranství
OZV č. 3/2018 nahradila již výše uvedenou
část původní OZV č. 6/2005 týkající se pohybu
psů. Cílem nové vyhlášky je stanovit pravidla
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,
vymezit prostor pro volné pobíhání psů a zakázat vstupy se psy na hřiště, pískoviště a sportoviště mající charakter veřejného prostranství.
Oproti původní OZV jsou nyní stanovené
prostory pro volný pohyb psů a pravidla
nyní platí pro celé katastrální území města
Lovosice nikoliv pouze pro konkrétní ulice.
Pro volný pohyb psů byly určeny následující
pozemky: katastrální území Lovosice – pozemková parcela č. 2109 – prostor nad chatovou
osadou (pod kopcem Lovoš) a katastrální území
Lovosice – část pozemkové parcely č. 2690/13 –
prostor u silnice I/15 za železničním nadjezdem.
Ivana Petrášová, tuc, foto tuc

Lovosice se úspěšně prezentovaly na krajských dožínkách v Coswigu
14. – 16. září probíhaly v partnerském městě Lovosic velké krajské svátky sklizně. Lovosice se zde prezentovaly hned několika způsoby.
Přímo na Lovosicer Platz (Lovosickém náměstí) byl postaven stánek, kde město prezentovalo nejrůznější regionální výrobky. Návštěvníci mohli ochutnat výborná
vína z Vinařství sv. Tomáše z Malých Žernosek, k prodeji byly i
medy ze Středohoří stočené přímo
pro tuto akci, stejně tak další produkty z medu (například medovina
či medovice). K zakousnutí byl
připraven, mimo jiné, čerstvý chléb
se škvarkovou pomazánkou a jarní
cibulkou. Stánek fungoval také jako informační centrum, kde mohli
zájemci obdržet propagační materiály, suvenýry a mapy Lovosic a
Českého středohoří. „Stánek byl
otevřen po celou dobu slavností a
rád bych poděkoval pracovníkům
informačního centra za skvělou
práci při prezentaci města,“ uvedl
Vojtěch Krejčí, ředitel Centra kultury Lovoš.
Stejně tak se skvěle prezentovali i
další účastníci slavností. V sobotu
mezi 11.00 a 15.00 hod. mohli
návštěvníci navštívit lovosickou

4

hudební scénu, na které vystoupili
například žáci ZUŠ Lovosice, dechová skupina Plechovanka, která

zaznamenala obrovský úspěch, a
také starosta Lovosic Milan Dian se
svojí skupinou Keep of Median.

Neděle nabídla neméně zajímavý
program. V 9.30 proběhla bohoslužba v novém kostele a před
obědem se stovky lidí a desítky
alegorických vozů seřadily na obrovský průvod, který prošel centrem města. Průvodu se samozřejmě zúčastnili i Lovosičtí v čele se
starostou města. Dále se zde prezentoval historický traktor Františka Zukersteina, dechová hudba
Severka a další účastníci, kteří za
město prezentovali jeho produkty
(víno, pivo a med). Celý nedělní
program si mohli užít i turisté a
návštěvníci z Lovosic, jelikož byl na
tento den vypraven zájezdový autobus pro širokou veřejnost.
Celé slavnosti se velmi vyvedly,
čemuž pomohlo i nádherné počasí. Jednalo se o akci ohromných
rozměrů, kterou více než rok plánovalo a organizovalo přes 50 lidí.
Lovosice se v blízké době, zhruba
v polovině prosince, budou prezentovat v Coswigu znovu, tentokrát na adventních trzích, které
probíhají tradičně ve Ville Terese.
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Další fáze rekonstrukce Centra kultury LOVOš běží naplno
V budově Centra kultury Lovoš se opět rozjely stavební práce. Odborná firma začala pracovat na omítkách. Druhá etapa oprav bude
zahrnovat kinokavárnu, prostor galerie, start up, místnost pro děti a venkovní fasádu.
Vše začalo kontrolou a opravou podkladních
částí omítky a přípravou finálních povrchů.
Opraveny budou všechny omítky z ulic 8. května a Žižkova. Vnitřní trakt zatím zůstane nezměněn.
Ve vnitřních prostorách provedli pracovníci
technických služeb čištění a vybourání nevhodných konstrukcí a povrchů. Nyní do prostoru
nastoupila firma LT-BAU s.r.o., která stávající
zdivo „opískuje“, čímž dojde k mechanickému
odstranění poškozených částí, díky kterému
bude možné přiznat jeho původní části.
Následovat bude příprava rozvodů pro inženýrské sítě. Původní návrh kavárny v průběhu
času změnil podobu. Architekti totiž chtějí, aby
bylo přiznáno zdivo a více se pracovalo s původními konstrukcemi budovy.
„Rekonstrukci prostor stejně jako předchozí
opravu sálu mají na starosti manželé Whiteovi.
Jedná se o dvojici lidí, kteří díky skvělému spojení architekt a designérka vytvářejí vkusné a
nadčasové prostory. V případě sálu Centra
kultury odvedli skvělou práci, a proto věřím, že i
nyní dopadne rekonstrukce více než dobře,“
prozradil starosta města Milan Dian.
Do kavárny se promítne retro styl sálu a prostory by měly být pro návštěvníky pohodlnější.
Velká část stavebních prací by mohla být hotova ještě v tomto roce.
(ik)

Další vizualizace najdete na www.meulovo.cz v sekci Rekonstrukce Centra kultury Lovoš

Strom svobody bude
připomínat výročí republiky

Také v Lovosicích si lidé připomněli 100. výročí založení republiky. V
rámci akce pořádané Centrem kultury Lovoš byl na Václavském náměstí
v neděli 28. října slavnostně zasazen Strom svobody. Je jím lípa evropská, z níž byly sázeny i císařské aleje za Rakouska - Uherska. Strom pochází ze školek Arboeko z Obříství u Mělníka.
(tuc, foto tuc)
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Týden seniorů si místní užili
V roce 2017 se v Lovosicích poprvé uskutečnil Den seniorů, letos byl
pro dříve narozené občany připraven hned celý Týden seniorů.
Týden seniorů probíhal od 1. do
7. října. V pondělí okouzlila lovosické publikum herečka a spisovatelka Ivanka Devátá (více o akci na
straně 13). V úterý se konal v DDM
Elko Den otevřených dveří. Členky
spolku Úsměv=Zdraví přivítaly 56
zájemců o cvičení i připravované
akce a byla zodpovězena spousta
rozličných otázek o činnosti spolku. Večer mohli zájemci ještě navštívit besedu se záhadologem
Arnoštem Vašíčkem v knihovně –
bylo plno.
Na středu 3. října připravil spolek
Úsměv=Zdraví v rámci Týdne seniorů zajímavá setkání. Odpoledne
začalo koncertem, pozvaní hudebníci se postarali o dobrou náladu. Především seniorky se připojily
ke známým písním, které zahráli
Jiří Kudrman, Adolf Škarda a zpěvačka Jitka Kočišová. Semaforský
repertoár nikdy nezklame.
Před návštěvou Jana Třešňáka
následovalo občerstvení. Všichni se
již těšili na vtipné vyprávění pana
doktora. Byl hostem spolku již
podruhé a opět obecenstvo kon-

statovalo, že jeho vyprávění nepostrádá vtip a zkušenost lékaře ze
záchranky.
Dalším přednášejícím byl Ivo
Bystřičan, režisér dokumentu o
stavbě dálnice D8. „Máme v plánu
tento dokument promítnout ještě
jednou. Diskuze, která se otevřela,
byla bouřlivá a zajímavá,“ uvádí
vedoucí Úsměvu Libuše Žamberská. Na odpoledne přišlo 70 lidí.

Sauna - provozní doba

Krytý bazén - provozní doba

Pondělí: 16.00 – 20.00 - společná
Úterý: 16.00 – 21.00 - ženy
Středa: 16.00 – 21.00 - muži
Čtvrtek: 16.00 – 21.00 - muži
Pátek: 13.00 – 21.00 - společná
Sobota: 9.00 – 18.00 - společná
Neděle: Zavřeno

Pondělí: 8.00 - 10.00 a 15.30 - 17.00
Úterý: 12.15 - 21.30
Středa: 8.00 - 14.00 a 15.30 - 19.00
Čtvrtek: 17.30 - 20.30
Pátek: 12.15 - 17.00
Sobota: 9.00 - 18.00
Neděle: Zavřeno

Dospělí (2 hodiny): 90 Kč
Kombinace sauna + bazén: 130 Kč
Děti, důchodci, studenti: 70 Kč
Kombinace sauna + bazén: 130 Kč

Dospělí (1 hodina): 50 Kč
Děti, důchodci, studenti: 25 Kč
Děti od 1 do 3 let zdarma
Pronájem bazénu: 800 Kč

Ocenění pro členku spolku
Poslední zářijový den proběhlo v
Divadle ABC slavnostní vyhlášení
ceny Senior roku 2018. Čtrnáct výjimečných seniorů získalo od poroty čestné uznání. Odměnu pro senzačního seniora, kterou uděluje
Charta 77 - SENSEN, si letos odnesla i Věra Javůrková z lovosického Úsměvu. Gratulujeme.
V pátek se ještě konala v Centru
kultury Lovoš taneční zábava s
Marcelem Zmožkem a v sobotu
proběhly v krytém bazénu sportovní a pohybové hry – pro seniory
zdarma. Na nabídce všech akcí se
podílel spolek Úsměv=Zdraví. (hz)
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Lovosicko

Na Švestkovou dráhu se vrátí pravidelný provoz
Na oblíbené trati Lovosice – Most zvané Švestková dráha budou po více než třinácti letech opět jezdit pravidelně vlaky.
Trať oslavila na konci září 120 let od svého zprovoznění a hezčí dárek mohla dostat jen těžko.

Vlastníkem trati je od roku 2016
společnost AŽD Praha, která ji
koupila od SŽDC. Od ní si Ústecký
kraj objedná každodenní provoz
vlaků.
„Pokud vše půjde bez komplikací,
předpokládáme, že by k podpisu
smlouvy mohlo dojít v polovině
prosince letošního roku. V prosinci
2019 by pak byla tato pravidelná
linka zanesena do změny jízdních
řádů a od roku 2020 v provozu.
Objednání pravidelného provozu
vyjde krajský rozpočet na cca 33
milionů korun,“ uvedla Lucie Dose-
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dělová, tisková mluvčí Ústeckého
kraje.
Pravidelný provoz na 44 km dlouhé trati z Lovosic do Mostu byl
zahájen 19. prosince roku 1898 a
trval až do 8. prosince 2007. Nebýt
železničních nadšenců, kteří zde i
po ukončení provozu pořádali
mimořádné jízdy historických vlaků, nikdo neví, jak by tato lokálka
dopadla.
I přes snahy o udržení Švestkové
dráhy v co nejlepším technickém
stavu ji v roce 2016 stát vyhodnotil
jako zbytnou a nabídl ji k prodeji.

Nabídky Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) využila společnost
AŽD Praha, která ji odkoupila s
tím, že z lokální tratě na zrušení
vybuduje moderní zkušební polygon. Na něm chce testovat své
nejmodernější zabezpečovací a
sdělovací technologie pro železnici, včetně plánovaných autonomních regionálních vlaků bez strojvedoucích.
V průběhu dvou let nový majitel
trať i okolní nemovitosti opravil do
perfektního stavu a nyní jsou instalovány potřebné technologie

pro testování. Švestková dráha se
tak stane nejmodernější regionální
tratí v Evropě. Budou zde totiž
nainstalovány technologie, které
najdete pouze na koridorových
tratích.
Společnost AŽD Praha již získala
pro provoz na Švestkové dráze
čtyři motorové vozy RegioSprinter.
Nízkopodlažní soupravy budou na
trati jezdit z požadavku Ústeckého
kraje. Novinkou v provozu má být i
prodloužení spojů až na Horní
nádraží v Litoměřicích.
(tuc, foto archiv AŽD Praha)
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Školní jídelna připravuje Den mexické kuchyně
Ve čtvrtek 4. října proběhl v Makro Akademii Praha v pořadí již čtvrtý Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách.
Účastníci se „vypravili“ do Mexika a naučili se jednoduché a chutné menu, které sestavila šéfkuchařka Cynthia Martinez.
Byl to dlouhý den. Z Lovosic jsme
vyjeli už v 6 hodin ráno, ředitelka
CŠJ přizvala na zajímavou akci
tentokrát i starostu Milana Diana a
doufala, že se mu podaří pozvat
do Lovosic paní velvyslankyni. Akce byla skvěle připravena. Řídil ji
jako vždy výkonný ředitel Asociace
školních jídelen Karel Jahoda. Návštěvníci se seznámili s cestovkou
Mexikočesky.cz, vinicemi rodiny L.
A. Cetto i Nejbarevnější kuchařkou.
Mexiko prý má 13 různých druhů
kuchyní a je šesté v návštěvnosti
zemí. Setkání s paní velvyslankyní
Spojených států mexických a s
mladou propagátorkou moderního
vaření Kamou bylo velmi zajímavé,
bezprostřední a pro nás obyčejné
Evropany nesmírně přínosné.
Kuchařky a kuchaři nejprve připravili k ochutnávce tradiční tortillovou polévku - sopa de tortilla a poté hlavní chod, tacos s kuřecí
tingou, fazolemi a guacamole tacos de tinga de pollo con frijoles
guacamole. Tacos de tinga byly
naprosto vynikající a děti z nich
budou určitě stejně nadšené jako
účastníci workshopu. Hlavní pokrm
je sice složitější na přípravu, musí
se zpracovat základní fazolová
směs pro mexické pokrmy, ale
budoucí kuchaři a kuchařky tím
získali zkušenosti, jak si připravit
vlastní chutné guacamole, což je
základ mexické kuchyně. Jako dezert šéfkuchařka Cynthia Martinez
vybrala čokoládový tamal (tamal
de chocolate). Celé denní klání doprovázela tradiční živá mexická
hudba a řada přednášek o historii,

mexické kultuře, potravinářském
průmyslu a přírodních krásách této
exotické země.
Zmíněné menu naše CŠJ připraví
23. ledna 2019. Můžete se těšit na
skvělý gastronomický zážitek. Jídlo
se pro vás naučila vařit kuchařka
Jana Dreieckerová (švagrová ředi-

telky
CŠJ).
„Plni
dojmů
z povedeného dne jak po stránce
programové, tak gastronomické
jsme se vrátili do Lovosic. Den
mezinárodní kuchyně ve školních
jídelnách je mezi školami velice
oblíbený projekt, který školám
přiblíží nejen jídelníček vybrané

země, ale i její kulturu a školy zpravidla projektem “žijí” celý týden.
Doufejme, že nás v lednu příštího
roku navštíví i J. E. Rosaura Leonora Rueda Gutierrez, velvyslankyně
Spojených států mexických v Praze,“ uvedla ředitelka CŠJ Jana Dreieckerová.
(hz, foto archiv)

„Centrálka“ uspořádala druhou večeři pro veřejnost
V minulém roce měla Centrální školní jídelna v Lovosicích výročí 50 let od uvedení do provozu. Při této příležitosti zorganizovala řadu akcí,
o kterých jsme vás již informovali. Večeře pro veřejnost měla velký ohlas, a proto se v jídelně rozhodli, že ji budou pořádat opakovaně.
Termín byl přizpůsoben co nejblíže původnímu slavnostnímu otevření školní jídelny a letos připadl
na pátek 12. října. Druhá večeře
pro veřejnost byla doplněna přednáškou o trendech ve výživě.
Přišli rodiče, prarodiče, děti, lidé z
blízkého i vzdálenějšího okolí, starosta, místostarosta, zástupci města, učitelé, reportér regionální televize. Všichni, kdo měli zájem
ochutnat něco nového a dozvědět
se informace o trendech ve výživě,
o kterých nás informoval odborník
Zdeněk Hladík, člen společnosti
Country Life, skvělý moderátor. Zábavně a poutavě povídal o zde
předkládaných jídlech, důvodech
jejich zařazování do jídelního lístku
ve školním stravování, střípcích
jeho postřehů, postojů k jídlu a
životu vůbec.
V naší školní jídelně vaříme i jídla
bezobjednávková pro širokou veřejnost, která se může stravovat
časově a prostorově odděleně od
hlavní činnosti. Máte tak možnost
denně ochutnat jídla, která se
podávají i dětem. Je to jedna z
možností kontroly školního stravo-
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- Kukuřičný krém s černou čočkou
a popcornem
- Filet z candáta s tymiánovým
máslem, nastavovaná kaše
s ječnými krupkami, salát
z kvašené zeleniny
- Kuskus s krůtím masem
a zeleninou, salát s luštěninovým
dresinkem a bylinkami
- Hovězí á-la zvěřina,
pohanka s cuketou
- Jogurtová panna cotta
s ovocným přelivem
a karamelizovanými vločkami

vání. Ne každý se může podívat do
školní jídelny ve všední den. Ukázat široké veřejnosti, jak se u nás
vaří a ještě si to užít, to je večeře
pro veřejnost.
Původní myšlenka byla zorganizovat akci podobně jako loni, kdy
si strávníci mohli vybrat ze tří jídel,
ale tím si vyberou jídlo, které je jim
nejbližší a jiné neochutnají. Nakonec jsme se rozhodli pro de-

gustační večeři, aby všichni ochutnali vše. Strávníci ochutnali jídla,
která jsou běžně zařazována v
jídelním lístku vylepšená o malé
nuance pro slavnostní večer. Organizace večera byla stejná jako ve
školní jídelně, návštěvníci si chodili
mezi jednotlivými bloky k výdejnímu okénku. Závěrem došlo na
děkování všem, kteří se na této
skvělé akci podíleli. I tady se uká-

Recepty i snímky jídel
najdete na webu
dnesek.lovosice.com
zalo, jak se celý tým dokáže semknout, táhnout za je-den provaz.
Již v průběhu večeře jsme měli
první pozitivní ohlasy. Školní stravování je v ČR již 70 let. Za tu dobu urazilo velmi dlouhou a náročnou cestu. Je to ojedinělý systém
v celém světě. Chraňme si ho.
Jana Dreieckerová, ředitelka CŠJ
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„Na vzdělání není nikdy pozdě,“ říkají lovosičtí senioři
Říká se, „učíme se po celý život“. Vzdělávání seniorů, tzv. Univerzita třetího věku (U3V) je aktivita s více jak dvacetiletou historií. V Lovosicích
vzniklo nové Konzultační středisko s podporou městského úřadu, ve kterém si lovosičtí senioři a senioři z blízkého okolí vybrali pro první
zimní semestr šestidílný seminář na téma Kouzelná geometrie.

Po každé přednášce posluchači
vypracovávají pod vedením tutora
kolektivní test, poté ho musí také
splnit individuálně doma včetně
závěrečného testu. Časová náročnost přednášky je cca 2 hodiny
jednou za 14 dní.
Účastníci sledují přednášku v
kolektivu přenosem z internetu na
plátno. Posluchačům jsou k dispozici také studijní materiály, které
obsahují doslovný přepis přednášek. Studenti, kteří absolvují všechny přednášky a všechny testy,
získají výkaz o studiu s potvrzením
univerzity. Po absolvování šesti semestrů následuje promoce na České zemědělské univerzitě v Praze.
„V šesti přednáškách na téma
Kouzelná geometrie se seznámíme
nejen s životním prostředím našich
prapředků poskytujícím stravu a
úkryt, ale rovněž s pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily
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technické znalosti i první geometrické poznatky. Geometrie je v
uvozovkách velmi stará věda, ale
bez její aplikace se neobejde ani
naše doba. Aniž to tušíme, denně
užíváme to, co s geometrií úzce
souvisí. V přednáškách se vydáme
od výrazných tvarů přes poohlédnutí se po starších stavebních
technikách ke geometrii moderní

architektury a na závěr se navrátíme zpět k přírodě, jejíž nabídka
tvarů je nevyčerpatelná,“ říká Erika
Trefná, která má vše na starosti.
Dne 4. října se konala první přednáška – Několik pohledů na kružnici a kouli. Zde si studenti vyplnili
přihlášky a po zpracování údajů
Českou zemědělskou univerzitou v
Praze, Provozně ekonomickou

fakultou každý účastník obdržel
své uživatelské jméno a heslo, aby
si mohl informace a přednášky
v klidu domova prohlédnout a
vyplnit test.
Druhá přednáška byla za 14 dní
v sále Centra kultury Lovoš na
téma Mnohoúhelníky a mnohostěny. Studenti pozorně sledovali
přednášku a na závěr úspěšně
vyplnili společně test. Každý student si jako domácí úkol test
s jinými otázkami zopakuje doma.
Zájem o studium je velký. Přihlásilo se celkem 23 studentů. Na
přednášky se vydala i Dana Štosková. „Je to pro mě motivace
dozvědět se něco, co člověk nezná.
Téma je velmi zajímavé a dozvíme
se například co, jak a proč je
v geometrii od pravěku po současnost zrovna takhle. Na to se těším,“ sdělila s úsměvem.
(tuc, foto tuc)
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Město připravuje monitoring objektů
Lovosice ve spolupráci s městskou policií připravují novou službu občanům a
firmám, takzvaný Pult centrální ochrany (PCO). Jde o technologii, která bude
zabezpečovat monitorování objektů proti nezákonnému vniknutí cizích osob.
„Nyní je vše v přípravné fázi. V nejbližší
době dojde k podepsání smluv se společností NAM systém, a.s., která technologii spravuje. Potom bude následovat
vlastní instalace systému a proškolení
pracovníků, kteří s ním budou pracovat,“
uvedl Milan Dian, starosta města.
PCO představuje technologii zajišťující
monitoring objektů rozesláním poplachového hlášení na centrálu, která vyšle
městské polici SMS a ta následně provede kontrolu na místě. Technologie také
umožňuje pořídit videozáznam a sledovat objekt 24 hodin denně. Kódování
budovy bude realizováno buď číselným
kódem, nebo pomocí čipu. Tato služba
bude dostupná v horizontu několika měsíců občanům a firmám ve městě. Monitoring bude zpoplatněn. Ceny se budou
různit podle typu a velikosti budovy. Jiné
poplatky budou nastaveny pro hlídání
komerčních prostor.
„Již nyní je možné přihlásit se a získat
podrobnější informace o systému na

odboru tajemníka, kontaktní osobou je
paní Iva Záveská,“ sdělil starosta. O spuštění systému bude město informovat ve
všech informačních kanálech (web, facebook, Lovosický dnešek).
Co je potřeba zařídit v případě, že má
občan o systém PCO zájem:
- Zajít na městský úřad a sdělit svůj zájem o službu na odboru tajemníka
- Zajistit si instalaci zabezpečovacího
zařízení od specializované montážní
firmy (jednorázový poplatek dle výběru
zařízení)
- V případě požadavku sledování objektu
pomocí videozáznamu je nutné mít internetové připojení, zařízení, na které
bude chodit výstup videozáznamu
(počítač, tablet, chytrý telefon), zakoupit
softwarovou aplikaci od výrobce zařízení
EZS Videofield
- Podepsat smlouvu o monitorovací
službě s městem Lovosice
- Platit měsíční paušální poplatek za
službu (odvíjí se od velikosti objektu) (ik)

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. září do 15. října 2018)

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Dne 21. 9. v 8.40 hodin jsme v Prosmykách řešili ukládání
odpadu mimo vyhrazená místa.
Řízení pod vlivem alkoholu
Dne 22. 9. v 14.05 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali
řidiče vozidla Škoda. Dechová zkouška byla u řidiče z Klapého pozitivní. Řidič uvedl, že před jízdou požil alkoholický
nápoj. Dne 29. 9. v 0.45 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče vozidla Peugeot. Před kontrolou se osádka vozidla pokusila o útěk a byly použity donucovací prostředky.
Dechová zkouška byla u řidiče z Ústí nad Labem pozitivní,
výsledek byl 1,90 ‰ alkoholu v dechu. Dále bylo zjištěno, že
řidič není držitelem platného řidičského oprávnění. Dne 1. 10.
v 0.20 hodin jsme v ulici Osvoboditelů kontrolovali řidiče
vozidla VW. Dechová zkouška byla u řidiče z Bohušovic nad Ohří pozitivní, výsledek
zkoušky byl 1,28 ‰ alkoholu v dechu.
Poškození cizí věci - sprejerství
Dne 24. 9. v 16.35 hodin jsme v podchodu z ulice 8. května řešili pomalování stěny. Na
místě jsme zajistili osobu podezřelou z tohoto skutku. Dne 8. 10. v 9.50 hodin jsme
v ulici Prokopa Holého řešili pomalování fasády bytového domu a kontejneru na
směsný odpad. Dne 9. 10. v časech 14.55 a 19.20 pak v podchodu u Besedy pomalování stěny.
Rvačka
Dne 29. 9. v 14.55 hodin jsme na žádost Policie ČR společně zasahovali u rvačky hostů
v jedné z provozoven v ulici Terezínská.
Oheň v bývalé olejně
Dne 4. 10. jsme ve 21 hodin na žádost Policie ČR společně zasahovali v objektu bývalé
olejny, kde byl nahlášen požár. Na místě jsme zajistili osobu a požár následně uhasili
hasiči.
Spolupráce s rychlou záchrannou službou (RZS)
Dne 19. 9. v 1 hodinu jsme v ulici Teplická prověřovali oznámení na žádost RZS o
ohrožení osob na zdraví. Dne 26. 9. v 13.10 hodin jsme asistovali posádce RZS u osoby, která upadla a zranila se na chodníku v ulici Kostelní. Osoba byla převezena vozidlem RZS do nemocnice v Litoměřicích. Dne 14. 10. v 17.45 hodin jsme asistovali posádce RZS u osoby, která u Besedy spadla z jízdního kola a zranila se. Následně byla
převezena vozidlem RZS do nemocnice v Litoměřicích. Jízdní kolo bylo po vyrozumění
o události předáno rodinným příslušníkům.

Veřejné bruslení

Pokousání psem
Dne 6. 10. v 7.50 hodin jsme po oznámení řešili pokousání osoby psem v ulici Dlouhá.

Na zimním stadionu probíhá každou sobotu
a neděli veřejné bruslení, a to od 13 do 15 hodin.

Zajištění injekčních stříkaček
Ve dnech 20. 9. v 10.50 v ulici Zahradní, 12. 10. v 8.10 v ulici Lukavecká a 14. 10.
v 11.15 hodin v ulici Husova jsme provedli zajištění použitých injekčních stříkaček do
sběrné nádoby.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Vstupné je na dvě hodiny 50 korun pro dospělé,
25 pro děti a 10 korun pro doprovod.
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Sport

Karatisté měli medailové žně

Vejři opět úspěšně závodili

Lovosické karate si připsalo další žákovská vítězství.
Na soutěži Trutnovský dráček bojovali závodníci SKR Sport Union
v žákovských kategoriích kata a kumite s úspěchem.
Přivezli si celkem 11 medailí, z toho čtyři zlaté.

„Vyjeli jsme sbírat zkušenosti do
jiného regionu, kde se nabízela
slušně obsazená soutěž mládeže. V
kata jsme sbírali ta nejvyšší ocenění,“ chválil závodníky doprovázející
trenér Jiří Čepička.
V kategorii kata děvčat se o medaile v poli ostatních závodnic dělily zejména sestry Vondrákovy a
Nikola Pracnová (1. Iveta Vondráková, 2. Nikola Pracnová, 3. Zuzana
Vondráková). V druhé kategorii
kata si prvenství připsala Zuzana
Vondráková a 3. místo Iveta Vondráková. V kategorii starších žákyň
získala zlatou medaili Adéla Čepič-

ková a bronz Soňa Hrochová. Ty
spolu s Veronikou Janů ještě porazily v kata smíšených družstev i
chlapecké týmy a zvítězily. Ještě
jeden bronz vybojoval v kata starších žáků David Foriš. V disciplíně
kumite Lovosičané vybojovali jedno stříbro Davidem Forišem mezi
staršími žáky a se Soňou Hrochovou bronz.
„V rámci přípravy na nadcházející
mezinárodní turnaj North Bohemia
v Ústí nad Labem je to velmi dobrá
zkušenost,“ ocenil výsledky šéftrenér Rajchert.
(Josef Rajchert, foto archiv klubu)

Provoz přívozu podpořil kraj
Velice úspěšnou sezonu má za
sebou přívoz Tramín, který převáží
turisty z Lovosic do Píšťan a zpět.
Letos provozu výrazně přálo počasí.
„Byla to skvělá, dlouhá sezona. Přesná čísla ještě neznám, ale tipuji, že
jsme převezli přes sedm tisíc lidí. V
nejlepší dny to bylo vždy kolem
stovky,“ říká Stanislav Svoboda, provozovatel přívozu.
Toho letos moc potěšila finanční
pomoc od Ústeckého kraje, který na
provoz přívozu věnoval 47 tisíc korun.
(tuc, foto tuc)
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Běžeckou sezonu jsme zahájili v
Děčíně. Napoprvé nám počasí přálo a přesto, že se závod konal začátkem března, svítilo nám slunce.
Děti z lovosického turistického
oddílu byly s připravenou tratí
spokojeny a dosáhly i na medailové příčky.
O něco chladnější klima jsme
zakusili na závodě v Mikulášovicích, kde bylo sněhu nad kotníky.
Navzdory tomu se nám zadařilo a
opět jsme slavili úspěchy. Další
závod - mistrovství Ústeckého
kraje se konal 17. dubna a byl pořádán našim oddílem ve Skalici u
Litoměřic. Terén byl náročný a ne
všem vyhovoval, přesto z tohoto
závodu postoupilo třináct našich
závodníků do vyššího kola tzv.
Českého poháru.
Závod na této úrovni se konal o
pár týdnů později. Nejprve na
Třeboňsku v Rapšachu, potom v
Karviné a do třetice nedaleko Zlína

v Otrokovicích. Zápolení to nebylo
snadné, ale tři nejlepší sportovci
z našeho oddílu Sára Helisová,
Karolína Schejbalová a Vojtěch
Khestl postoupili na mistrovství
České republiky do Kralup nad
Vltavou. Setkali se tu tváří v tvář
s opravdu silnou konkurencí. Tento
level turistického závodu se stal
úspěšným především pro Sáru, jež
za třetí místo v kategorii starších
žákyň získala postup na mezinárodní mistrovství, které se konalo
22. září ve slovenské Oščadnici (na
snímku). Závodu, který byl jedním
z nejnáročnějších v letošní sezoně,
se zúčastnili ti nejlepší a pro naši
Sáru dopadl dobře. Sice nedosáhla
na medaili a brala 9. místo, ale ve
40leté historii našeho oddílu to je
jeden z nejlepších výsledků. Poslední závod letošní sezony proběhl ve Frýdku - Místku, a to mistrovství ČR ve smíšených dvojicích.
Karolína Schejbalová

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně v nákladu 5000 výtisků a
je zdarma distribuován do všech lovosických
domácností a na radnice či infocentra v okolních obcích
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Školy

• • Výlet do minulosti • •

Podzim
na ZUŠce
Expozici k 100. výročí republiky
připravili zaměstnanci, žáci i rodiče
Základní školy ve Všehrdově ulici
v Lovosicích. Dobové fotografie,
předměty i oblečení připomnělo
čas dávno minulý. Žáci mohli navštívit dámský a pánský pokoj,
odhadnout účel předmětů z minulosti. Objevil se zde např. kolík na
vázání snopů nebo vidle na cukrovou řepu. Děti se často divily slovům, která se dnes už tolik nepou-

žívají – bandaska, hmoždíř, boa.
Děvčata a chlapci z 2. A, kteří aktivně pomáhali s expozicí, se převlékli do kostýmů připomínající
obecnou školu. Oblečení vzbuzovalo rozpaky, přesto je bavilo. Seznámení s osobností T. G. Masaryka
bylo na závěr samozřejmostí. Děti
kreslily jeho portrét a vyrobily trikolóru. Vrátit se na „Všehrdovce“
v čase a poučit se z minulosti nebylo vůbec na škodu. Petra Hájková

Školní rok je v plném proudu a
žáci lovosické ZUŠky začali hned
od začátku pilně pracovat. Soubor
Enkláva 15. září reprezentoval
Lovosice na dožínkách v partnerském městě Coswig a tradičně
koncertoval na Václavské pouti.
Zkušenější žáci výtvarného oboru
se během slunečných říjnových
dnů pustili do práce na výzdobě
elektrorozvaděčů v lesoparku Osmička (na snímku). V současné
době zpracováváme návrh na výz-

dobu podchodu, kde se výtvarně
vyřádí i ti mladší. Ještě před podzimními prázdninami proběhl první koncert, na kterém se představili mladí hudebníci napříč žánry.
Všechny vás srdečně zveme na
podzimní (7. 11.) a předvánoční
(19. 12.) koncertování do knihovny
a Lovoše (10. 12.). Součástí adventních akcí budou opět tvořivé
dílny, literárně-dramatický obor se
představí na Třebenickém jarmarku (1. 12.).
Petra Dolejší

Turistický kroužek a příměstské tábory na 1. ZŠ frčí
Turistický kroužek při Základní škole Sady pionýrů byl založen v roce 2000 a na jeho akcích se od té doby vystřídalo přes 300 dětí. Sklízí u
nich velký úspěch a děti se na něj velice těší. Zpočátku jezdil turistický kroužek na tábor do Sloupu v Čechách. Zároveň škola v tomto objektu
pořádala čtrnáctidenní letní tábor pro 180 dětí, a to od roku 2003 do roku 2005.
Od roku 2016 pořádá turistický
kroužek tematický letní týdenní
tábor při škole. Ten první měl název Tajemství zatracené Jedničky a
zúčastnilo se ho 25 dětí pod vedením Miluše Králíčkové, Mileny
Záklasníkové a Aleny Hovadové. V
minulém roce měl letní příměstský
tábor dokonce 2 turnusy, kterých
se zúčastnilo dohromady 50 dětí.
Tábor nesl název Ali, baba a 25
loupežníků a k ověřené trojici pe-
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dagožek přibyla ještě Radka Jarošová a asistentka Věra Lendelová.
Letošní příměstský tábor se nesl
v duchu: „Hej hou, piráti zastavit
nejdou“. Zúčastnilo se ho 25 dětí v
jednom termínu, jen Milenu Záklasníkovou vystřídala Vendula
Housková.
„Naše letní tábory při škole mají
vždy jinou tématiku, která obsahuje hlavně poznávání přírody, památek, životního stylu, učení sa-

mostatnosti, dovednosti a slušného chování. Náš tábor při škole
neznamená jen chození na koupaliště a na hřiště, ale snažíme se,
abychom byli co nejvíce mimo
Lovosice. S letním táborem jsme
navštívili zámky Vrbičany, Libochovice, Ploskovice, Nový Hrad v Jimlíně, Sukoslav v Kostomlatech pod
Milešovkou, Liběchov, Klácelku,
Čertovy hlavy v Želízích, Hřensko,
Prahu nebo Roudnici nad Labem.

Spali jsme na hradě, v zámku, ve
mlýně i pod stanem. S tábory máme bohaté zkušenosti a zatím jen
ty dobré,“ říká Miluše Králíčková,
vedoucí táborů, která má třicetiletou praxi s jejich pořádáním.
Ve školním roce 2018/2019 škola
opět počítá s konáním turistického
kroužku, s mimoškolními pobyty o
jarních a podzimních prázdninách
a s letním táborem.
1. ZŠ Lovosice
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Václavská pouť znovu bavila, dorazily tisíce lidí
V pátek 28. září burácel Lovosicemi vrchol kulturního léta, Václavská pouť.
Její devatenáctý ročník nabídl tradičně bohaté tržiště o délce téměř čtvrt
kilometru, pouťové atrakce a další doprovodný program. Ulice lovosického
centra a přilehlého okolí letos přivítaly kolem 15 tisíc lidí, pro které byla
velkým lákadlem zejména hudba. Ta zněla po celý den hned na několika
scénách. Na té největší v lesoparku Osmička se na pódiu vystřídaly kapely
Relax, Blaženka, Chuť, Idio & Idio či studenti ZUŠ Lovosice. K hlavním lákadlům však určitě patřili Marek Ztracený a Mirai. Další hudební scéna se
tyčila na Václavském náměstí. I ta nabídla kromě místních interpretů a
sboru z partnerského Coswigu dvě zásadní vystoupení - tím prvním byl
skvělý koncert Petra Vondráčka se skupinou Lokomotiva, druhým pak
ochutnávka muzikálu Děti ráje, kterou v Lovosicích předvedli Sagvan Tofi,
Martin Dejdar, Míša Nosková a Petr Poláček s týmem tanečníků. Milovníky
rockové hudby potěšily skupiny z Litoměřicka na scéně za Saunou, u zimního stadionu se potom nesly tóny taneční hudby. Ani příznivci country a
folku nebyli v Lovosicích ochuzeni o kvalitní porci své oblíbené hudby a
útočiště nalezli u hospody na fotbalovém stadionu.
Nejen o muzice však byla největší letošní akce ve městě. Nechyběl historický průvod, šermířská představení, dětské soutěže nebo expozice historických traktorů. Lidé si také mohli prohlédnout výjimečně otevřenou věž
kostela sv. Václava nebo se proletět vrtulníkem.

Ivanka Devátá okouzlila po dvaceti letech lovosické publikum
První akcí v rámci Týdne seniorů byla zábavná talk show herečky a spisovatelky Ivanky Deváté, kterou písněmi doplnili italský zpěvák
Andrea Andrei a harmonikář Libor Šimůnek.
Neuvěřitelně šarmantní a vtipná
dáma, herečka a spisovatelka Ivanka Devátá okouzlila posluchače nejen z řad seniorů smrští historek,
postřehů, vzpomínek a příběhů z
hereckého, spisovatelského i osobního života. Paní Ivanka navštívila
Lovosice po téměř 20 letech, byla
zde hostem XL Párty 2. prosince
1998. Pamětníci si možná vzpomenou na tehdejší originální besedu.
Když vypadly v sále pojistky, sedla
si herečka na přehlídkové molo a
vyprávěla, odpovídala na dotazy a
hlavně se nakažlivě smála. I tentokrát přilákala beseda s ní do sálu
Centra kultury Lovoš přes stovku
jejích příznivců. Jako obvykle byly
v publiku hlavně dámy.
Paní Devátá je ve svých 83 letech
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úžasně vitální, návštěvníky bavila
vyprávěním hodinu a půl. V úvodu
líčila Chrudim, kde strávila dětství
u prarodičů. Dědeček byl kartáčníkem a Ivanka u něj ani ve válce
nestrádala. Rodiče, kteří za ní přijížděli, měli radost z jejích červených tváří kypících zdravím. Prožila
zde také ve 3. třídě první lásku, její
spolužák Ivánek se jí sice líbil, ale
dělal jí jen to nejhorší. Neustále ji
pomlouval, až ji donutil k tomu,
aby na něj žalovala a vyplatila ho
pravítkem. Její sok byl nakonec
velmi úspěšným vědcem a jejich
přátelství přetrvalo. Přiznal se jí, že
rodičům denně vyprávěl smyšlené
historky o jejích přečinech. Desetina by stačila na polepšovnu…
Výborné byly také vzpomínky na

(ne)umění zpívat, na básnění a na
studia vůbec. Zmínila se i o tom,
jak kvůli jedné její natočené filmové scéně jednaly i „nejvyšší kruhy“,

zdála se jim příliš erotická a musela
být vystřižena. Nezapomněla ani
na glosu, jak její maminka vyhrála
soutěž o Královnu krásy a připomněla i bývalého manžela, herce
Josefa Vinkláře. Humorné historky
proložili její společníci písněmi –
Andrea Andrei předvedl třeba
Volare, cantare a O sole mio a
Libor Šimůnek Široký, hluboký, ty
vltavský tůně.
V závěru pak během autogramiády Ivanka Devátá ochotně podepsala každému návštěvníkovi fotku
nebo knížku. Paní Ivance přejeme
do dalších let mnoho zdraví a inspirace pro další dílka. Setkání s
vlídnou, sympatickou a příjemnou
dámou bylo opravdovým pohlazením na duši. (hz, foto archiv CK Lovoš)
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Informace
Seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?
Hádanka na listopad:
Víte, kde se nachází tato socha?
V Lovosickém dnešku přinášíme každý měsíc
fotografii sakrální pamětihodnosti, která se nachází v blízkém okolí města. Pokud ji poznáte a
víte, kde se nachází, svou odpověď sdělte pracovnicím v infocentru. Pokud bude správná,
obdržíte drobný dárek. Hledané místo spolu s
informací o pamětihodnosti bude odhaleno
v dalším vydání Lovosického dneška.

Hádanka z říjnového čísla:
Kamenná socha Ecce homo v Čížkovicích
Ecce homo neboli Ejhle člověk vyjadřuje kamenná plastika sedícího
Ježíše Krista zbičovaného a trnovou
korunou ověnčeného. Jedná se o
jedno z významných kamenosochařských děl ve správním území města
Lovosice, a to v katastru obce Čížkovice na rozcestí u hlavní silnice ve
směru od Lovosic do Třebenic.
Barokní kamenná architektura z
první poloviny 18. století je tvořena
profilovaným soklem dříku, vlastním
tělem dříku s tesanou figurální výzdobou, mohutnou profilovanou
římsou dříku, zdobeným podstavcem s rostlinným motivem a vlastní
sochou sedícího Krista.
Socha byla v devadesátých letech
minulého století vážně poškozena
nárazem osobního automobilu, a proto byla po její rekonstrukci v roce
1987 rovnou přemístěna od vozovky s nebezpečnou zatáčkou do bezpečnější vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že od poslední opravy již uběhlo
více jak 30 let, věřím, že obci Čížkovice jako jejímu vlastníku se podaří
zajistit její nezbytnou údržbu a tím všem milovníkům umění či jen krásného prostředí její stálé trvání. Robert Paťcha, referent Stavebního úřadu Lovosice

ZŠ Antonína Baráka informuje
Na žáky čekala v novém školním roce řada překvapení a novinek.
Ještě před prvním školním dnem
jsme zakoupili a instalovali barevné
polepy schodů. Žáci tak mají stále
na očích nejen vyjmenovaná slova,
přehled vzorů podstatných jmen,
důležité historické milníky v české
historii, ale i přehled významných
událostí v Lovosicích.
Škola získala několik dotací a finančních darů, které pomohly a
pomáhají žákům ve výuce. Obdrželi jsme 15 tisíc korun z příspěvku
nadace Agrofert a vyhráli jsme 25
tisíc v soutěži Always. Objednali
jsme nové dresy, sportovní náčiní
na baseball, florbal i gymnastiku.
Nově se ve výuce mohou žáci
zdokonalovat v prostorovém vidění. Zakoupili jsme za 30 tisíc korun
z grantového titulu TRCZ stavebnice Merkur strojní technika a Elektromerkur.
Díky dotaci Sport a volný čas
2018 města Lovosice žáci mohou
navštěvovat výtvarný kroužek,
který bude vybaven profesionálními pomůckami a potřebami.
Ve svojí činnosti pokračuje i turistický kroužek, který pravidelně
nabízí zajímavé výlety. Naposledy

žáci navštívili horu Říp a stali se
archeology v History parku v Ledčicích. Ceny výletů jsou opět dotované z podpory Ústeckého kraje a
dotačního titulu Ústeckého kraje
Volný čas 2018.
Šesté třídy absolvovaly třídenní
adaptační pobyt ve Starých Splavech. Pobyt byl dotovaný z programu Prevence rizikového chování v
Ústeckém kraji 2018. Pro žáky byl
připravený náročný program založený hlavně na zážitkové pedagogice. Děti se zde blíže seznámily
nejen mezi sebou, ale i se svými
třídními učitelkami.
Máme i radost z pokračování
spolupráce s rodilým lektorem Jasonem. Vede u nás vybrané hodiny
anglického jazyka na 2. stupni.
Připravujeme i akce pro veřejnost.
Ve středu 7. listopadu se v 15.30
škola změní v pohádku a na všechny děti budou čekat pohádkové
komnaty s úkoly. Za týden poté se
můžete zúčastnit lampionového
průvodu. Vycházíme od školy ve
čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin. V
závěru průvodu bude u zimního
stadionu čekat překvapení.

Koncert ke vzniku Československa
K oslavám 100. výročí vzniku naší republiky chtěla přispět také
Církev československá husitská, a to slavnostním koncertem,
který se konal 13. října v kostele v ulici Karla Maličkého.

Osmičky – 7. díl (zajímavosti z roků 1978 a 1988)
V příštím vydání „osmičkový“ seriál zakončíme roky 1998 a 2008
- Turistický oddíl mládeže Vejři založil v roce 1978 Karol Heger, který ho
vedl až do svého odchodu do turistického nebe 21. července 2004. Nyní
ho vede Jan Schejbal společně s manželkou Gábinou. Oddílem za tu dobu
prošly stovky dětí.
- 1978 - Zahájena výroba kapalného hnojiva DAM 390 v SCHZ.
- V době Lovosického hudebního jara 1978 excelovalo Pěvecké sdružení
lovosických učitelek (PSLU) se svým tehdejší sbormistrem J. B. Chvalovským. Významnou událostí se stala po 10 letech obnovená spolupráce a
několikadenní návštěva smíšeného učitelského sboru z Löbau z bývalé
NDR. Setkání vyvrcholilo společným koncertem ve zcela vyprodaném sále
KS Lovoš.
- Začala několikaroční rekonstrukce (1978 - 1981) turistické chaty na Lovoši za výrazné podpory podniku Secheza Lovosice jak z řad odborníků,
řemeslníků, tak i hmotného zajišťování. Elektropřípojka byla uvedena do
provozu v prosinci 1983.
- Uskutečnil se první mezinárodní turnaj v Lovosicích ve hře GO.
- Masivní ochlazení na Silvestra – v Lovosicích za 2 hodiny z téměř
+10 stupňů na 22 stupňů pod nulou! Začalo také hustě sněžit. Zamrzalo
prakticky všechno potrubí, které nebylo v budovách. Používání otevřeného ohně na rozmrazování potrubí a armatur byl jediný možný způsob, jak
mrazu čelit. Prioritní úkol tehdy byl zajistit chod energetického zařízení.
Pokud by se to bylo nepodařilo, mělo by to fatální důsledky nejen pro
podnik, ale i pro obyvatele Lovosic, protože teplem ze Sechezy se tehdy
vytápěly stovky bytů ve městě. Pamětníci jistě vzpomenou, že přechodně
- z úsporných důvodů - téměř nevysílala televize. Večerníček, počasí a
televizní noviny byly jedinými pořady tehdejších dnů.
- V letech 1977-78 bylo postaveno překladiště energetického uhlí v Lovosicích a zrušena obec Prosmyky.
- V roce 1988 měly Lovosice 13 317 obyvatel - oddělil se Lukavec.
- Po dokončení výstavby krytého plaveckého bazénu byla zahájena v akci
Z výstavba filtrace vody pro koupaliště spojená s úpravami bazénů a
prostorů koupaliště. Akce byla dokončena v roce 1988.
- Státní statek choval stříbrné lišky – v roce 1988 základní stádo do 102 ks,
82 pesci a 20 ks lišky stříbrné, 257 kůží a 26 živých lišek prodáno jako
plemenný materiál.
Eva Hozmanová, kronikářka města Lovosice
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V dobových šatech zazpívala sopranistka Dana Krausová písně
z první republiky. Na klavír ji doprovázela slečna Ester Godovská.
Ach synku, synku byla údajně nejoblíbenější píseň prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, ale dle jiných zdrojů to měla
být píseň Teče, voda teče. Obě dvě
zazpívala paní Krausová v úvodu
koncertu. V programu nechyběla i
díla Wericha, Voskovce a Ježka.
Závěr koncertu patřil známé písni
Jaromíra Vejvody Škoda lásky a
kvízu z otázek, jak si kdo zapamatoval, co během koncertu paní Dana říkala o autorech písní a o době,
kdy vznikaly. Odměnou za správné
odpovědi bylo CD s židovskými
písněmi, které nazpívala.
Církev československá husitská si
připomene 100 let od svého vzniku

Adventní koncerty v Mírovém
kostele CČSH (od 17 hodin)
1. 12. Eva Hanychová
8. 12. Dana Krausová
15. 12. In Flagranti
22. 12. Karavana
za dva roky. Přestože se někdy říká,
že vznikla na popud T. G. Masaryka, není tomu tak. Naše církev ale
měla vždycky hodně blízko k jeho
názorům a převzala jeho základní
náboženské postoje: požadavek
náboženské svobody, požadavek
pokroku a respektu k vědeckému
poznání, požadavek lidového náboženství se silným sociálním
aspektem a převzala i Masarykovo
pojetí smyslu národních dějin.
Libuše Mikušková, farářka CČSH

Listopad 2018

Zábava

Tajenka z října: Václavská pouť
Václavská pouť je v Lovosicích
jednou z hlavních podívaných roku.
Poutě se pravidelně konaly za 1.
republiky a poslední byla po osvobození v roce 1959. První novodobá
se konala v roce 1999 a byla tenkrát
z místních zdrojů. Tehdy se program

Listopad 2018

skládal z pohádky pro děti, vystoupení Brass bandu, Paradoxu a Dechového orchestru KS s mažoretkami. Za 20 let pouť doznala velkých
změn, po stránce vystoupení, i co
do výše rozpočtu. Tradicí je v 10.30
hodin Poutní mše svatá k oslavě sv.

Václava, patrona českého národa, s
účastí Lovosického chrámového
sboru a orchestru v římskokatolickém kostele sv. Václava. Bývá otevřena i kostelní věž.
Celý den na šesti scénách probíhají
doprovodné programy. Tradičně na
Václavském náměstí a v lesoparku
Osmička, další jsou scéna elektronické hudby u zimního stadionu,

scéna country a folku, historická
scéna na Václavském náměstí a za
Saunou. Na náměstí bývá k dispozici pestré občerstvení, burčák a medovina. Prodejní stánky nabízejí
pouťové pochutiny, vaření pravého
maďarského guláše a další lákadla.
Součástí pouti jsou i kolotoče a
ostatní atrakce. Akci navštíví každoročně několik tisíc lidí.
(hz)
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