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Ve Wolkerově ulici
mají nové parkoviště
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Město na novém pojištění
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Slovo starosty

Starostou zůstává Milan Dian
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Lovosice byl starostou na další čtyři roky znovu zvolen Milan
Dian. Místostarostou zůstává Vladimír Šuma. Více se dočtete na straně 2.
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Vážení spoluobčané,
rok se nám přehoupl do své
závěrečné fáze. Díky počasí, které
nám přálo, se v našem městě podařilo dokončit ještě několik akcí.
Především úprava a zkapacitnění
parkoviště ve Wolkerově ulici a
zprovozněn bude po revitalizaci
garážový dvůr v ulici 28. října.
Dokončena bude též oprava spojnice z Holoubkova k Lidlu. Děkujeme občanům za trpělivost, kterou projevili.
Do cíle spěje i projekt z oblasti
sociální ,,Podpora sociální práce v
obci Lovosice a celém ORP“. V
tomto pilotním projektu byly vytvořeny standardy, které by se
měly stát standardy kvality výkonu sociální práce v rámci celé ČR.
Příroda se nám již uložila k spánku, zazimována byla též fontána a
květinová výzdoba se přeměnila.
Rozbíhá se však období plesů a
dalších tradičních zábav a kulturního vyžití v Lovosicích. V uplynulém měsíci to byl krom úspěšného
divadelního představení spolku
Háta i komponovaný pořad lovosického gymnázia. Jsem rád, že
mladí lidé jsou stále tvůrčí a jejich
zájmy netvoří jen bezduché
brouzdání internetem a akční hry.
Což bylo poznat z výtečné atmosféry a dobré nálady, s níž všichni
návštěvníci odcházeli.
Zkusme si podržet takovou
povznesenou náladu a atmosféru
i ve dnech nadcházejícího adventu a Vánoc. Na tyto svátky se těší
především děti, ale jejich tradiční
odkaz nás i přes komerční masáž
vždy znovu zasáhne. Jejich historický přesah nás spojuje v rámci
celé Evropy a podtrhuje naši kulturně sociální identitu. Jejich hodnota propojující historii pohanského uctívání přírody, křesťanského očekávání spasitele a estetické vjemy, které spoluutvářejí
jedinečnost Vánoc, nás formují i
stabilizují. A jako tradice jsou pevným bodem v dnešní tak proměnlivé a nepřehledné době. Užijte
tento čas v klidu a souznění s
vašimi drahými.
Požehnané Vánoce nám všem
přeje Milan Dian.

www.meulovo.cz

Aktuality

Lovosice mají nové 21členné zastupitelstvo
Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo ve středu 31. října v sále Centra kultury LOVOš. Přišlo 20 zvolených zastupitelů.

Starostou města se stal Milan
Dian, který získal plnou podporu
všech zastupitelů. Milan Dian obhájil post starosty z minulého volebního období a stejně tak se
podruhé stal místostarostou i Vladimír Šuma. I jemu dali hlas všichni
přítomní zastupitelé.
Rada města bude pro volební
období 2018 - 2022 sedmičlenná.
Kromě starosty a místostarosty se
jejími dalšími členy stali Vladimír

Hieke, Milan Šramota, Jan Lisa,
Přemysl Živný a Daniela Deusová.
Zastupitelstvo dále určilo, že pro
výkon úřadu starosty a místostarosty budou tyto funkce uvolněné.
Ostatní členové zastupitelstva budou své funkce vykonávat jako
neuvolnění. Na ustavujícím zasedání byly stanoveny také výše odměn členů ZM, výborů a komisí.
Zřízen byl sedmičlenný kontrolní
a finanční výbor a ZM zvolilo jejich

předsedy. Finanční výbor bude v
následujícím období vést Jiří Cimr
a kontrolní výbor Jiří Motl. Volbu
členů výboru zastupitelstvo odložilo na prosincové zasedání.
„Rád bych ještě jednou, nyní již
z postu staronového starosty města, poděkoval občanům za jejich
hlasy, projevenou přízeň a krásný
mandát, který nám v říjnových volbách dali. Budeme nadále pracovat
na všech projektech, které jsme si

vytyčili a které jsme avizovali v
našem volebním programu,“ uvedl
ke svému jmenování Milan Dian,
starosta města.
„První krok byl dnes učiněn tím,
že všechny důležité funkce byly
obsazeny lidmi, kteří chtějí pro
město aktivně pracovat. Myslím, že
se nám podařilo vytvořit silný a
fungující tým, který přispěje k ještě
lepší správě a fungování města,“
dodal Dian.
(ik, foto tuc)

Nové parkoviště ve „Wolkerovce“ již slouží občanům
V úterý 13. listopadu bylo zahájeno předčasné užívání parkoviště ve Wolkerově ulici. Práce byly kompletně dokončeny o 14 dní dříve
oproti harmonogramu.
Ve Wolkerově ulici byla dokončena
rekonstrukce parkoviště pro 94
osobních automobilů. Původní betonové parkoviště o rozloze 1 698
m2 pro 70 vozů je minulostí. Na jeho
místě vznikla moderní plocha napojená na ulici Wolkerova jednosměrným vjezdem na konci a sjezdem na
jejím začátku. Prostor uvolněný po
zrušení zeleného ostrůvku byl využit
pro vznik kolmých stání směrem do
ulice.
Firma rekonstrukci dokončila
o 14 dní dříve
Zhotovitelem zakázky byla společnost Strabag a.s. a práce stály
3 500 000,- Kč. „Předání staveniště
proběhlo v druhé polovině září a
společnost následně zahájila přípravné práce na dopravně inženýrském řešení stavby. Se samotnými
výkopovými pracemi se začalo zkraje října. Na začátku listopadu byl
položen živičný povrch a hned jak
to situace dovolila, byla plocha opět
otevřena. Děkujeme firmě i za občany dané lokality za předčasné dokončení prací o 14 dní dříve a co
nejrychlejší možnost znovu parkovat
u svých domů,“ uvedl starosta města Milan Dian.
Na řadě je parkoviště
u bazénu
V tuto chvíli je připravena další 13. listopadu odstranili pracovníci firmy STRABAG dočasné značení a parkoviště bylo otevřeno.
akce na zlepšení dopravní situace ve
městě. Jedná se o vybudování 29 plaveckému bazénu.
podmínek,“ uvedl Vladimír Šuma, INSKY spol. s.r.o., na akci je vyčleparkovacích stání (z toho dva pro „Práce na výstavbě parkoviště bu- místostarosta města. Výběrové říze- něno tři a půl milionu korun.
(ik, tuc, foto ik)
autobusy) v ulici Zámecká naproti dou zahájeny podle klimatických ní na zhotovitele vyhrála společnost
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Odbory informují
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor tajemníka

Proběhla konference komunitního plánování

SMS informační služba pro občany

U příležitosti dokončení nového komunitního plánu péče se 1. listopadu
2018 konala ve staré radnici jednodenní konference komunitního plánování v rámci projektu „Tvorba 4. Komunitního plánu péče města a ORP
Lovosice na roky 2019-2021“, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Konference byla pro účastníky komunitního plánování možností
společně se setkat, vzájemně sdílet své zkušenosti a dozvědět se nové
informace z oblasti komunitního plánování. Konferenci zahájil místostarosta Lovosic Vladimír Šuma a poděkoval přítomným za odvedenou práci
na výše zmíněném projektu. Následovala prezentace Michaely Divišové,
koordinátorky komunitního plánování, která projekt představila s důrazem
na stanovené cíle a opatření nového komunitního plánu. Ladislav Průša
z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí prezentoval stěžejní výsledky
Sociodemografické analýzy SO ORP Lovosice se zaměřením na potřebnost
sociálních služeb v SO ORP Lovosice. Součástí konference bylo vzdělávání
pod vedením Michala Polesného z Centra komunitní práce Ústí nad Labem směřované na členy koordinačních skupin na téma Práce v organizační struktuře komunitního plánování v době naplňování komunitního
plánu péče. V rámci závěrečné diskuze měli účastníci možnost dotazovat
se Lenky Kocourkové, regionální
konzultantky pro transformaci psychiatrické péče, ohledně probíhající reformy péče o duševní zdraví.

Formou SMS zpráv město Lovosice informuje občany o novinkách, kulturních akcích, odstávkách tepla a podobně. Hlavním důvodem, proč město
službu zřídilo, je nicméně včasné varování občanů v případech hrozícího
nebezpečí (záplavy, únik nebezpečných látek apod.) Od roku 2015, kdy
služba začala fungovat, naštěstí k žádné takové události nedošlo a takovouto smsku město nemuselo rozeslat. SMS informační služba je pro
občany zcela zdarma, veškeré náklady na provoz linky hradí město. Přihlášení k odběru novinek je možné registrací na telefonní číslo 724 180 508
tak, že zašlete textovou zprávu ve tvaru REG LOVO z mobilního telefonu,
na který chcete informační SMS zasílat. Pokud budete chtít službu odhlásit, zašlete textovou zprávu ve tvaru ODHLASENI na stejné telefonní číslo.

Informace o haváriích a odstávkách vody
posílá také SČVAK
Informace o odstávkách a haváriích vody nejlépe naleznete na webových
stránkách společnosti Severočeské vodárny a kanalizace a.s. v sekci havárie vody. Naleznete zde i důležité telefonní linky. Výhodnou službou pro
zákazníky je SMS info. Pokud si tuto službu aktivujete, získáte informace o
haváriích a plánovaných odstávkách vody, které se týkají vámi zvolené
oblasti, a to zcela bezplatně přímo do vašeho mobilu. Službu si aktivujete
na webu, kde naleznete také mapu plánovaných odstávek a další informace http://www.scvk.cz/aktuality/havarie-vody/.

Odbor životního prostředí
Ve městě přibyde 100 nových dřevin
Na konci listopadu
proběhlo jako každoročně sázení nových
dřevin ve městě. V
letošním
podzimu
bude vysázeno bezmála 100 ks nových
dřevin. Oproti předešlým letům nebudou
jejich kmeny obaleny
jutou nebo jinými
chráničkami, ale natřeny speciálním bílým nátěrem Arbo –
Flex, který by měl
účinněji bránit tvorbě tzv. sluneční nekrózy nebo mrazovým trhlinám a
přirozenějším způsobem adaptovat dřevinu na okolní prostředí, než ta
vytvoří dostatečnou borku. Zprvu budou tedy nové výsadby působit bílým
zbarvením kmenů poněkud zvláštně, postupem času však ochranný nátěr
pozvolna odezní (cca 5 – 8 let).
(foto tuc)
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Město

Lovosice mají podzimní květinovou výzdobu
Letničky v květináčích po celém městě již dokvetly, vystřídala je ale krásná podzimní výzdoba, která vydrží až do zimy.

Květinová výzdoba, kterou se město rozhodlo
vylepšit ulice, nemusí být nutně omezena jen na
vegetační období. V těchto dnech Václavské
náměstí, autobusové nádraží a přilehlé ulice
zdobí květináče plné kvetoucích vřesů, vřesovců, drátovců, skimií a okrasných brukví, které
vydrží i mráz.
Odolné rostliny v květináčích vydrží až do

zimy. Na jaře potom současnou podzimní kolekci vystřídá záplava cibulovin a květů časného
jara. „Letošní květinová výzdoba se opravdu
vydařila. Obrací se na mne celá řada občanů,
kterým se květiny v nových zahradních truhlících a květináčích líbí. Velký ohlas zaznamenala
například cuketa, která, jak se ukázalo, nemusí
být nutně jen užitkovou rostlinou,“ sdělil Milan

Dian, starosta města.
„Výzdobu plánujeme dále rozvíjet a netradiční
nápady jsou více než vítány. Podzimní dekorace
se velice povedla, překvapivou ozdobou je
například okrasná brukev na dlouhém stonku,“
dodal starosta.
Po městě jsou v truhlících vysazeny řádově
stovky rostlin.
(ik, foto ik)

• • • Trvalkový záhon zkrášlí dvůr secesní radnice • • •
Další trvalkový záhon vznikl ve dvoře „staré“ radnice. Jedná se o 81 m2 plochy, kde byly vysazeny rostliny s barevným kvetoucím efektem
v průběhu celého vegetačního období. Přilehlou zeď ozdobí popínavky.
Výšková gradace výsadeb směrem k sousední zdi a prostorový
barevný efekt květů a plodů po
celé vegetační období je již dobře
vyzkoušený postup při volbě
vhodných druhů rostlin. Obdobný
plán byl zvolen v případě okrasného záhonu u Pfannschmidtovy vily
i v případě záhonů u autobusového nádraží a naposledy v případě
vnitřních ostrůvků kruhových objezdů u Besedy, u dálnice a u Preolu. Na záhon ve vnitřním dvorku
„staré“ radnice bylo použito celkem 45 různých taxonů keřů, trvalek a cibulovin. Porostou zde narcisky, levandule, zimolez, čemeřice,
barvínek, třezalka, a dokonce i
jahodník obecný. Okrasné trávy
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bude zastupovat například ostřice
a z keřů vilín nebo kalina.
„Dvůr doplní městský mobiliář v
podobě dvou laviček, které se
umístí před ordinace lékařů. Krása
trvalkového záhonu se ukáže už na
jaře. Není náročný na údržbu a
svým způsobem zaplní a zpříjemní
donedávna zanedbávaný prostor,
čímž se jedná o velmi efektní prvek
městské zeleně,“ uvedl Vladimír
Šuma, místostarosta města.
Záhon vyprojektoval Tomáš Pilař,
krajinný architekt, který stojí i za
zmíněnými záhony u vily, u autobusového nádraží a na okružních
křižovatkách. Zhotovitelem zakázky byla firma Realizace zeleně
Dřevčice s.r.o.
(ik, foto ik)
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Tři okružní křižovatky ozdobí na jaře nová zeleň
Hned tři kruhové objezdy - u Besedy, u Preolu a u dálnice - byly osázeny novou zelení. Poprvé rozkvete na jaře.
Rostliny byly vybrány tak, aby po většinu vegetačního období zajistily dlouhodobý barevný
efekt kvetoucího záhonu a vyhovovaly místním
podmínkám. Kvetení u jednotlivých druhů nastupuje v různou dobu a tím je zajištěn barevný
efekt od jara do podzimu.
„Ve všech třech lokalitách byly použity druhy
rostlin odpovídající náročným stanovištním
podmínkám. Toto řešení je hlavním předpokladem k vytvoření dlouhodobého kvetoucího
efektu s rychlým nástupem prostorové barevnosti a malými nároky na následnou péči,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního
prostředí.
Výsadba na vnitřním ostrůvku kruhového
objezdu u Besedy navazuje na stávající řešení s
terénní modelací a lodní kotvou jako hlavním
artefaktem. Terénní modelace je zachována
prakticky ve stejné míře. Od plošiny s kotvou,
která tvoří logické centrum kompozice, vedou k
obvodu tři stylizované vodní toky (plocha s
nízkými a šedolistými rostlinami), které jsou
doplněny cibulovinami pro jarní efekt. Stylizované vodní toky vedou ve směru hlavních dopravních tahů. Tyto potoky prořezávají „skalní
bloky” tvořené vyššími a stálezelenými rostlinami. Okraj plochy je osázen kompaktními nízkými rostlinami, aby byla zachována přehlednost
křižovatky.
Okružní křižovatka u dálnice se členěním
ploch odkazuje na symbol jing-jang. Po obvodu
plochy je ostrůvek obkroužený pásem nízkých
stálezelených výsadeb. Pozorovatel zaznamená
výškovou gradaci výsadeb směrem ke středu
ostrůvku. Keřů a trvalek bylo na ploše o rozloze
273 m2 vysázeno celkem 202 kusů a doplnilo je
80 kusů cibulovin.
Hlavním motivem výsadeb na ostrůvku okružní křižovatky u Preolu je meandrující vodní tok.
Ten je jakoby prořezáván „masivem“ tvořeným

Také ostrůvek kruhového
objezdu u Besedy ozdobí
na jaře nová zeleň. Foto tuc
vyšší vegetací. Vodní tok je stylizován kamenným pásem oblázkového pole, který je v rámci
jarního efektu doplněn pásem modře kvetoucích cibulovin (modřenců). V proudnici řeky
jsou žlutě kvetoucí vegetací znázorněny náplavy v jednotlivých meandrech. Motiv vodního
toku doplňuje torzo „naplaveného“ kmene
stromu.
„Kruhové objezdy se nacházejí na hlavních
tazích vedoucích do města. Jsou jednou z prvních věcí, kterou řidič přijíždějící do Lovosic
uvidí. Naším záměrem bylo vylepšit jejich

vzhled, abychom přispěli k lepšímu prvnímu
dojmu z města. Při zadání projektu jsme také
trvali na zachování dobrých rozhledových podmínek,“ uvedl starosta Lovosic Milan Dian s tím,
že opravdový efekt bude patrný až v dalším
vegetačním období.
O následnou péči se postarají lovosické technické služby. Zhotovitelem zakázky je společnost Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. Péči o
ostrůvky u Preolu a u dálnice město převzalo
letos na jaře. Byla uzavřena nájemní smlouva se
společností ŘSD na 10 let.
(ik)

Sauna má nový venkovní ochlazovací prostor
Finská sauna v budově městského bazénu má několik novinek.
Zázemí bylo drobně vylepšeno novými relaxačními lehátky a je také
možné využít venkovní prostor k ochlazení.

Po skončení minulé sezony, která
byla pro lovosickou saunu první,
avizovalo vedení Technických služeb města Lovosice, v návaznosti
na podněty občanů, vybudování
venkovního ochlazovacího bazénku. Bohužel tato myšlenka se nezrealizovala z důvodu nevyhovujících technických podmínek pro
venkovní ochlazovací bazén.

Prosinec 2018

„Jsme si vědomi toho, že k saunování patří i relaxace ve venkovních
prostorách, proto jsme vybudovali
nový vstup ze sauny do venkovní
„odpočívárny“, která by bazének
mohla alespoň částečně nahradit,“
sdělil Stanislav Hruza, ředitel lovosických technických služeb. Nově je
občanům k dispozici šest lehátek
pro relaxaci.
(ik, tuc, foto ik)

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 4. ledna 2019
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Město má nové pojištění
majetku, ušetří 2 miliony

Strom svobody se v Lovosicích sázel potřetí
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání, v neděli 28. října byl
v Lovosicích na Václavském náměstí vysazen Strom svobody - lípa
evropská (Tilia vulgaris). Podívejme se nyní trochu do historie.

Lovosice nově vysoutěžily pojištění majetku a pojištění odpovědnosti
včetně služeb makléře. Novou pojišťovnou se stala Hasičská
vzájemná pojišťovna, a.s., která nabídla nejlepší podmínky a cenu.
Pojistným makléřem se stala společnost Renomia, a.s.
Výběrovým řízením se podařilo
značně ušetřit. Z původních 8,5 mil.
Kč ročně bude nyní město platit
6,5 mil. Kč, a to i přes to, že se o
cca 30,5 mil. Kč zvýšila pojistná
částka. Původní výše nemovitého
majetku
byla
stanovena
na
2 018 082 224,- Kč, nyní je majetek
pojištěn na 2 048 611 224,- Kč.
Nově byla do pojištění zahrnuta
fontána na Václavském náměstí a
umělý trávník III. generace v Zámecké ulici.
Snížila se také spoluúčast města
na škodách způsobených povodněmi. Původně byla sjednána 10%
spoluúčast, ale minimálně si pojišťovna odečetla 100 000,- Kč a to
při každém pojistném plnění. Nyní
je spoluúčast města pouze 5 %
s tím, že maximálně město zaplatí
1 000 000,- Kč i v případě takových
povodní, jako byly v roce 2013.

Spoluúčast se snížila také u škod
způsobených vodou a ostatními
živly, v tuto chvíli je to 5 000,- Kč
z původních 20 000,- Kč.
„Předchozí pojistná smlouva byla
uzavřena na dobu neurčitou, ale
rozhodli jsme se vypsat výběrové
řízení z důvodu možné úspory.
Vedla nás k tomu prognóza vzniku
povodní, které podle statistik ministerstva
životního
prostředí
v příštích letech příliš nehrozí.
Město má také dobrý bezeškodný
průběh, na čemž má nemalou
zásluhu zavedení energetického
managementu v budovách. Pro
další období počítáme se zavedením managementu i do sportovních zařízení a další dohled nad
energiemi a jejich využitím,“ vysvětlil Milan Dian, starosta města.
Pojistnou smlouvu město uzavřelo
na dobu pěti let.
(ik)

Slavnostní loučení KČT Lovosice
se sezonou 2018
Každoroční bilancování uplynulé sezony Klubu českých turistů
Lovosice proběhlo v sobotu 3. listopadu v sále LOVO Divadla.
Setkání bylo slavnostnější než obvykle, neboť se konalo v atmosféře oslav výročí 100
let od založení československého státu a
130 let od založení Klubu českých turistů.
V úvodním slovu přivítal František Stáně
starostu Lovosic Milana
Diana, téměř sedmdesát přítomných členů klubu a všechny seznámil s programem. Jeho prvním
bodem byla filmová zkratka historie Klubu českých turistů, ve které
jsme si připomněli, čím tato celostátní organizace přispěla české
společnosti.
Miloš Vodička ve svém vystoupe-
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ní mluvil o historii turistických organizací na
Lovosicku. Nejvíce se
ale věnoval odboru
turistiky založenému v
roce 1959. Zhodnotil
vzdálenou historii odboru, jeho transformaci
na nynější Klub českých
turistů a činnost klubu
v dalším období. V
závěru ve stručnosti nastínil úkoly
do budoucna.
Předsedkyně klubu Milena Šiklová
pak promluvila o činnosti KČT Lovosice v roce 2018. Při té příležitosti poděkovala pořadatelům akcí
zařazených do celostátního kalendáře turistiky - Novoroční výstup
na Lovoš a Jarní putování okolím

Tyto stromy se sázely vždy, když
si lidé chtěli připomenout a oslavit
význam svobody a demokracie v
letech 1918 a 1919, 1945, 1968 a
nyní v roce 2018. V Lovosicích se
v letech 1918 a 1919 Stromy svobody nesázely, v Sudetech Němci
založili dočasně stát Deutschböhmen a vznikem Československa nebyli vůbec nadšeni.
1945 – Lípa svobody byla zasazena na Havlíčkově náměstí 28. října
1945 (na snímku) za přítomnosti
odborného učitele Antonína Baráka, kronikáře Rudolfa Kaftana a
tajemníka Jaroslava Klase, krojovaných žen a dívek, vojáků s vlajkou a
mnoha občanů. Havlíčkovo náměstí už neexistuje, bylo zlikvidováno v
roce 1960, pomník padlým v I. a II.
světové válce vhozen z rozhodnutí
MěNV Lovosice do tůně Žabák a

Lípa svobody pokácena.
1968 - Na podporu Pražského
jara se dělaly mimořádné pracovní
směny. V celé zemi se v říjnu sázely
Stromy republiky (v Lovosicích 25.
října před dnešní 1. ZŠ, tehdy
SVVŠ, za přítomnosti mnoha lovosických občanů a orchestru Závodního klubu ROH Sechezy Lovosice
pod taktovkou pana Turka a na
zahradě MŠ Sady pionýrů).
Prosba k občanům: Nepodařilo
se nám najít fotografie ze sázení
Stromu republiky v roce 1968. Pokud někdo fotografii má, zapůjčete
ji prosím k ofotografování buď
grafikovi Centra kultury Lovoš Janu
Štokovi, nebo asistentce starosty
Ivaně Kocánkové na MěÚ Lovosice.
Je to opravdu jedna z významných
akcí ve stoletém životě Lovosic a
v albu města chybí. Děkujeme. (hz)

Lovoše. Vyzdvihla aktivitu pořadatelů pravidelných středečních výletů a činnost turistického oddílu
mládeže.
Slavnostní zasedání vyvrcholilo
předáváním ocenění aktivním členům lovosického klubu. Celkem 10
členů bylo oceněno stříbrnou medailí k 130. výročí založení KČT a
dalších 23 členů pak obdrželo
čestné uznání.
Posledním bodem setkání byly již

neformální debaty, ve kterých si
účastníci setkání, jako obvykle,
připomínali společné zážitky z
uplynulé sezony. V diskuzích se také objevovaly nápady, kam obrátit
pozornost při tvorbě kalendáře pro
rok 2019.
Těšíme se na další společné akce.
Ta první začne Novoročním výstupem na Lovoš. Do nové turistické
sezony hlavně hodně zdraví, přátelé.
Miloš Vodička
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Opravy bazénů na koupališti by měly proběhnout na jaře
Po sezoně prošlo koupaliště důkladnou kontrolou. Byl odhalen špatný stav bazénových těles, naopak objekt občanského vybavení prošel
zkušebním provozem na výbornou.
Po velmi vydařené letní sezoně,
kdy koupaliště navštívilo více než
15 000 návštěvníků, byla v průběhu podzimu zahájena příprava na
další rok. Ta byla odstartována
posezonní prohlídkou, která zahrnovala zejména kontrolu bazénových těles a provozního zařízení.
„Bohužel se ukázalo, že bazény
jsou již na hraně životnosti. Na
jejich špatném stavu se podepsaly
zejména povodně z roku 2013 a
celkové stáří zařízení,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta města s
tím, že se v současné chvíli pracuje
na návrzích oprav.
Předúpravna vody vybudovaná v
roce 2017 pracuje bez problémů a
objekt občanského vybavení prošel první zkušební sezonou na
jedničku. Krajská hygienická stanice již vydala souhlas ke kolaudačnímu řízení. „Budova převlékáren a
kiosku se více než osvědčila. Koupaliště díky ní získalo kvalitní a
důstojné zázemí, jaké si zaslouží a
na jaké dlouho čekalo,“ dodal Šuma.
Finanční prostředky na opravu
bazénových těles budou zařazeny
do návrhu rozpočtu na rok 2019.
Opravy by mohly být zahájeny na
jaře. Počítá se také s dalšími drobnějšími opravami a vylepšováním
mobiliáře. Provozovatel (Technické
služby města Lovosice) by v areálu
rád zřídil ruské kuželky, vyměnil
povrch skluzavky, vybudoval nové
dětské pískoviště, vylepšil posezení
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u bufetu a opravil stůl na stolní
tenis. V plánu je také nákup velkoplošných hodin na stožáru, podobných těm, které tam kdysi stály.
Počítá se rovněž dále s pořádáním
Bazén party, které si získaly značnou oblibu.
„Koupaliště je podle mého názoru důležitým veřejným zařízením,

které město může svým občanům
nabídnout. Chceme i nadále zlepšovat jeho služby a postupně každý rok zkvalitňovat péči o návštěvníky,“ doplnil místostarosta.
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 cca 540 000,- Kč. Plavčíci
nezaznamenali žádný vážnější úraz
a provoz běžel hladce a bez problémů. Koupaliště od roku 2017
využívá vodu z vrtu, kdy zde byla
vybudována předúpravna vody.
Tímto způsobem se daří ušetřit na
provozních nákladech zhruba dvě
stě tisíc Kč ročně.
(ik, foto ik)
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Přehlídka mysliveckých trofejí se vrátí do Lovosic
Myslivost na Lovosicku řídí odbor životního prostředí MěÚ Lovosice, který aktivně spolupracuje na tomto úseku s Okresním mysliveckým
spolkem Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích.

Ten na celém území okresu Litoměřice kromě
jiného pořádá i řadu kynologických akcí nejen
pro myslivce, od základních zkoušek ohařů
(podzimní zkoušky ohařů v Čížkovicích), až po
Memoriál Františka Housky se zahraniční účastí
se zadáváním titulu CACIT a mnoho dalších.
V roce 2019 bude Okresní myslivecký spolek
Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích pořádat z pověření MěÚ Lovosice, Litoměřice a Roudnice nad Labem na teritoriu našeho
města okresní výstavu trofejí, tedy vlastně tako-

vé zhodnocení práce myslivců za uplynulý rok,
kdy kvalita trofejí je určitým odrazem péče
myslivců o zvěř a její životní prostředí. Poprvé
bylo město Lovosice svědkem takovéto akce v
roce 2015, kdy se přehlídka konala v Pfannschmidtově vile. Další rok se přesunula do Lobkowiczkého zámku v Roudnici nad Labem a
minulý rok na výstaviště Zahrada Čech do Litoměřic.
Přehlídka se uskuteční pravděpodobně v červnu 2019 buď v nově restaurovaném Centru kul-

tury Lovoš, nebo opět v Pfannschmidtově vile.
Při této výstavě bude opět probíhat řada doprovodných akcí včetně Týdne ochrany přírody
a myslivosti, kde mimo odborných školení pro
myslivce bude hlavní pozornost zaměřena především na školní mládež. Plánovány jsou přednášky, ale také velká akce na Osmičce za účasti
všech odborných komisí myslivecké organizace,
tedy od kulturně - propagační, myslivecké,
střelecké po kynologickou.
František Hamerle, OMS ČMMJ Litoměřice

• • • • Kůrovcová kalamita na Lovosicku • • • •
V polovině 19. století bylo z důvodu nedostatku stavebního a průmyslového dříví potřebného pro rozvíjející se továrenství a hornictví
přikročeno vlastníky lesů k masivní přeměně struktury lesa. Tyto přeměny byly z větší části provedeny jehličnany s převahou smrku
a nevyhnuly se ani lesům na Lovosicku.
Důsledkem v pozdějším období,
na počátku 20. století, byla masivní
hmyzí kalamita bekyně mnišky,
která tyto porosty zdevastovala, a
České středohoří bylo z větší části
odlesněné. Tehdejší lesníci stáli
před obrovským úkolem České
středohoří opět zalesnit. Povedlo
se to opět masivními výsadbami
jehličnanů s převahou smrku s
příměsí modřínu a borovice. V
tomto období ale bylo jiné klima,
doba byla chladnější a bylo více
srážek, takže smrkové lesy prosperovaly a dávaly vlastníkům kýžené
výsledky, vysokou produkci dřeva.
Takovéto monokultury ale obecně také trpí vysokým podílem
hnilob, škodami sněhem, ledem,
větrem, jejichž důsledkem je i kalamitní přemnožení škůdců.
V současném období se díky
suchým letům a vysokým teplotám
v posledních létech jehličnanům
v Českém středohoří daří hůře, ač
se lesníci snaží tento nepříznivý
trend dlouhodobě napravit výsadbou smíšených, přírodě bližších a
podmínkám více odpovídajících
porostů lesa s převahou listnáčů.
Ale dědictví je stále zde a tím
jsou dospělé porosty smrku, které

v současné době utržily velkou
ránu. Větrná kalamita způsobená
bouří Herwart na konci roku 2017
a následné sucho a vysoké teploty
v létě 2018 způsobily masivní přemnožení kůrovce.
Lesní správa Litoměřice se snaží
kůrovcem napadené dřevo asanovat, a proto v některých oblastech

Lovosicka dochází k vyšším těžbám, kdy je přednostně zpracováváno jehličnaté dřevo. Nejvíce byly
v oblasti napadeny lesy s vyšším
podílem smrku na Milešovsku, v
okolí Skalice a Děkovky, Opárna a
na Třebenicku. Odhadem se jedná
o desítky hektarů někde více a
někde méně souvislých ploch,

které jsou postupně zpracovávány.
Od letošního léta, kdy kůrovec
udeřil, bylo LČR s.p. na Lovosicku
zpracováno a asanováno cca 2000
m3 kůrovcového dřeva. Ke zpracování zbývá cca 1550 m3 a další se
bude ještě nacházet a zpracovávat.
Asanace kůrovcového dříví je poměrně obtížná, musí se provádět
včas a dlouhodobě. Účinná je
především asanace jak mechanická, spočívající v odstranění kůry
vytěžených, kůrovcem napadených
stromů jejím mechanickým odstraněním, loupáním, tak chemická,
spočívající v použití specializovaného prostředku, kterým se vytěžené stromy ošetří a tím se zabrání
vyrojení další generace kůrovce.
Účinný je také urychlený odvoz
napadeného dřeva z lesa.
Odstranění důsledků kůrovcové
kalamity může trvat i několik let.
Náhradou za takovéto zničené
porosty budou ale smíšené lesy
s převahou listnáčů, které lépe
odolají trvajícím trendům sucha a
vysokých teplot a České středohoří
bude bezpochyby tak i nadále
lákat občany k návštěvě a odpočinku.
Aleš Kryšpín, Lesy ČR,
Lesní správa Litoměřice

Další články najdete na webu dnesek.lovosice.com
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Sběr kaštanů v Lovosicích
Přes počáteční obavy z důsledků abnormálně suchého a teplého roku 2018 se letošní rok projevil jako abnormální „semenný rok“ s největší produkcí
žaludů, bukvic a kaštanů za posledních 20 let. Do jejich sběru na území města Lovosice se obdobně jako vloni zapojily i děti několika škol. Sběr probíhal během celého období října a organizoval ho odbor životního prostředí MěÚ Lovosice. Mateřská škola Sady pionýrů nasbírala 310 kg kaštanů a
žaludů, Základní škola Antonína Baráka nasbírala 500 kg kaštanů a Základní škola Všehrdova pak 1 250 kg kaštanů a žaludů. Sběr posloužil jako rychlý
a levný úklid města, které do něho investovalo pouze několik set korun ve formě nákupu pytlů, do nichž se ve školách kaštany a žaludy shromažďovaly, a současně jako výchovný aspekt pro děti, neboť nasbírané kaštany a žaludy odkoupili myslivci z honiteb v Českém středohoří jako zdroj krmiva pro
dančí, mufloní a srnčí zvěř pro období zimního přikrmování a děti tak zprostředkovaně vnímaly péči o zvěř v naší krajině. Výkupní cena byla stanovena
jednotně pro všechny školy ve výši 2 koruny za kg.
(MěÚ Lovosice, odbor životního prostředí)

Vlk v Českém středohoří
V poslední době se na myslivce obrací řada lidí s dotazem,
jak je to s výskytem vlků v naší oblasti. Je pravdou,
že i u nás se vlk již vyskytuje.
Je zřejmé, že návrat vlků povede
vbrzku ke konfliktům s lidskými
aktivitami, a to i v tak turisticky
exponovaných územích jako je
České středohoří. Pokud stát aktivně podporuje šíření vlka na našem
území, musí občany na takové
scénáře připravit. Zemědělci a
ostatní občané chovající hospodářská zvířata by měli postavit především pevné ohrady pro ovce a
ostatní mimo stáje chovaná zvířata.
Nezapomínejme, že nejde o vlka,
kterého známe ze školních učebnic
ze slovenských hor nebo z Aljašky.
Je to vlk, který ztratil část své plachosti, který loví v organizovaných
a početních smečkách, kterému
nevadí průmyslové a obydlené
aglomerace, který se novým podmínkám dokonale přizpůsobil a
dokáže v nich nejen žít, ale se i
rozmnožovat.
Názor některých aktivistů podporujících jeho šíření, že nás vlk zbaví
přemnožených divočáků, jelenů,
daňků a muflonů není pravdivý.
Tento velmi inteligentní predátor
zaútočí na divočáky až v době, kdy
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nebude jiná snadnější kořist na
dosah a tou jsou především domácí hospodářská zvířata, jak potvrzuje i současná kauza potulujícího se
medvěda na Moravě. Jakékoli zranění od černého rytíře, kterým
divočák nesporně je, znamená pro
každého vlka téměř neřešitelný
problém. Vlk v naší krajině v minulosti žil, ale ta měla jinou podobu i
charakter a vlk samozřejmě zcela
odlišné podmínky k životu. Až na
výjimky se teritorium vlka nepřekrývalo s teritoriem lidí.
Bohužel se nikdo nevěnuje dopadům dalšího šíření vlka a možnostem jeho regulace. O ní nikdo
nechce nic slyšet. A zřejmě k ní
přistoupíme až po prvním smrtelném útoku na člověka. Problematika vyvolává mezi lidmi emoce,
přístup politické reprezentace vychází z někdy účelově podávaných
informací ze strany aktivistických
skupin a v podstatě brzdí jakoukoli
racionální diskuzi. Přitom je zřejmé,
že například v Českém středohoří
nemá vlk co dělat.
František Hamerle, OMS ČMMJ Litoměřice

Africký mor prasat – aktuální informace
Od 1. února letošního roku, kdy
došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve
Zlínském kraji 177 nálezů uhynulých divokých prasat. Africký mor
prasat byl potvrzen u dvanácti z
nich.
Do intenzivního lovu se zapojují i
myslivci v honitbách na Lovosicku,
kde se dlouhodobě daří udržovat
stavy divočáků na přijatelné úrovni.

V roce 2014 bylo uloveno 687 ks
divočáků, v roce 2015 654 ks a v
následujících dvou letech 702,
resp. 907.
Česko je tak jediným evropským
státem s výskytem afrického moru
prasat, kde je pod relativní kontrolou, neboť nedochází k jeho dalšímu šíření v přírodě a neproniknul
do domácích chovů prasat.
(SVS ČR, MěÚ Lovosice, OŽP)

Myslivci chrání životní prostředí
Nároky na myslivce stále rostou.
Myslivec je člověk, který musel
svoji odbornost prokázat absolvováním roční praxe, školením a
následným úspěšným složením
řádné zkoušky před zkušebním
senátem. Myslivečtí hospodáři pak
navíc zkouškou pro myslivecké
hospodáře nebo vyšší odbornou
zkouškou. Myslivec je také ozbrojen střelnou zbraní a před vydáním
zbrojního průkazu Policií ČR musí
prokázat odbornou způsobilost i
teoretickou připravenost ke specifickému používání zbraní v přírodě
při lovu zvěře a opět úspěšně složit
předepsanou zkoušku. To vše klade vysoké nároky na osobnost
myslivce.

Myslivecké zkoušky v okrese připravuje Okresní myslivecký spolek
Českomoravské myslivecké jednoty
v Litoměřicích. Letos končí předepsanou roční adeptskou praxi 27
nových uchazečů, kteří budou
absolvovat zkouškou z myslivosti
před devítičlenným senátem v lednu příštího roku.
Je potěšitelné, že tak velká část
mladých lidí touží po aktivním
životě v přírodě, po péči o zvěř a
její životní prostředí. Pokud budeme mít v lesích a polích kvalitní
životní prostředí se zvěří všeho
druhu, budeme mít kvalitnější
životní prostředí pro nás i naše
děti.
František Hamerle, OMS ČMMJ Litoměřice
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Školy
Děti si oživily znalosti o republice

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky se v měsíci říjnu uskutečnilo na naší 1. ZŠ několik akcí. Žáci čtvrtých, pátých a šestých ročníků zhlédli divadelní představení „100 ČSR“ na sále školy, kde si pověděli o českých legiích, vzniku Sokola nebo Junáka a důležitých událostech 20. století v našich dějinách. Žáci prvního stupně (1.- 4. ročníky) si v pátek 26. října také přiblížili vznik republiky a hlavně pak všech sedm státních symbolů a
postavu T. G. Masaryka. Učitelky si připravily jednotlivá stanoviště s poučnými úkoly. Žáci si vyrobili lípu, správně vybarvili vlajku, zopakovali význam
barev naší trikolory, poslechli i zazpívali státní hymnu a udělali si pořádek ve všech těch lvech a orlicích v našem znaku. Děti už vědí, že nejde jen o den
volna, kdy nemusí do školy a jsou doma, ale že jde o významnou událost z našich dějin.
Markéta Stará

Město očima dětí z MŠ Sady pionýrů

100 let republiky i na ZŠ A. Baráka

Školka se zapojila do projektu k 100. výročí vzniku ČSR.

Kromě toho, že se vyráběly české
vlajky ve spolupráci s rodiči, tak ani
děti ve školce nelenily. S pomocí
učitelek vytvořily makety jednotlivých částí našeho města. Zobrazily
Václavské náměstí, Osmičku, vlakové a autobusové nádraží, radnici,
kostel, České středohoří s Lovošem
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a sportovní areál. Součástí projektu
bylo také vyhledávat a nafotografovat místa ve městě, která se
dětem líbí či nelíbí. Fotografie a
makety města jsou vystaveny za
výlohou úřadu práce. Vítáme
všechny, kteří se přijdou na výrobky dětí podívat.
Jaroslava Carová

Víte, že jsme na chodbě ve škole
mohli potkat Ester Ledeckou, Barboru Špotákovou, Emu Destinovou
a další známé osobnosti? A víte, že
českým slovem je dolar či pistol? A
že jsme vynalezli ovocný jogurt? To
vše my už známe, protože 26. října
se na naší škole konal projektový
den s názvem 100 let české státnosti.
Ve třídách probíhaly tematické
dílny. Někteří poznávali československé prezidenty, vědce a sportovce, dějiny módy a nebo výrobky, kterými Češi obohatili svět. Jiní

bádali po osudových momentech
v československých dějinách nebo
se zabývali otázkou lidskosti a pomoci druhým.
Své znalosti si mohli žáci 2. stupně vyzkoušet ve vědomostní soutěži Riskuj, kterou nakonec vyhrály
třídy 7.A a 9.B. 1. stupeň zase odpovídal na kvízové otázky, které
jim zadávali známé osobnosti a
patroni české země.
V závěru projektu děti vytvořily
živou vlajku a vznikla i velmi pestrá
výstava všech žákovských prací a
výrobků.
ZŠ A. Baráka

Prosinec 2018

Děti

3. vítání občánků v Lovosicích Děti opět dostaly pastelky
Ve čtvrtek 4. října proběhlo v Pfannschmidtově vile třetí letošní
vítání občánků v Lovosicích. Obřad vedli radní Milan Šramota
a matrikářka Hana Beránková. Kulturní vystoupení zajistily děti
z Mateřské školy Terezínská.

od společnosti Aoyama

Foto: FOTO-TREND

Zleva: Josef Zdichynec, Michaela Bažantová, Jakub Bayer, Amálie
Šmídová a Adam Černoch.

Lovosická společnost Aoyama,
přední výrobce spojovacího materiálu pro automobilový průmysl, opět
připravila na Mikuláše malý dárek
pro děti z mateřských škol. Na přelomu listopadu a prosince rozdala
všem dětem navštěvujícím předškolní zařízení v Lovosicích, Libo-

chovicích, Vchynicích, Sulejovicích,
Malých Žernosekách, Podsedicích a
Siřejovicích balení tradičních pastelek.
Další výtvarné potřeby pak dostaly
přímo školky pro podporu svých
nejmenších výtvarníků.
Zdenka Olšovcová

Zleva: Vojtěch Zdvořák, Adam Kozák, Beáta Schwammbergerová,
Jan Bubanec a Viktorie Rotbauerová.

Zleva: Meda Weissová, Vojtěch Morche, Viktorie Borutová, Klára
Davidová a Vanessa Gaudníková.
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Kultura

• • • Na 4. Den lovosických autorů bylo plno • • •
První listopadovou sobotu proběhl již čtvrtý ročník Dne lovosických autorů. Na návštěvníky opět čekal velmi zajímavý a pestrý program spojený s hudebními vystoupeními, výstavami, ochutnávkami, přednáškami a čtením od autorů působících v Lovosicích a přilehlém okolí. Odměnou všem vystupujícím byl plný hlavní sál, který značil, že o místní kulturu je zájem a lidé rádi podpoří i méně známé umělce. Jak je již na této
akci obvyklé, celý den probíhal v dobré náladě a návštěvníci okusili spoustu místních potravin a dobrého vína nejen z vinic nedaleko Lovoše.
Příznivci Dne lovosických autorů se určitě mohou těšit na další ročník.
(5x foto Radim Tuček, 1x foto Milan Richtr)

Mladé perspektivní ryby

Výstava obrazů Ivy Zuchové, Pavly Pošvové a Nadi Fukové

Poezie s Naďou Fukovou
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Od plotny skok

Ochutnávka vín od nanovinařství Charlie - Vinum Celebratum

Steelfaith
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Pozvánky
Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2019
Připravili jsme pro naše členy bohatý program akcí na rok 2019:
26. března - Drážďany, Německo
Zájezd - návštěva výstavy orchideí, prohlídka města, doprava. 250,- Kč
8. - 14. dubna - Lázně Kunratice
Lázeňský pobyt s procedurami, ubytování, plná penze, doprava. 6 200,- Kč
15. května - Žleby a Kutná Hora
Zájezd - zámek Žleby a město Kutná Hora, doprava. 350,- Kč
8. - 14. června - Slovensko, Piešťany
Pobyt s lázeňskými procedurami, plná penze, ubytování, individuální
výlety, doprava. 6 300,- Kč
25. – 31. srpna - Lesní chata v Kořenově
Rekreační pobyt v krásném lesním prostředí, plná penze, výlety apod.,
doprava. 5 700,- Kč
9. - 16. září - Borovany v jižních Čechách
Rekreační pobyt v překrásném městečku, plná penze, výlety, doprava.
5 500,- Kč
18. září - Mariánské Lázně
Zájezd - prohlídka města, doprava. 400,- Kč
Jednodenní pobyt - částka se platí při přihlášení.
Týdenní pobyt - při přihlášení bude složena záloha 2 000,- Kč a doplatek
nejpozději 6 týdnů před odjezdem.
Cestovní pojištění není v ceně pobytu.
Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice od 1. ledna 2019 vždy
v úterý od 9 do 12 hodin.

Děkujeme za přízeň v letošním roce a do roku příštího
přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti. Výbor STP Lovosice

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. října do 15. listopadu 2018)
Řízení motorového vozidla v době
uloženého zákazu
Dne 23. 10. v 1:35 hodin jsme v ulici
Průmyslová kontrolovali řidiče motorového vozidla tov. značky Škoda. Řidič
z Žitenic nepředložil řidičský průkaz.
Lustrací bylo zjištěno, že má udělen
zákaz řízení motorových vozidel.
Krádež peněženky
Dne 21. 10. v 17:50 hodin jsme přijali
oznámení o krádeži peněženky.
Zpronevěra majetku
Dne 26. 10. v 15:50 hodin jsme přijali
oznámení o zpronevěře majetku se
způsobenou větší škodou.
Poškození odpadkového koše
Dne 26. 10. v 1:39 hodin jsme přijali oznámení o poškození odpadkového
koše před jedním z podniků v ulici Terezínská. Osobu jsme podle popisu
v čase 1:43 hodin nalezli nedaleko od místa skutku.
Rušení nočního klidu
Dne 5. 11. v 22:20 hodin jsme řešili oznámení o rušení nočního klidu
v ulici Husova.
Znečištění veřejného prostranství
Dne 5. 11. v 21:20 hodin jsme přijali oznámení o vysypaném odpadu
z odpadkového koše u hřiště v ulici Zvonařova. V čase 22:50 hodin byl
pachatel zjištěn na Václavském náměstí. Odpad uklidil a přestupek byl
vyřešen udělením pokuty.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Dne 13. 11. v 13:15 hodin jsme v ulici Mírová řešili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Akce

Templáři v 21. století
V úterý 13. listopadu se v lovosické knihovně uskutečnila přednáška
Mýty a fikce "Šifry mistra Leonarda" aneb Templáři a současnost.

Řád původně založila skupina
francouzských rytířů ve 12. století.
Rytíři Templu střežili poutní cesty
ve Svaté zemi a v případě potřeby
se zúčastňovali tažení proti Saracénům. Řád měl vlastní chrámy, kněze, a protože podléhal přímo papeži, nemusel platit světské daně naopak je mohl vybírat. V pátek
13. října 1307 nechal francouzský
král uvěznit všechny členy templářského řádu. Od okamžiku, který
zavdal vzniku řadě legend, uplynulo více než 700 let. Přednášku o
historii a osudu templářského řádu
proslovil ve Pfannschmidtově vile
nejvyšší představený řádu v ČR
maršál Emerich Warneke. Požádali
jsme ho o zodpovězení několika
otázek.
Pane maršále, co obnáší vaše
činnosti maršála a jakého území
v Evropě se týká?
Úkolem Provinčního maršála je
koordinace činnosti jednotlivých
národních organizací. To zahrnuje
záchranu historických artefaktů,
písemností, uměleckých předmětů,
ale také koordinaci dílčích charitativních projektů v oblasti péče o

osoby s mentálním postižením.
Mimo tuto činnost se také věnujeme nadační činnosti v oblasti ekologie a udržitelného zemědělství,
tedy nehledíme jen do minulosti a
současnosti, ale snažíme se chránit
i naši budoucnost. V mém případě
se jedná o koordinaci činnosti ve
středoevropských státech, rozšířených o oblasti bývalé Jugoslávie a
Peloponézského poloostrova na
jihu a Holandsko a Dánsko na
severu.
Kam se rozprchli templáři po
zkáze ve Francii, žili také v Čechách?
Místo pobytu templářů po pověstném pátku 13. října 1307 není
žádným tajemstvím. Rouškou tajemnosti bylo vše zahaleno až
pochybnými konspiračními teoriemi různých pseudo-odborníků,
nebo bestsellery typu „Šifra mistra
Leonarda“ od Dana Browna. Templáři se soustředili na Kypru, ve
Skotsku a Portugalsku. V Portugalsku to bylo ve městě Tomar, kde
byl řád transponován do Kristova
řádu, ale nebylo to žádným tajemstvím. Navíc bylo templářům povoleno přímo papežským výnosem,
že mohou dožít v klášterech spřízněných řádů.
V Česku dožili templáři v Čejkovicích a na hradě Templštejn, který
od řádu získal Jindřich z Lipé.
(Pozn.: Templštejn je zřícenina
hradu vzdálená asi 3 km od centra
obce Jamolice u Moravského
Krumlova. Nachází se na skalnatém
ostrohu nad pravým břehem řeky
Jihlavy. Je to jeden z mála hradů
založený na Moravě řádem templářů. Od roku 1958 je chráněn
jako kulturní památka ČR.)
(hz)

Celý rozhovor najdete na
webu dnesek.lovosice.com

Den zdraví se věnoval hlavně prevenci
Ve čtvrtek 15. listopadu se konal v sále staré radnice podzimní
Den zdraví. Navštívilo ho jako vždy přes sto občanů, kteří měli zájem
vyslechnout si zajímavé informace z oblasti péče o zdraví.

Přednášejícími byli Viera Procházková, Ota Šálek, Irena Suchá a
další odborníci. Na začátku setkání
proběhla schůze členů spolku
Úsměv=Zdraví. V rámci celostátní
soutěže Senzačních seniorů byla
třetí nejlepší seniorkou vyhodnocena Věra Javůrková a 13 dalších
členek Úsměvu obdrželo diplom.
Ty byly vyhlášeny i na výroční
schůzi a dostaly drobné dárky.
Poté vedoucí spolku Libuše Žamberská přednesla čtvrtletní zprávu
a zdůraznila význam zdravotních
přednášek na středních školách a
pochválila spolupráci se Svazem
tělesně postižených. S podrobnou
zprávou o hospodaření seznámila
přítomné Blanka Koutková a o
budoucích zájezdech informovala
Marie Karfíková.
O důležitosti cvičení a správném
dýchání pohovořil Martin Busínský.
Naučil přítomné také několik
vhodných cviků. Poté se ujal slova
Ota Šálek. Jeho slova připomněla

hlavně důležitost prevence, především pravidelných návštěv gynekologa a prohlídek na mamografu.
Zejména tam, kde se v rodině už
onkologické problémy vyskytly, je
prevence nezbytná. Léčitelka Viera
Procházková přednesla, jaké zásady má člověk dodržovat, chce-li
udržovat dobrý životní styl. Irena
Suchá zase zdůraznila vliv správné
výživy na zdraví. Nechybělo ani
chutné občerstvení.
Součástí Dne zdraví bylo tradičně
i měření krevního cukru a cholesterolu, které prováděly doktorky
Matějíčková a Marhonsová z OHS
Litoměřice; zájemcům byl také
změřen krevní tlak. „Byly podány i
informace o SM systému, o cvičení
s lany, léčivých svících a další zajímavé rady, jak zlepšit fyzické i
psychické zdraví,“ uvedla Libuše
Žamberská, předsedkyně spolku
Úsměv=Zdraví, který akci dvakrát
do roka pořádá.
(hz, foto archiv spolku)

Lovosičané vyslechli přednášku o vodíku
Ve čtvrtek 22. listopadu proběhla v Pfannschmidtově vile druhá ze série technologických přednášek v Lovosicích na téma Vodík
jako palivo v režii Jaromíra Lederera. Téma
bylo zaměřené na zajímavosti od objevení
vodíku jako prvku, přes výrobu, až po možnosti současného využití jeho energetického
potenciálu. Dále jsme se dozvěděli technologická, environmentální i bezpečnostní úskalí
jak produkce, tak používání vodíku v obecném
měřítku.
Tímto tématem jsme uzavřeli z hlediska technologických přednášek rok 2018. V příštím
roce zabrousíme do procesního inženýrství,
energetiky, ekonomiky a dalších témat spojených s technologickým světem kolem nás.
Můžete se těšit na přední představitele v daných oborech, které se nám všem pokusí popsat danou problematiku co nejvíce nezaujatě
a objektivně.
Pokud máte zájem o další technologické
přednášky, novinky naleznete v Lovosickém
dnešku, nebo na facebooku pod veřejně přístupnou skupinou „D.E.J.“. Zde také můžete
navrhovat témata, která by vás zajímala.
David Mrázek, foto ik
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Informace

Lovosičtí gymnazisté se těší
na středoškoláky z Evropy
V závěru listopadu bylo osobní schůzkou všech koordinátorů
v rakouské Vídni fakticky zahájeno další působení lovosického
gymnázia v jednom z mezinárodních projektů (tentokrát v rámci
programu Erasmus+), a to pod názvem Nevyřčené evropské příběhy.
Hlavním koordinátorem projektu
je Jämtlands Gymnasium Wargentin v Östersundu ze Švédska a
mladí lovosičtí gymnazisté budou v
průběhu dalších dvou let spolupracovat s dalšími třemi evropskými
školami. Kromě portugalské konzervatoře z Porta (Conservatório
de Musica Porto) to dále budou Všeobecné a technologické
lyceum Jeana Rostanda v Caen ve
Francii a Istituto di Istruzione Superiore Tulliano z italského Arpina. Na realizaci projektu získala
výše uvedená střední škola finanční
grant takřka 30 000 eur.
Hlavním cílem projektu je popsat
zajímavé a nepříliš známé příběhy
osob z oblasti vědy, umění, litera-

tury, politiky a podnikání, finálním
výstupem projektu pak bude
„virtuální kniha". V plánu jsou
schůzky ve všech zainteresovaných
zemích (v Lovosicích zřejmě na
podzim 2019), závěrečné setkání se
uskuteční v listopadu 2020 ve
Švédsku.
„Již v předešlém programu Comenius bylo naše gymnázium velmi aktivní. A toto je další významná příležitost pro všechny naše
stávající i budoucí studenty, jak
se aktivně zapojit v rámci mezinárodní spolupráce a komunikovat se
svými evropskými vrstevníky. Bude
to úsilí a práce, nicméně jsme za to
skutečně rádi," doplnil ředitel školy
Marek Bušek.
Gymnázium Lovosice

Seriál Lovosického dneška:

Poznáte, kde to je?
Hádanka na prosinec: 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 listopadu: Kaple na návsi v Lukavci
V listopadovém vydání jste měli poznat
kapli na návsi v obci
Lukavec. Jedná se o
klasickou
zděnou
kapli o jedné lodi s
kruhovým závěrem,
opatřenou sedlovou
střechou s kruhovou
valbou. Nejhonosnější částí kaple je čelní
fasáda vymezená nárožními pilastry s
jónskými hlavicemi,
které tektonicky nesou mohutný trojúhelníkový štít (tzv.
tympanon), nad který
pak ještě vystupuje
zděná zvonička s valbovou stříškou.
Vstup do kaple je
zajištěn dvoukřídlými
kazetovými dveřmi s
půlkruhovým
nadsvětlíkem, zavěšenými do profilovaného
vstupního portálu. Hlavním prvkem čelní fasády je však zdobně orámovaná nika se sochou světce, umístěná osově nad vstupním portálem kaple.
Robert Paťcha, referent Stavebního úřadu Lovosice
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Osmičky – 8. díl (zajímavosti z roku 1998)
Poslední díl seriálu z roku 2008 najdete v příštím vydání.
1998
Prezidentem byl v lednu 1998 opět zvolen Václav Havel. V prvním kole
tajných voleb však nezískal potřebnou většinu hlasů, v druhém kole prošel o jediný hlas. V listopadu proběhly třetí komunální volby, v Lovosicích
zvítězila ODS (6 mandátů), druhá KSČM 5 a třetí ČSSD 4; starostou byl
zvolen Jan Kulhánek (ODS). Kandidovalo 8 stran a sdružení, každá strana
měla alespoň 1 mandát. Lovosice měly 9572 obyvatel.
Město Lovosice se Coswigu představilo formou výstavy. Výstava byla
slavnostně otevřena 13. června 1998; součástí zahájení bylo také vystoupení dívčího pěveckého sboru lovosického gymnázia pod vedením Jarmily Brejchové. Součástí výstavy byla i německá verze televizního filmu Partnerské město Lovosice se představuje, který natočil Jaroslav Davídek, a
německá mutace měsíčníku Lovosický dnešek. Výstava trvala do 5. července a byla velice navštěvována občany Coswigu. Při příležitosti otevření
došlo k podpisu Dohody o partnerské spolupráci mezi městy Coswig a
Lovosice, kterou podepsali starostové obou měst Roman Novák a Michael Reichenbach.
- 1. 4. byl zřízen Stavební úřad - vykonával jen státní správu a zajišťoval
plynofikaci města.
- 1. etapa rekonstrukce Osmičky a revitalizace dřevových porostů začala
na podzim 1998.
- MR schválila návrh „Zakladatelské smlouvy o založení Dopravně zbožového centra Lovosice a.s. (DZCL) bez veřejné výzvy k upisování akcií“ a
návrh „Stanov DZCL“.
- MR nerozhodla o způsobu úpravy fontány na náměstí Osvoboditelů –
problém se táhne již 10 let od roku 1988.
- Rakouská firma Glanzstoff se rozhodla koupit výrobnu kordů a ekologizaci výrobny provést za provozu. Smlouva byla podepsána 31. srpna
s účinností od 1. září. Firma převzala se zařízením také všechny zaměstnance, kteří o to měli zájem.
- Byl zrušen lovosický cukrovar (Severocukr, a.s., Žatec, závod Lovosice).
140. kampaň v Lovosicích již nebyla. Zrušení cukrovaru bylo výsledkem
jednání představenstva nadnárodního majoritního vlastníka SDA Origny
akciové společnosti Severocukr, které se uskutečnilo 14. ledna 1998. Ředitel lovosického cukrovaru byl o této skutečnosti informován dopisem bez
udání důvodu. Cukrovar ukončil rok 1997 s mírným ziskem. Důvodem
byla pravděpodobně klesající cena cukru na světových trzích, nevýhodná
vývozní cena bez dotací státu a přebytek cukrovarů v ČR.
- V pondělí 19. října byl slavnostně otevřen dálniční přivaděč mezi obcí
Prosmyky a křižovatkou Lukavec – Keblice, který měří 2,7 km a stál 120
milionů korun. Za Městský úřad Lovosice byl přítomen zástupce starosty
Jaroslav Davídek. 26. října ve 13 hodin došlo konečně ke slavnostnímu
zprovoznění dálnice D8 v úseku Doksany - Lovosice. Přednosta litoměřického okresu Pol ocenil význam dálnice pro litoměřický region hlavně z
hlediska turistického ruchu. Bohužel již 2. listopadu došlo na nově otevřeném dálničním úseku po vytrvalých deštích k sesuvu zeminy. Od té doby
kontrolovali technici Správy a údržby silnic nový úsek denně.
- Na prvních 4 zasedáních Zastupitelstva města Lovosice byl permanentně činěn pokus o odvolání starosty R. Nováka. Lovosický starosta měl
údajně porušit rozpočtová pravidla tím, že nechal neoprávněně proplatit
některé faktury z městské pokladny. Účast na zasedání byla rekordní, lidé
stáli i na balkoně. Pozn.: Případ starosty byl zveřejněn nejen v regionálním, ale i v celostátním tisku, takovou „popularitu“ měly Lovosice naposledy v roce 1990, kde se ve všech novinách a časopisech psalo o kauze
kordy. Až do voleb v listopadu 1998 zůstal R. Novák starostou, nyní žije
v Anglii.
(hz)

Adventní koncert
a pohádka pro děti

Sobota 8. prosince v zámecké kapli
Domova důchodců v Milešově
Program:
Zahájení obstará pěvecký sbor
MŠ Milešov a ZŠ Velemín Kytička
14.00 Divadlo Krabice z Teplic - O nejasné princezně
15.00 Pěvecký sbor Gymnázia Lovosice In Flagranti
Ke zpříjemnění akce bude připraveno občerstvení
Akci podporují MŠ Milešov a ZŠ Velemín,
DD Milešov, OÚ Velemín

Prosinec 2018

Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •
Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z listopadu:

Lovosické zvony Marie, Ježíš a Václav
Původní zvony z kostela sv. Václava v Lovosicích Václav (856 kg), Jan
a Pavel (320 kg) a dušičkový zvon
(62 kg) byly za 1. světové války
zrekvírovány 4. září 1916. Rekvizici
z první světové války přežil pouze
historicky nejstarší zvon Florián z
roku 1532. Jen díky srdnatosti faráře nebyly zabaveny i cínové píšťaly
varhan.
S pomocí sbírky, darů věřících,
obce i patronátu byly za první republiky pořízeny do kostela sv.
Václava tři nové zvony (malý zvon

jménem Marie, malý zvon Ježíš a
velký zvon Václav). Svěcení zvonů
bylo provedeno 28. července 1935
za velké účasti občanů z Lovosic i
okolí. Svěcení zvonů provedli litoměřický biskup Antonín Alois Weber a farář lovosický Maxim Wenzel,
který v Lovosicích působil od roku
1931 do roku 1937. Přítomen svěcení byl také lovosický hasič.
Po vysvěcení byly zvony zavěšeny
do kostela. K jejich rekvizici došlo
opět ve druhé světové válce v roce
1942.
(hz)

Dne 8. prosince 2018 uplyne desáté výročí, kdy
nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička, paní

Anna Hrzánová z Lovosic.
S láskou v srdci na Tebe nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a
synové s rodinami.

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Veřejné bruslení

Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč

Na zimním stadionu probíhá každou sobotu
a neděli veřejné bruslení, a to od 13 do 15 hodin.
Vstupné je na dvě hodiny 50 korun pro dospělé,
25 pro děti a 10 korun pro doprovod.

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

Prosinec 2018

Příjem inzerce: 724 482 870

Lovosický
dnešek
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