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SLOVO STAROSTY

LOVOSICE MAJÍ ROZPOČET NA ROK 2019
Na lednovém zasedání Zastupitelstva města Lovosice byl schválen rozpočet na rok 2019.
Kam všude bude letos investováno, se dočtete uvnitř tohoto vydání.
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Vážení spoluobčané,
nový rok se nám již
naplno rozběhl. Na
pravidelném zastupitelstvu byl schválen
rozpočet města a tím
může být započato
s realizací projektů a
akcí, které byly připraveny v
minulém roce. O nich se podrobněji dočtete na dalších
stranách měsíčníku. Jde především o opravy stávajících objektů
v majetku města, jakožto i revitalizace veřejných prostor a
konečně uskutečňování zcela
nových projektů, vedoucích ke
zlepšení a zkrášlení života v
našem městě.
Kromě neplánované opravy
zimního stadionu způsobené
havárií bych rád zmínil především investici do modernizace
centrální školní jídelny. Do výše
jmenované nebylo investováno
celé desetiletí, a proto je nutné
vytvořit zaměstnankyním pracovní podmínky v souvislosti
s novými účelnými trendy.
Další důležitou akcí je monitoring ovzduší či vylepšení zázemí
venkovního koupaliště. Významným krokem je také získání dvou
preventistů kriminality, jakožto
nastartování nové koncepce v
práci městské policie. Rovněž
byly schváleny sportovní a sociální granty.
Významným počinem minulého
měsíce byla návštěva mexického
vyslance, který navštívil v rámci
mezistátní spolupráce na poli
gastronomie naše město. V
centrální jídelně bylo připraveno
mexické menu a děti a pedagogové ze ZŠ A. Baráka zajistili
kulturní program. Pan vyslanec
byl velmi potěšen znalostmi a
dovednostmi našich dětí a celé
naše město se mu velmi líbilo.
Jsme rádi, že si z Lovosic odvezl
mimořádné zážitky.
Závěrem vás chci pozvat na
některou z kulturních akcí, které
budou v následujících dnech
probíhat, a těším se na shledání
s vámi, ať již na plese města,
výstavě či hudebním recitálu.
Milan Dian
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Rozpočet

Město Lovosice má rozpočet na rok 2019
Ve středu 30. ledna proběhlo první jednání Zastupitelstva města Lovosice v roce 2019, jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení rozpočtu
města na rok 2019. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 265 689 970,- Kč a výdaji v celkové výši 314 275 330,- Kč s tím, že zůstatek finančních
prostředků z hospodaření minulých období činí 52 000 000,- Kč. Rezerva rozpočtu je ve výši 3 414 640,- Kč.

Největší část příjmů rozpočtu města tvoří příjmy daňové, celkem
160 907 000,- Kč, což je 51 %.
Druhý největší příjem do rozpočtu,
celkem 54 580 470,- Kč, tj. 17 %,
plyne z neinvestičních a investičních transferů ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů krajů a dalších rozpočtů.
52 000 000,- Kč, tedy 16 % příjmů,
jsou zůstatky finančních prostředků z hospodaření minulých období. Dále pak 26 979 500,- Kč, tj.
8 %, budou příjmy z pronájmů,
darů, pokut, sankčních poplatků,
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pojistných náhrad, apod. Největší
podíl výdajů dle odvětvového
členění město vynaloží na výkon
státní správy, celkem 99 537 910
korun, což činí 32 %. Na správu a
údržbu komunikací, silniční dopravu a vnitrozemskou plavbu půjde
v roce 2019 celkem 65 175 000
korun, tj. 21 %. 28 606 000,- Kč,
tedy 9 % z rozpočtu, připadá na
kulturu a péči o památky.
26 893 660,- Kč, tj. 8 %, vydá město na sběr a svoz komunálního
odpadu. Na péči o vzhled města
bude v tomto roce vydáno

11 548 060,- Kč, tj. zhruba 4 %
z celkových výdajů. 4 555 000
korun, tedy cca 1 % z rozpočtu,
jsou provozní výdaje za tělovýchovu a volný čas. Pokud budou výdaje rozpočtu rozděleny do skupin,
tou největší budou rozhodně mandatorní výdaje. Mandatorní neboli
povinně vynakládané prostředky
představují především výdaje na
energie, mzdy, služby, výkon státní
správy nebo například splátky
úvěrů. Z celkové částky se jedná o
113 917 030,- Kč, tedy 36 % všech
výdajů. 23 % výdajů představují

příspěvky a granty, které město
v roce 2019 poskytne na činnost
vlastním příspěvkovým organizacím a dalším neziskovým subjektům. Je na ně v rozpočtu vyčleněno 72 695 700 Kč. Výdaje na opravy a běžnou údržbu by neměly v
roce 2019 přesáhnout 7 %, tedy
20 783 060,- Kč, a kapitálové výdaje, což jsou především investice do
majetku, budou představovat cca
25 % rozpočtu, což je 77 148 180
korun. Na ostatní výdaje tedy připadne zbylých 9 % výdajů, což je
29 731 360,- Kč.
(ik)
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Odbory informují
Odbor dopravy a Odbor majetku a investic
Platnost povolení zvláštního užívání místních
komunikací a povolení umístění reklamních stojanů
Upozorňujeme podnikatelské subjekty, aby si zkontrolovaly platnost povolení zvláštního užívání místních komunikací za účelem vystavování zboží
před svými provozovnami. Stejně tak i povolení umístění reklamních stojanů. V případě, že již platnost takového povolení vypršela, obraťte se na
odbor dopravy městského úřadu (Vladimír Krupička), případně na odbor
majetku (Jitka Voláková). V případě vypršení platnosti tohoto povolení se
podnikající subjekt vystavuje postihu za přestupek.

Výzva majiteli odstaveného vozidla
Žádáme vlastníka odstaveného vozidla v
Tovární ulici poblíž gymnázia, aby jej
neprodleně odstranil z pozemní komunikace. Vlastníkovi hrozí postih za přestupek, neboť je zákonem zakázáno odstavovat vozidlo, které je pro závady v technickém stavu technicky nezpůsobilé k
provozu na pozemních komunikacích.

Odbor tajemníka
Facebook města sleduje přes 2500 uživatelů

valné hromadě sdružení volen jeho nástupce a doufejme, že myslivci nadále budou svou činností přispívat ke snižování počtu dopravních nehod v
důsledku střetů motorových vozidel se zvěří.

Cermix pro zvěř letos nebude
Každoročně na přelomu ledna a února organizovali myslivci prostřednictvím Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty
v Litoměřicích za podpory městských úřadů v Lovosicích, Litoměřicích a
Roudnici nad Labem léčení volně žijící spárkaté zvěře ve všech honitbách
okresu Litoměřice. Léčení bylo zaměřeno zejména na srnčí a dančí zvěř k
omezení výskytu střečkovitosti předkládáním léčiva Cermix. V důsledku
výskytu Afrického moru u divokých prasat na Moravě však Státní veterinární správa celoplošně nařídila zákaz léčení veškeré divoké zvěře v celé
republice a spárkatá zvěř tak v okrese Litoměřice léčena v roce 2019 nebude.

Odbor správ. činností a obecní živnost. úřad
Z výpisu statistického přehledu za rok 2018
Obecní živnostenský úřad vydal:
332 výpisů ze živnostenského rejstříku
98 rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost
51 rozhodnutí o sankčním zrušení ŽO
197 vyrozumění o přerušení provozování živnosti
174 vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku
Oddělení správních činností vydalo:
3718 občanských průkazů
449 prvních občanských průkazů
628 cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let
1051 cestovních dokladů pro osoby nad 15 let
V evidenci obyvatel provedlo 275 zápisů o přihlášení, 271 zápisů o odhlášení, 77 zápisů o narození a 86 zápisů o úmrtí
Matrika uzavřela 77 manželství a vydala 72 úmrtních listů
Přestupková komise vyřídila a uložila 477 přestupků a 113 pokut.

Od loňského roku se počet uživatelů Facebooku sledujících profil města
Lovosice zvýšil o 394. K poslednímu dni roku 2017 to bylo 2 157 sledujících a k 31. prosinci 2018 již 2 551. Nejsledovanějším příspěvkem s organickým tedy neplaceným dosahem byla výzva k majiteli psa, který se ztratil 24. srpna 2018. Celkem se jednalo o dosah 40 346 uživatelů. Příspěvky
týkající se ztracených zvířat jsou na stránce Lovosice – profil města ty
vůbec nejsledovanější. Například příspěvek z 30. července 2018 měl dosah
20 099 sledujících a týkal se nalezené želvy, dále pak 12. října 2018 se
ztracený pes „zobrazil“ uživatelům 25 202 účtů. Sledovaným příspěvkem
bylo také poslední loňské video z ohňostroje s dosahem 25 079 uživatelů. Odbor majetku a investic a Odbor živ. prostředí
16 257 uživatelů Facebooku mohlo také zaznamenat příspěvek z 8. února
2018, kdy město zveřejnilo pozvánku na tréninkový, veřejný hokejový Poškození majetku města vichřicí 13. - 14. ledna
zápas týmu Dynamo Moskva. Díky Facebooku a sdílení příspěvků o nálezu
psů se daří s velkou úspěšností (až 80 %) nalézt majitele včas a pes tak Ve městě bylo poškozeno 14 stromů, které musely být následně pokáceny
nemusí být umístěn v útulku.
a odstraněny (viz snímek z ulice 28. října). Polovina z poškozených dřevin
byly jehličnany (smrky), zbytek připadl na listnáče. Úklid a odklizení provedly Technické služby města Lovosice. Při vichřici bylo také poničeno
Žádné zbytečné obaly, město myslí na ekologii
několik střech na celkem šesti městských budovách. Předpokládaná výše
škod by mohla dosáhnout až na 400.000,- Kč s tím, že největší škoda byla
Na Městském úřadě Lovosice již žádný
způsobena na domě s pečovatelskou službou v ulici 28. října (viz snímek).
návštěvník neobdrží ke kávě mléko, vodu
Náhrada škod bude řešena v rámci pojištění majetku města.
nebo cukr v jednorázových neekologických obalech.

Stavební úřad
a územní plánování
Podpora obnovy kulturních památek
Město Lovosice jako obec s rozšířenou působností vyhlašuje i letos program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pro obnovu kulturních památek ve správním území města Lovosice bylo ministerstvem kultury vyčleněno pro tento rok celkem
789 000,- Kč. Žádosti bude možné podávat do konce měsíce února 2019.
Oficiální vyhlášení a veškeré potřebné informace k tomuto programu
naleznou zájemci na webových stránkách města Lovosice: meulovo.cz.

Odbor životního prostředí
Pachové ohradníky
V rozpočtu Městského úřadu v Lovosicích se již opakovaně počítá s částkou cca 30.000 Kč jako příspěvkem na nákup tzv. pachových ohradníků,
které myslivci aplikují podél vytipovaných úseků, především silnic I. třídy,
aby tak ochránili řidiče motorových vozidel před střety se zvěří. V uplynulém roce 2018 však k aplikaci zatím nedošlo, protože ohradníky budou
k dispozici až v průběhu ledna tohoto roku. K posunutí dodávek došlo z
důvodů úmrtí pana Karla Hrouzka, bývalého pracovníka odboru životního
prostředí MěÚ Roudnice nad Labem, zapáleného myslivce a ochránce
zvěře, zakladatele Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb a
jeho dlouholetého předsedy. Právě on byl vášnivým propagátorem aplikace pachových ohradníků a prostřednictvím sdružení zajišťoval jejich každoroční dovoz přímo od výrobce z Německa. Koncem ledna bude na

únor 2019
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Investice

Připravené investiční akce pro rok 2019
Pět významných investičních akcí za 7 680 000,- Kč je připraveno do nového roku. Vysoutěžené a zadané jsou projekty: Úprava parkovacích
míst v ulici Zámecká v Lovosicích, Úprava místní komunikace k RD v ulici Sadová v Lovosicích, Mlatové cesty na starém hřbitově v Lovosicích,
Gymnázium Lovosice - oprava vstupního portálu a Úprava prostorové akustiky - bazén Lovosice.
Jakmile to počasí dovolí, začne se stavět.

Úprava parkovacích míst v ulici Zámecká
Nová parkovací plocha o rozloze cca 1 194 m2 vznikne v
Zámecké ulici v sousedství ulice Myslivecká naproti plaveckému bazénu. Parkoviště bude mít celkovou kapacitu 29 míst s
šikmým stáním, z čehož jsou 2 místa navržena pro osoby s
omezenou schopností pohybu. Vzhledem k lokalitě, tedy prostoru před plaveckým bazénem a v blízkosti sportovní haly
Chemik, budou uprostřed parkoviště v podélném směru vyznačena dvě podélná stání pro autobus. Provoz na parkovišti
bude jednosměrný a zaparkovat osobní auta půjde tedy pouze jízdou vpřed.
Parkoviště bude po obvodu lemováno silničním betonovým
obrubníkem, na který naváže na jihozápadní straně zatravněná 2 metry široká krajnice. Na opačné straně mezi stávajícím
silničním obrubníkem podél ulice Zámecká a nově navrženým
parkovištěm bude vybudován dlážděný chodník o šířce 2
metry. Zemní práce zahrnují hlavně odkopávky zeminy. V
hrubém odhadu bude výkopovými pracemi odkryto cca 370
m3 zeminy, štěrku a dalších materiálů.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost INSKY
spol. s.r.o. z Ústí nad Labem. Práce budou započaty ihned, jak
to dovolí klimatické podmínky. Ukončení prací se předpokládá do 4 měsíců po předání staveniště. Po ukončení prací by
do 2 měsíců mělo dojít ke kolaudaci stavby. Cena veřejné
zakázky je cca 3 200 000,- Kč včetně DPH.

Mlatové cesty na starém hřbitově
V první polovině letošního roku bude upraveno zhruba 580
metrů cest na starém hřbitově. Jejich celková plocha přesáhne 1 700 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o starší část
městského hřbitova, kde byla prováděna pouze běžná údržba nezpevněných cest a v posledních letech došlo pouze
k nejnutnějším opravám, cesty již v žádném případě nesplňují
technické a ani estetické parametry kladené na toto pietní
místo.
Mlatové cesty budou konstruovány jako sypané plochy z
přírodního jemnějšího kameniva, které se následně mechanicky hutní. Základem tělesa mlatové cesty bude vrstva směsi
dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva (např. struska, recyklát apod.), která je namíchaná, rozprostřená a zhutněná tak, aby zajišťovala maximální soudržnost a nejvyšší
dosažitelnou únosnost.
Důležité je pro tyto komunikace zabezpečit bezpečné a
rychlé odvedení vody. Jedná se totiž o omezeně propustnou
vrstvu, která je schopná propouštět povrchovou vodu do
podloží. Na cestách a chodnících bude proto zvolen střechovitý příčný sklon. Což znamená, že zvýšením koruny cesty
nad přilehlý terén se docílí odtékání vody z povrchu cesty do
přilehlého trávníku nebo do záhonů, na kterých je rychlejší a
vyšší infiltrace.
Veřejnou zakázku v soutěži získala společnost SANAP s.r.o.
Litoměřice a město za ni zaplatí zhruba 1 300 000,- Kč včetně
DPH. Hotovo má být do deseti týdnů od předání staveniště.
„Rychlost realizace letošní první stavební akce ve městě ovlivní především klimatické podmínky. Pokud to počasí dovolí,
bude hotovo snad již koncem března. Cesty na starém hřbitově jsou v neutěšeném stavu již dlouho, je to patrné především v deštivém počasí, jako je nyní,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
Dále také podotkl, že vzhledem k pietnímu charakteru místa
musí být přístup k zakázce co nejcitlivější. „Věřím, že stavebník bude při provádění prací maximálně ohleduplný k místu
samotnému, ale i k návštěvníkům a pozůstalým. Nejen na to
bude dohlížet stavební dozor investora z řad městského úřadu, který bude provádět kontrolu pravidelně každý týden.
Nicméně vstřícnost si práce vyžádají i ze strany návštěvníků,“
dodal Milan Dian.
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Investice
Úprava místní kom. k RD v ulici Sadová
V letošním roce projde úpravou také místní komunikace
v ulici Sadová. Vzniknout by zde mělo cca 300 m2 chodníků a
zhruba 800 m2 komunikace. V tuto chvíli se jedná spíše o
příjezdovou polní cestu k rodinným domům v místní části
Holoubkov. V pravé části komunikace vznikne podél rodinných domů chodník v šířce 1,5 m a délce 200 m. Zhotoven
bude z betonové zámkové dlažby olemované uličními obrubníky. Místní komunikace je v délce zhruba 130 m od napojení
na Teplickou ulici zhutněna štěrkovou drtí, zde bude tedy
položen pouze svrchní povrch z recyklátu. Dalších 70 m je
tvořeno směsí ujetého odpadního materiálu, který bude nutné odtěžit a nahradit lehkou spodní konstrukcí a překrýt opět
recyklátovou svrchní vrstvou. Celou ulici bude osvětlovat osm
lamp veřejného osvětlení.
I toto výběrové řízení vyhrála společnost INSKY spol. s.r.o. z
Ústí nad Labem a hotovo by mělo být opět do 4 měsíců od
předání staveniště. Cena díla je 1 800 000,- Kč s DPH.

Gymnázium - oprava vstupního prostoru
Jedna z prvních letošních investičních akcí se bude týkat
také opravy vstupního portálu budovy gymnázia. Celý portál
je vybudován z umělého kamene tzv. teracca, který je v důsledku klimatických vlivů a stáří značně změněn. Projevilo se
to především zčernáním povrchu a tvorbou krusty. V portálu
byly také zjištěny praskliny, které se postupně zvětšují. Způsobené jsou mírným pružením stavby, roztažností podkladu
a dalšími vlivy. Na povrchu jsou dále patrné oděrky a poruchy vlivem provozu, stáří a jiných zásahů.
Portál bude třeba nejprve kompletně revidovat v oblasti
stability a prořezat praskliny (pro možnost provedení jejich
oprav). Poté budou veškeré povrchy očištěny horkou parou
pod tlakem. Praskliny budou opraveny směsí umělého kamene odpovídající směsi původní, a to ve stejné barvě i struktuře, tak aby byla povrchová úprava sjednocena. Vzhledem
k tomu, že čištění povrchu může mít v různých částech portálu různý výsledek, bude nutné provést také takzvanou patinaci povrchů a jejich sjednocení. Posledním krokem bude
provedení konzervace proti klimatickým vlivům.
Po předání staveniště by mělo být dílo hotovo do 6 týdnů.
Celkově bude za práce odborné kamenické firmě z rozpočtu
města zaplaceno zhruba 180 000,- Kč včetně DPH.

Úprava prostorové akustiky v bazénu
Dosažení dobré srozumitelnosti mluveného slova a celkové
snížení hladiny hluku má zajistit úprava prostorové akustiky
městského bazénu. Úpravou projde jak hlavní hala bazénu,
tak dětský bazének. Pod strop bazénu budou umístěny akustické podhledy doplněné o boční stěnové panely, které doplní pohltivou plochu stropu a výrazně omezí projevy třepotavé ozvěny. Stávající neakustický podhled bude lokálně vyříznut a bude ve stejné ploše nahrazen sníženými příčně orientovanými segmenty akustického podhledu. Jedná se celkem
o šest pásů umístěných nad plochou bazénu. Na boční stěně
bez oken a vstupní štítové stěně bude umístěno 12 absorpčních stěnových obkladů. Boční panely budou mít dolní hranu
ve výšce 2 m nad úrovní podlahy.
Prostory musí touto úpravou projít, aby byly dodrženy České státní normy pro provoz sportovních hal. „Budova krytého
plaveckého bazénu byla postavena v akci Z v roce 1985.
Žádné akustické nároky se tehdy příliš neřešily. Dnes je
ovšem situace odlišná a je potřeba zlepšit podmínky pro
návštěvníky snížením celkové hladiny hluku. K tomuto kroku
jsme přistoupili po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí,
ale vedou nás k tomu také nároky návštěvníků a potřeba
zlepšovat kvalitu nabízených služeb,“ vysvětluje Vladimír
Šuma, místostarosta města.
Po dokončení úprav a otevření bazénu dojde ke kontrolnímu měření doby dozvuků, které ukáže, zda byly všechny
výpočty provedeny správně a zda není nutné provést případné další korekce. Akustické úpravy městskou kasu vyjdou
téměř na 1 200 000,- Kč s DPH. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma Studio Jelínek s.r.o. z Ústí nad Labem. Ukončení stavebních prací se očekává nejpozději do tří měsíců od
předání staveniště.
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Starosta Milan Dian k připraveným akcím:
„První část letošního roku zahájí investiční akce, které jsou kompletně připravené již z roku 2018. Jsou připraveny projekty, vypracovány harmonogramy prací a akce jsou vysoutěžené. Velká část z nich by měla být hotová
do prázdnin. Na druhou polovinu roku připravujeme několik významných
rekonstrukcí a revitalizací ploch, které by měly významně změnit tvář města
k lepšímu. V rozpočtu jsou navrženy zejména: revitalizace prostoru U Turka
a oprava fasády staré radnice. Probíhat bude také rekonstrukce budovy
Centra kultury Lovoš.“
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Investice

Plánované investiční akce a opravy v roce 2019
Do roku 2019 je naplánováno několik desítek investičních akcí, větších oprav nebo nákupů mobiliáře. Celková částka, která by mohla být
letos utracena z rozpočtu města, je cca 47 638 000,- Kč.

Oprava cyklostezky z Lovosic
do Malých Žernosek – 350 000,- Kč

Výměna veřejného osvětlení v ulici
Žižkova – 350 000,- Kč

Cyklostezka z roku 2010 velmi trpí prorůstajícími kořeny stromů v její těsné blízkosti. Nejhorší
stav je v části tzv. „Labíček“ a před loděnicí
Barkmet. Tyto problémy se stále opakují a čas
od času se provede frézování povrchu a lokální
výsprava. Ta letošní by měla být rozsáhlejší.
Správce majetku chce dosáhnout lepšího výsledku na delší dobu.

V letošním roce by mělo dojít také na výměnu
zastaralého veřejného osvětlení v ulici Žižkova.
V tuto chvíli je projekt kompletně připraven a
začátkem roku se bude zakázka soutěžit.

Nákup kompostérů
– 2 000 000,- Kč

Revitalizace místní části U Turka
– 7 500 000,- Kč
Oprava komunikace Terezínská
– 2 000 000,- Kč
Komunikace v ulici Terezínská je jednou z nejhorších ve městě, zároveň se ovšem jedná o
hlavní tah a jednu z nejvytíženějších silnic. Její
povrch byl několikrát rozkopán a porušen v
důsledku častých havárií vodovodního potrubí.
Společnost SČVaK plánuje v letošním roce provést rozsáhlou rekonstrukci. Město se k ní připojí a do projektu vloží 2 mil. Kč.

Město počítá také s částkou 2 000 000,- Kč na
nákup kompostérů pro občany. Část nákladů by
mohla být pokryta z dotace, o kterou bylo
v minulém roce požádáno odborem životního
prostředí. Dotace by měla činit 1 300 000,- Kč.
Formou dotazníků se zjišťoval u občanů zájem
o kompostér.

Projekt na revitalizaci prostoru v samotném
centru města je připraven již z loňského roku.
Projekt se bohužel nepodařilo realizovat, protože jeho rozpočet přesáhl původně zamýšlenou
částku, která na něj byla v roce 2018 vyhrazena.
V letošním rozpočtu je již částka navýšena a
projekt se bude v prvním čtvrtletí roku soutěžit.

Kulturní centrum LOVOš
– LOVOCafé – 12 000 000,- Kč

Monitoring ovzduší
– 2 000 000,- Kč

Základní umělecká škola
– 440 000,- Kč
V ZUŠce by se letos měly realizovat hned tři
menší projekty. 180 000,- Kč je plánováno na
úpravu venkovní terasy, do učebny literárně
dramatického kroužku bude investováno
100 000,- Kč a dokončení chodníku k budově
vyjde na 160 000,- Kč.
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Monitorovat kvalitu ovzduší a komplexně informovat obyvatele má za cíl projekt, který připravuje odbor životního prostředí s Českým vysokým učením technickým. Nový systém monitorování ovzduší v Lovosicích by se mohl rozběhnout v druhé polovině roku 2019.

Pokračovat bude také započatá rekonstrukce
Centra kultury Lovoš, a to opravou klubové
části a přízemí, kde vznikne nová kavárna a
galerie. Na opravy dohlíží designérsko - architektonická dvojice Monika a Michael White.
Jejich předchozí práce pro město se setkala
s velkým úspěchem, na který se kavárna bude
snažit navázat. Rekonstrukce by měla vyjít na
10 milionů. Další 2 000 000,- Kč budou investovány do vybudování výtahu, který propojí
všechny podlaží budovy a bude určen jak pro
přepravu osob, tak pro obsluhu barů a kavárny.

Návrh měřících bodů monitoringu ovzduší města Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Investice
Investice do centrální školní jídelny
– 1 750 000,- Kč

Místo pro přecházení na silnici I/30
– 1 800 000,- Kč

Do lovosické jídelny by letos mělo plynout
téměř 1,7 mil. Kč, a to na investiční akce, ale i
na vylepšení zázemí pro kuchařky. 750 000,- Kč
se plánuje investovat do koupě nového kotle s
míchacím ramenem, 250 000,- by měla stát
myčka na „černé“ nádobí a 550 000,- Kč půjde
do nákupu speciální pánve.
Mimo to by se v letošním roce mělo zrealizovat
výdejní okénko pro strávníky, kteří si jídlo odnášejí v jídlonosičích. Okénko by mělo být mimo
hlavní sál jídelny v přízemí budovy - 200 000,Kč.

Místo pro přecházení je dlouho očekávaný projekt, který je kompletně připraven pro výběrové
řízení začátkem roku. Místo pro přecházení
usnadní život zejména lidem, kteří si zkracují
cestu kolem benzinové stanice na Osmičku.

Osmička se protahuje
– 2 150 000,- Kč
V loňském roce bylo projekčně připraveno
rozšíření lesoparku Osmička do prostoru před
restaurací Sauna. Na jaře byly zrealizovány
první výsadby. V tomto roce dojde k dobudování cestní sítě. Vyčleněno na tuto akci bylo přes
2 mil. Kč.

Vylepšení zázemí koupaliště –
1 000 000,- Kč

Obnovení stromořadí v ulici Dlouhá
– 100 000,- Kč
V ulici Dlouhá by letos mělo dojít k projektové
přípravě vybudování uliční aleje, která v budoucnu nahradí zbytky současné aleje kulatohlavých javorů. Součástí tohoto projektu bude
řešení kolize sítí i parkovacích stání. V návrhu
rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 100 000,- Kč.

Na koupališti by se mělo realizovat hned několik akcí. Většina z nich nebude pro návštěvníky
patrná, ale zajistí hladší a spolehlivější chod
zařízení. Bude se jednat o výměnu vodovodního
potrubí za 200 000,- Kč, propojení sprch, které
by mělo stát 300 000,- Kč, a opravu bazénových
těles za 500 000,- Kč. Provozovatel ovšem nad
rámec těchto změn chystá i další vylepšování,
jako je například koupě velkých hodin na stožáru.

Zimní stadion – oprava a přesun
chlazení – 8 900 000,- Kč
Letošní zimní sezona nebyla pro lovosický zimní
stadion příznivá. Těsně před Vánoci ho postihla
velká havárie technologie chlazení, která si
vyžádala přerušení jeho provozu. Havárie byla
natolik závažná, že si vyžádá opravu ve výši
8 900 000,- Kč.

Podzemní kontejnery
– 12 200 000,- Kč
V letošním roce je v rozpočtu města vyčleněna
částka cca 12 mil. Kč na vybudování dalších
podzemních kontejnerů ve městě. Projekt se
bude realizovat v případě získání dotace. Na
administraci se v tuto chvíli pracuje. Kontejnerů
by mohlo být celkem 11 stanovišť, z toho jedno
zcela podzemní a deset s polozapuštěnými
kontejnery. Dotace by měla činit až 9 000 000,Kč.

Gymnázium Lovosice
– 1 430 000,- Kč
V letošním roce bude do budovy gymnázia
investováno celkem 1 430 000,- Kč. 180 000,- je
již připraveno na opravu vstupního portálu.
Mimo to ale město plánuje opravit za 200 000,Kč chodník a odvodnění suterénu budovy,
opravu vodovodního potrubí za 100 000,- Kč,
300 000,- by mohlo být vynaloženo na sanaci
soklu kolem budovy, na výměnu podlahových
krytin ve dvou učebnách je vyhrazeno 150 000,Kč a za 500 000,- Kč by se měla provést částečná oprava topné soustavy.
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Nákup mobiliáře – lavičky, koše,
květináče – 1 200 000,- Kč

V kapitole rozpočtu péče o vzhled obce je mimo jiné navrženo 1,2 mil. Kč na nákup nového
městského mobiliáře. Letos se odbor životního
prostředí zaměří zejména na nové odpadkové
koše.

Příští číslo
Lovosického dneška
vyjde 8. března
7

Sportoviště

Provoz zimního stadionu byl přerušen havárií
17. prosince 2018 postihla zimní stadion v Lovosicích havárie tepelného výměníku. Od té doby sportoviště nefunguje. Oprava zařízení
bude náročná a vyžádá si přesun technologie chlazení. Pro tuto sezonu je provoz ukončen.
Chlazení ledové plochy je prováděno nepřímým způsobem pomocí teplonosné látky, kterou je solanka. Toto médium je chlazeno
odparem čpavku v deskovém výměníku. Při havárii došlo s velkou
pravděpodobností k prasknutí titanových desek výměníku a k následné kontaminaci solanky čpavkem. Výparníky z roku 2003 jsou
dle technické specifikace na pokraji životnosti. Další neznámou, která
komplikuje spuštění provozu, je
stav ostatního zařízení, a to především kanálu vedoucího ze strojovny chlazení na ledovou plochu.
Řešení havárie
Havarijní situaci řešila rada města.
Jako nejlepší varianta bylo nakonec vybráno přesunutí strojovny
chlazení do vyšších pater zimního
stadionu. „Podle objemu tepelných
ztrát na kanálu vedoucím na ledovou plochu se dá odhadnout, že
stav tohoto zařízení je ve velmi
špatném stavu. Z doporučení odborné firmy Refri systémy s.r.o., se
kterou dlouhodobě spolupracujeme a která se systémy na zimním
stadionu zabývala již v minulosti,
jasně vyplývá, že nejjednodušší a
nejekonomičtější variantou pro
udržitelný provoz zařízení do budoucna je odpojit vadné chladicí
kanály a celý systém přesunout do
vyšších míst v budově,“ vysvětlil
starosta města Milan Dian s tím, že
nové umístění systémů zabrání
poškození případnými povodněmi.
Pro přesun chlazení bylo do návrhu rozpočtu na rok 2019 vyčleněno téměř 9 mil. Kč. Oprava zařízení
se bude skládat ze dvou částí, a to
samotné opravy a repasování
technologie, jejího přesunutí na
nové místo a také ze stavební
části, kdy by mělo dojít k úpravě
vnitřních prostor a vybudování
přístavby budovy. Již v roce 2018
bylo, v návaznosti na havárie ze
sezóny 2016/2017, zadáno zpracování projektové dokumentace na
stavebně technické řešení systémů
chlazení stadionu. Projektová dokumentace je hotová a připravená
pro zadání veřejné zakázky.
Přesun technologie
„Koncepce přesunu technologie
vychází ze společného návrhu
společnosti Refri systémy s.r.o. a
Line architektura, s.r.o. Navržená
koncepce kromě optimalizace provozu strojovny chlazení a využití
odpadního tepla řeší také umístění
strojovny z hlediska možných záplav. Z tohoto důvodu je v projektové dokumentaci strojovna chlazení se zařízením obsahujícím čpavek umístěna do druhého nadzemního patra,“ upřesnil Stanislav
Hruza, ředitel Technických služeb
města Lovosice. V přízemí objektu,
který bude přistaven ke stávající
hale, bude umístěno kompletní
vodní hospodářství. Kondenzátor
by měl být umístěn na střeše strojovny v třetím patře. Potrubí mezi

8

jednotlivými podlažími budou vedena ve vertikální šachtě procházející od prvního až do třetího
nadzemního patra.
Pro vybavení strojovny chlazení
bude využito částečně přemístěné
zařízení ze stávající strojovny. Kromě tohoto zařízení bude strojovna
vybavena novým deskovým výparníkem pro nové chladicí médium a
celým komplexním systémem využití odpadního tepla a odpadní
vody ze sněžné jámy. „S nadsázkou se dá říct, že jediným pozitivem na celé záležitosti je, že solanka bude vyměněna za ekologičtější
chladicí médium. Její likvidace je
velice nákladná, z toho důvodu se
v původním projektu počítalo s
jejím dalším použitím, což je nyní
nemožné,“ uvedl Hruza.
Požadovaný chladicí výkon a
teplotní úrovně budou převzaty ze
stávající specifikace chladicího systému a skutečných provozních
hodnot. Chladicí zařízení bude vybaveno dvěma šroubovými kompresory, z nichž každý bude pracovat samostatně. Kondenzace čpavku bude zajišťována v odpařovacím kondenzátoru, který byl předmětem rekonstrukce stávajícího
zařízení z roku 2017.
Přístavba k objektu
Navrhovaná přístavba objektu
zimního stadionu by měla zahrnovat i rekonstrukci zázemí „rolbárny“ pro přípravu ledu. Přístavba by
měla být postavena na přilehlé
zpevněné ploše v blízkosti vstupu
do zázemí zimního stadionu na
místě původního arkýře. Půdorysně se má jednat o lichoběžník,
který by mohl být výhledově protažen do tvaru trojúhelníku, a to
dle zpracované studie pro celkovou rekonstrukci a modernizaci
zimního stadionu s ubytovnou,
kterou zde město do budoucna

plánuje.
Pro přístup do patra objektu
bude zřízeno dočasné kovové
venkovní schodiště, které by mělo
být zrušeno po případné rekonstrukci budovy. Plochá střecha
bude využita pro osazení kondenzátoru chlazení. Povrch přístavby
bude tvořit omítka v odstínu bílé
nebo béžové barvy. Kovové konstrukce budou opatřené systémovým venkovním nátěrem (odstín
tmavě šedá). Přístavba obsahuje
dvě podlaží, přičemž v druhém
patře bude umístěna hlavní část
technologie chlazení z důvodu
možných povodní. Úroveň podlahy
druhého nadzemního patra byla
navržena dle známé maximální
výšky hladiny povodně z roku
2013. Přízemí bude přístupné jak z
venkovního prostoru, tak z prostoru zázemí „rolbárny“. Druhé podlaží bude přístupné buď vnitřním,
nebo venkovním schodištěm. Venkovní schodiště bude zřízeno především pro potřeby dopravy, údržby a servisu technologie chlazení.
Na opravu je sedm měsíců
„V tuto chvíli probíhá řízení pro
stavební povolení a příprava zadávací dokumentace pro výběrová
řízení. Veřejná zakázka se bude
soutěžit zvlášť pro stavební část a
zvlášť pro technologii. Již v tuto
chvíli musíme spěchat. Na realizaci
je pouhých sedm měsíců, a pokud
se nepodaří zakázku hladce vysoutěžit a včas začít, budeme muset
postupovat podle krizového scénáře. Tím je oprava a dodávka
technologie implementovaná do
stávajících prostor. Souběžně s tím
by probíhala stavební část a přesun technologie by se uskutečnil
až v dalším roce. Budeme se nicméně snažit zvládnout celý přesun
již letos,“ dodal starosta.
Havárie není první závadou zasta-

ralého chladicího zařízení. Sezonu
2016 / 2017 provázely potíže na
kompresorech. Jejich provoz byl
problematický a vyžádal si několik
nenadálých oprav ještě v průběhu
sezony. V letní pauze (2017) město
nechalo vadný systém opravit.
Repasování spočívalo především v
opravě kompresorů, náhradě vodou chlazených kondenzátorů za
odpařovací kondenzátory a v dodávce a montáži technologie. Součástí oprav systému byla dále náhrada stávající detekce úniku čpavku, vyměněn byl vadný spínač průtoku solanky a čerpadlo solanky.
Do odstranění havarijního stavu
bylo z rozpočtu města v roce 2017
investováno více jak 2,2 mil. korun.
Lovosický zimní stadion pochází
ze začátku 70. let minulého století.
Předtím zde byla pouze otevřená
ledová plocha. V sedmdesátých
letech byl led zastřešen a až později následovalo dostavění tribun.
Zimní stadion byl poničen několika
povodněmi, ty největší se jeho
zdmi prohnaly v letech 2002, 2007
a naposledy v roce 2013. Po povodních byla budova vždy opravena, ale jen v rámci pojistné události
do původního stavu.
Náklady na provoz
Zimní stadion je zpravidla v provozu od přelomu září a října až do
března. Náklady za sezonu se pohybují kolem 4 mil. Kč. V těchto
nákladech jsou zahrnuty energie,
materiál, ale také opravy a udržování nebo mzdové náklady zaměstnanců. Provoz je hrazen z
výnosů pronájmu ledové plochy,
vstupného za veřejné bruslení a z
rozpočtu města. Hlavní část nákladů, zhruba ¾, hradí město. „V tuto
chvíli děláme vše pro to, aby byl
provoz zimního stadionu spuštěn
na podzim tohoto roku,“ uzavřel
Stanislav Hruza.
(ik, foto ik)
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Informace

Město Lovosice vypsalo pro letošní rok tři granty
Lovosice vypsaly granty na podporu různých zájmových organizací, kroužků a spolků se sportovním, kulturním nebo sociálním zaměřením.
Vypsány byly tři granty: Dotační
program „Sport a volný čas 2019“,
dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období
2019–2021“ a dotační program
„Podpora souvisejících služeb pro
rok 2019 – pro organizace zapojené v komunitním plánování města
Lovosice“. Celkem je na všechny tři
granty vyčleněno 2 200 000,- Kč.
Granty budou vyhlášeny prvního února 2019 a příjem žádostí
bude možný u grantu sport a
volný čas od 4. března do
4. dubna 2019 a v případě grantů na sociální a související služby
od 4. do 15. března 2019.

Podpora dotačního programu
„Sport a volný čas pro rok 2019“ je
zaměřena na sportovní a volnočasové akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního
významu, rozvoj a činnost sportovních a zájmových organizací pracujících s mládeží a uspořádání
sportovních soutěží, táborových
aktivit nebo realizace soustředění.
Na grant bylo z rozpočtu vyčleněno celkem 700 000,- Kč.
Grant určený na podporu sociálních služeb se bude vztahovat na
základní činnosti při poskytování
sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách v
souladu s 4. Komunitním plánem
péče města Lovosice. Na podporu

obou dvou grantů je vyčleněno
celkem 1 150 000,- Kč. Podpora
bude určena pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice na podporu volnočasových aktivit v souladu s komunitním plánem péče města Lovosice.
Město ovšem oblast tělovýchovy
podpoří i dalšími finančními prostředky. „V návrhu rozpočtu je jako
již tradičně vyčleněn grant na tělovýchovnou činnost určený přímo
na podporu činnosti sportovních
klubů ASK. Rozděleno v něm bude
celkem 3 450 000,- Kč. Nicméně
letos by mohlo být rozděleno ještě
dalších 200 000,- Kč na zájmové
aktivity, veřejnou činnost a různé

jiné záležitosti, které neobsáhnou
ostatní granty. Tato částka byla
v rozpočtu ponechána jako rezerva
pro rozhodnutí rady města,“ doplnil Milan Dian, starosta města.
Podrobnosti k programům a zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu města jsou
od 1. února zveřejněny na úřední
desce města. Podrobné informace
poskytnou také pracovníci odborů
sociálních věcí a zdravotnictví a
ekonomického odboru.
V loňském roce bylo z grantu
Sport a volný čas podpořeno 43
projektů. Do grantů na podporu
sociálních a souvisejících služeb
přišlo v roce 2018 celkem 25 žádostí, podpořeny byly všechny. (ik)

Společnosti Lovochemie a PREOL vyhlásily grant pro rok 2019
Společnosti Lovochemie a PREOL
vyhlásily v rámci podpory regionu
Grant Lovochemie a PREOL pro
rok 2019. Ten je určen pro podporu organizací a zájmových spolků
činných v oblasti sportu, volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí a
mládeže. O příspěvek na činnost,
zájmovou aktivitu, kroužek nebo
školní projekt je možné žádat v

grantovém řízení formou žádosti
do 30. dubna 2019. Podpora se
bude týkat organizací a sdružení z
Lovosic, Litoměřic a blízkého okolí.
Grant je rozdělen do dvou oblastí
- sport a volnočasové a vzdělávací
aktivity pro děti a mládež. Sporty
jsou podporovány v širokém spektru, a to jak individuální, tak kolektivní. Druhá oblast podpory se

bude týkat zájmových spolků a
kroužků se zaměřením na rozvoj
dětí a mládeže v technických dovednostech, manuální zručnosti,
tvoření a vztahu k přírodě.
Žádat mohou také mateřské,
základní a střední školy. Školy
mohou být podpořeny například
formou příspěvku na materiální a
technické vybavení výuky chemie,

fyziky, matematiky a přírodních
věd nebo formou podpory školních projektů a soutěží. Mateřské
školky mohou žádat finanční podporu na rozvoj manuální zručnosti
a technického myšlení dětí předškolního věku.
Bližší informace o grantu a formulář žádosti naleznou zájemci na
webu lovochemie.cz
(ik)

Stejnou cenu tepla ve městě se daří držet již pět let
I letos by cena tepelné energie zajišťovaná Tepelným hospodářství města Lovosice (TH) neměla přesáhnout 558,- Kč za GJ bez DPH.
Cena tepla by tak mohla zůstat stejná již pět let.
Za rok 2018 se v centrální soustavě zásobování teplem (CZT) protopilo 7 5133 GJ, v plynových kotelnách 1 118 GJ energie, a to celkově
za 234 topných dnů. Oproti roku 2017 se topilo
o 18 dní méně. Tentokrát byla jarní část topné
sezony ukončena 16. května 2018 a radiátory
začaly znovu hřát až 24. září 2018.
Konečná cena tepelné energie se stanovuje po
skončení podzimní topné sezony tedy k 31.
prosinci daného roku. Vypočítává se na základě
reálně vynaložených nákladů v zúčtovacím období. Cena tepla za rok 2018 se od předem
avizované částky nijak neliší, odběratelé opět
zaplatí 558,- Kč bez DPH, což činí 641,70 Kč
včetně DPH za GJ energie.
Rok 2018 nebyl nijak zvlášť poruchový, neproběhly ani žádné větší opravy. Prováděna byla
pouze běžná údržba, opravy menších poruch a
periodická výměna měřičů tepla. V červnu byla
ovšem přerušena dodávka teplé užitkové vody
z důvodu poruchy rozdělovače na teplárně v
Lovochemii, od které TH teplo odebírá. K přerušení dodávek došlo na 4 dny od 8. do 11. červ-

na 2018.
V roce 2019 počítá společnost s napojením
nového obytného domu, který by měl stát
v Zámecké ulici. Ovšem největší investiční akcí,
která se zatím jen připravuje, je rekonstrukce
sítě v ulicích Dlouhá, Wolkerova a Sady pionýrů.
Rekonstrukce soustavy by měla celkově stát 30
mil. Kč a vzhledem k velké finanční náročnosti
plánuje společnost rozdělit práce do několika
etap. V roce 2019 proběhne část přípravných
prací a se samotnou realizací se počítá na rok
2020.
Finančně náročná je velká většina investičních
akcí tepelného hospodářství. Společnost proto
již několikrát využila možnosti získání úvěru.
V roce 2009 to byly dva úvěry ve výši 70 000
000,- Kč a 9 769 062,- Kč na vybudování horkovodního přivaděče z Lovochemie a na rekonstrukci části sítě CZT. Z výše uvedených úvěrů
zbývá k 31. prosinci 2018 uhradit
7 000 036,
- Kč a 1 037 410,- Kč. Poslední třetí úvěr ve výši
10 milionů korun na rekonstrukci sítě CZT v
lokalitě Holoubkov si společnost vzala v roce

2014. Z tohoto úvěru zbývá k 31. prosinci 2018
uhradit 4 919 872,- Kč.
„V roce 2019 budou splaceny první dva výše
uvedené úvěry, což tepelnému hospodářství
umožní zrealizovat plánovanou rekonstrukci
sítě CZT v ulicích Dlouhá, Wolkerova a Sady
pionýrů. Vedení TH se snaží rekonstrukci naplánovat tak, aby tyto nemalé finanční investice
nebyly příčinou zvyšování ceny tepla. To znamená, že chceme současnou cenu tepla udržet
a nezvyšovat ji,“ uvedl Martin Macháček, ředitel
TH. Předpokládaná cena tepelné energie v roce
2019 by tak měla být stále 558,- Kč za GJ bez
DPH.
V roce 2018 dodávalo tepelné hospodářství
energii 103 subjektům, mezi které patří zejména SVJ, budovy v majetku města a objekty patřící dalším organizacím, jako jsou například
Centrum kultury Lovoš, Technické služby města
Lovosice a další. Za posledních pět let se tak
daří udržet cenu tepelné energie ve výši 558,Kč bez DPH, což činí 641,70 Kč včetně DPH za
GJ energie.
(ik)

PODĚKOVÁNÍ

Město Lovosice děkuje všem sponzorům
za jejich podporu v roce 2018. Děkujeme
za finanční i věcné dary, které přispěly
k zlepšení vzhledu a fungování města.
Přejeme vše dobré do nového roku.
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Turistika

Nedožitých 95 let turisty Turisté otevřeli sezonu 2019
V. Bláhy – Vzpomínáme
V únoru letošního roku by se dožil životního jubilea Václav Bláha
z Lovosic. V malebné krajině Českého středohoří - ve svém rodném
kraji - prožil celý svůj život, který zasvětil turistice.
Václav Bláha
se narodil 17.
února 1924 v
Jimlíně (okr.
Louny) a v
roce 1927 se
s rodiči přestěhoval do
Loun. V roce
1955 se oženil a po svatbě bydlela rodina v Solanech. Pracoval nejdříve
v lovosické spořitelně a od října
roku 1952 ve Státní bance v Lovosicích. V roce 1956 se do Lovosic rodina přestěhovala.
Václav Bláha byl zakládajícím členem organizované turistiky v Lovosicích, kde byl v roce 1959 při TJ
Secheza vytvořen (založen) odbor
turistiky. Ustavující schůze se
uskutečnila 15. května 1959 v
chatě na Lovoši za účasti 28 osob,
kde byli do vedení zvoleni: Jaroslav Hyngar, Jiří Vojtěchovský,
Václav Bláha a Alois Ládiš. Oddíl
později přešel pod Klub českých
turistů a aktivně pracuje dodnes.
To je určitě zásluhou i pana Bláhy.

Dlouhá léta se aktivně podílel na
činnosti lovosických turistů, a to
v různých funkcích výboru. Vytvářel a organizoval řadu akcí v rámci
dlouhodobé výkonnostní turistiky,
v rámci víkendových výletů, uspořádal a vedl množství zájezdů s
cílem poznat nejrůznější kouty
republiky a sousedních států jak v
letech před rokem 1989, tak i
potom.
V nových podmínkách, po obnově KČT, se spolu s několika dalšími
členy KČT Lovosice několik let
výrazně podílel na obnově provozu a na rekonstrukci chaty KČT na
vrcholu Lovoše. Provoz chaty v
prvním roce vlastnictví (1991) i
v dalších několika letech obstarával společně s členkou klubu Evou
Kubátovou. Václav Bláha několik
dní po svých 85. narozeninách po
krátké těžké nemoci 25. února
2009 zemřel. Rodina a přátelé se s
ním rozloučili v kapli na hřbitově v
Lovosicích 2. března. Dodnes na
něj vzpomínají nejen členové rodiny, ale i jeho přátelé a členové
Klubu českých turistů. Čest jeho
památce.
(hz, foto Miroslav Hvorka)

Klub českých turistů Lovosice letos po čtyřicáté otevíral turistickou
sezonu novoročním výstupem na vrchol Lovoše. Udržuje tím stále
živou tradici, kterou zahájili brigádníci obnovující zchátralou
turistickou chatu na vrcholu (570 m n. m.).

První nedočkavci vystoupali na
Lovoš již krátce před šestou hodinou ranní, ačkoliv chata otevírá až
po sedmé. Svatý Petr se na nás
trochu hněval, ale jen trochu, neboť deště z těžkých mraků bylo
pomálu a občas byly vidět i paprsky slunce. Nejkratší cesta po
zelené z Lovosic nebyla příliš rozblácená i cesta od parkoviště po
žluté byla pohodová. Všichni, kteří
dorazili na vrchol, byli odměněni

krásnými výhledy na České středohoří a také pamětním listem. Členové KČT jich rozdali téměř 1200.
Provozovatelé chaty, rodina Buriánkova, se měli co otáčet, aby
uspokojili hrdla příchozích. Příjemnou odpolední náladu dokreslila
tradiční hudební produkce skupiny
Karavana. Všichni účastníci určitě
měli dobrý pocit nejen ze sportovního výkonu, ale i z příjemného
setkání s přáteli.
Miloš Vodička

27. ročník Lovosické vánočky byl zaměřen na české vynálezy
Tak jako každý rok i letos se konal tradiční pochod Lovosická vánočka aneb O měšec zlého správce. Datum konání připadl
na první prosincovou sobotu (tj. 1. prosince 2018). Účast byla hojná.
Od brzkých ranních hodin se na
cestu vydávaly oddíly z blízkého
okolí. Trasa vedla, tak jako obvykle,
z Václavského náměstí z klubovny
pořadatelského oddílu, kterým je
TOM Vejři 3311, až na chatu na
Lovoš. Zde na všechny čekala zasloužená vánočka a čaj.
Cesta byla zpestřená celkem
dvanácti kontrolami v duchu letošního tématu, kterým byly české
vynálezy. Jako každý rok bylo pro
soutěžící připraveno kipu, tedy
úkol zašifrovaný v morseovce, který se musí vyluštit, splnit a výsledek odevzdat na Lovoši. Málokdo
ví, že mezi české vynálezy patří i
chlebíček. A právě ten se stal předmětem kipu.
Na Lhotce čekala na skupinky
kontrola s názvem Bláznivé koleje,
jež nám připomínala první elektrickou tramvaj, jejímž strůjcem byl
František Křižík. Tramvaj poprvé
vyjela před 127 lety na trať mezi
Letenským zámečkem a Stromovkou v Praze. Na dalším zastavení
jsme si vzpomněli na Karla Čapka.
Tento spisovatel se svým neologismem „robot“ doslova dobyl svět. A
právě s tímto slovem si soutěžící
pohráli na třetí kontrole. Na čtvrtém stanovišti čekal cukrovarník
Jakub Kryštof Rada se svou ženou
- hospodyní, která se den co den
potýkala s problematickým porcováním cukrových homolí. A tak aby
byla práce děveček zjednodušená,
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začal vyrábět cukrové kostky. Úkolem dětí bylo naskládat v limitu
rozkutálené cukříky zpět do krabice.
Samozřejmě mezi soutěžemi
nesměl chybět ani dodnes používaný a známý bleskosvod, jehož
strůjcem byl Prokop Diviš. Zde
bylo úkolem pomoct panu Divišovi, který se kromě přírodních věd
zabýval také náboženstvím, otestovat, jak jeho vynález funguje.
Následující kontrolou byly kontaktní čočky Otty Wichterleho a

dále účastníci navštívili Kabinet
šíleného profesora. Seznámili se
s Jakubem Hronem, jenž vymyslel
spoustu podivných „věciček“, které
musely děti identifikovat. Nechyběl ani zlý správce se svým proslulým měšcem, nechal hádat, kolik si
kdo myslí, že v něm má peněz.
Oddíl s nejpřesnějším tipem si
měšec nakonec odnesl domů.
Ještě před tradičním Srandatestem – otázkovým kvízem se skupiny dozvěděly něco o Kaplanově
turbíně. Nahoře v chatě čekal na

každého zasloužený plátek vánočky, pamětní list a medailonek.
Vyhlášení proběhlo na terase.
Druhé místo získala Severská dvojka – labužníci. Na prvním místě se
umístili Výletníci ze ZŠ Všehrdova
a zároveň tak získali právo naporcovat obří vánočku. Jelikož ale
obě skupiny nebyly na vyhlášení
přítomny, tak se krájení zhostil
oddíl, který obsadil třetí příčku.
Tím byl pořadatelský oddíl TOM
Vejři. Měšec si odvezli Roudničtí,
kteří se se svým tipem spletli o
pouhou korunu. Ročník plný vynálezů se opravdu vydařil a věříme,
že se pochodu dočkáme i za rok.
Karolína Schejbalová

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Školy

• • • Cestování s prarodiči • • •

Hodiny plné zážitků na 1. ZŠ

Tak znělo zadání výtvarné a literární soutěže, kterou vyhlásilo
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

Tématem prací byla úvaha, zamyšlení o tom, že i babička s dědečkem se dokážou i v současné
době s přehledem orientovat v
dopravě a dostat se na místo, kam
potřebují. Ať je to na dovolenou
nebo je důvodem cesty vyřízení
pracovních povinností. Nemusí se
však spoléhat na pomoc svých
vnoučat či ostatních členů rodiny.
Naopak, poradí si sami.
Každý z přihlášených žáků z 5.A
ZŠ Všehrdova ztvárnil výtvarnou
nebo písemnou formou svoji
představu o společném cestování
s prarodiči po svém. Zvolili si situace, kdy pomohli oni jako vnuci a
vnučky jim, a pak ty, kdy podali
pomocnou ruku a předali svoje
zkušenosti jejich o pokolení starší
členové rodiny na oplátku jim. A
nešlo jen o cestování po Česku,
ale i za hranice naší vlasti. Ve
svých pracích děti neopomněly
zdůraznit nezbytnou součást cestování, což je dodržování bezpeč-

nosti za každé situace a v každém
dopravním prostředku. Práce žáků
byly velice pěkné, všechny jsme je
poslali a čekali jsme na výsledek.
Verdikt poroty soutěže nás příjemně překvapil. Ze všech zaslaných prací z různých škol našeho
kraje získala 1. místo Ema Hrdličková ve výtvarné části, 1. místo
obsadila i Eliška Klitschová za literární práci a hned za ní se na 2.
místě umístila Šárka Dvořáková.
Dívky z naší školy byly jednoznačně nejúspěšnějšími účastnicemi
celé soutěže. V úterý 11. prosince
si jely za doprovodu třídní učitelky
a rodičů do zasedacího sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzvednout ocenění z rukou náměstka ústeckého krajského hejtmana
Jaroslava Komínka a za účasti dalších představitelů z řad Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje.
Jménem celé školy gratulujeme
všem oceněným dívkám a jsme na
ně právem pyšní.
Hana Protivová

Co chystá ZUŠka v 2. pololetí
Pololetní vysvědčení
je rozdáno a my jsme
již v pilné práci, abychom se naučili něco
nového a mohli vás
potěšit na akcích, které chystáme na letošní jaro.
V současné době
vrcholí příprava soutěže ZUŠ vyhlášené
MŠMT. Školní kolo proběhne v
úterý 12. února a představí se na
něm hráči na elektronické klávesové nástroje a dechové komorní
soubory. Dále se letos soutěží ve
sborovém zpěvu, ve hře na akordeon, v komorní hře smyčcových
nástrojů, literárně - dramatický
obor soutěží v kolektivním projevu.
Koncertování zahájíme 14. února
v sále KC Lovoš „Béčkovým koncertem“, na němž vystoupí žáci a
soubory učitelů z budovy B. Během jarních měsíců se můžete
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těšit např. na koncert
v kostele sv. Václava
(24. 4.), koncert Naši
nejmladší se představují, který chystáme
společně s mateřskými školami (16. 5.),
představení LDO Podivná paní Savageová
(27. 3.) a Elixír a Halíbela (23. 5.), nebude
chybět ani Den otevřených dveří
(31. 5.) a mnoho dalších akcí. Posledním počinem před prázdninami bude Večer filmových melodií,
uspořádaný ve spolupráci s Centrem kultury na náměstí 21. června.
Někteří žáci v pololetí ukončili
studium, a tak jsme mohli uspokojit několik zájemců o studium již
nyní. Zápis do výuky pro další
školní rok chystáme na čtvrtek 20.
června. Nezapomeňte přijít. Těšíme se na setkání s vámi.

V úterý 15. ledna se na naší 1. ZŠ
konalo zábavné vyučování s názvem Hodiny plné zážitků pro budoucí žáky 6. tříd. Celkem 108 dětí
ze sousední ZŠ Všehrdova, ZŠ
v Čížkovicích, ZŠ v Sulejovicích a
z naší školy bylo v 8 hodin připraveno zažít něco nového. Hned po
příchodu do sálu školy žáci vylosovali zařazení do jedné z pěti skupin,
se kterou je čekalo společné dopo-

ledne. Naši učitelé si pro budoucí
šesťáky připravili zajímavou výuku
v předmětech přírodopis, chemie,
matematika, zeměpis, informatika,
anglický a český jazyk, výtvarná a
hudební výchova. Všichni odcházeli
domů plni nových dojmů nejen
z nové školy a spolužáků, ale určitě
i nabiti novými vědomostmi. Věříme, že se všem na naší škole líbilo.
Daniela Vytisková

Zimní radovánky na Všehrdovce

První setkání s budoucími školáky
se uskutečnilo 16. ledna na ZŠ
Všehrdova. Čtyřlístek přivítal 18
předškoláků, kteří si přišli se svými
rodiči užít své setkání ve škole.
Přítomné přivítala v hale školy
ředitelka školy Monika Zemanová a
dál už se rozdávaly zimní čelenky
pro malé princezny a prince. Ti
plněním úkolů – vyráběním sněhu-

láků, koulovanou, prací na interaktivní tabuli a zimním sportováním
v tělocvičně - získávali sněhové
vločky, které byly zárukou skvěle
odvedené práce. Další setkání pro
předškoláky se koná 20. března od
15.30 hodin a bude na téma Jarní
muzicírování. Děti, moc se na vás
těšíme.
Za kolektiv ZŠ Všehrdova Petra Hájková

Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ
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Sport

O J. Harvánkovi aneb Lovosická cyklistika bývala slavná
Oddíl cyklistiky se zrodil v Lovosicích před více než 60 lety, v roce 1958.
Myšlenka vznikla v hlavě Jaroslava Harvánka,
který se tomuto sportu věnoval již od mládí.
Jako žák učňovského střediska v Roudnici nad
Labem se zúčastnil krajského přeboru v orientačním závodě cyklistických družstev. Harvánkův tým zvítězil, chlapec se pro cyklistiku
nadchl a nakonec mladý Jaroslav za pomoci
Josefa Vaňka z Krajského výboru ČSTV dovedl
myšlenku ke zdárnému závěru. Panu Harvánkovi bylo v té době 17 let (!).
V Lovosicích byl založen oddíl, který v 60. a 70.
letech vykazoval vynikající úspěchy, počínaje
pořádáním mezinárodních akcí (hodnotné silniční závody) a příznivými výsledky vlastních
členů konče, včetně výchovy mladých talentů
(Závod olympijských nadějí). Pro založení oddílu tehdy stačilo pár nadšenců, kteří chtěli zkusit
závodit na kole. K vlastnímu založení prvními
nutnými radami i vlastním přičiněním tehdy
velice přispěl již zmíněný Josef Vaněk, který měl
na starosti právě cyklistiku. Mezi první členy
oddílu patřili například Pavel Čapek, Vlastimil
Johanovský, Klimeš, Žamberský, Václav Lexa,
Bohuslav Vachulka, Koula a Ponrt. Kola a vše
potřebné si závodníci pochopitelně pořizovali
za své, lépe řečeno z prostředků rodičů. Později
mezi první sponzory patřila Secheza, výrobce
Arokoly a Setuza. Byla získána i dotace od OV
ČSTV Litoměřice.
V průběhu let pracovala v klubu celá řada lidí.
Po skončení aktivní činnosti zde působil jako
funkcionář například Robert Kahoun nebo
dlouholetý reprezentant Pavel Konečný, Miroslav Krahulík, Milan Lučan, Jiří Ládiš, Jaroslav
Mejta a další, nelze všechny vyjmenovat.
Dlouholetý předseda oddílu cyklistiky Jaroslav
Harvánek se narodil v Praze 1. února 1941. Do
Lovosic se s rodiči přistěhoval v roce 1949. Po
dokončené školní docházce v Lovosicích
a vyučení v Roudnici nad Labem začal pracovat
v Čokoládovnách DELI Lovosice a po ukončené
základní vojenské službě pak v závodě SETUZA
Lovosice, odkud vlastně odešel i do důchodu.

Vykonával zde funkci bezpečnostního a požárního technika. Během vojenské základní služby
vystudoval i večerní strojní průmyslovou školu.
Po založení oddílu už pan Harvánek téměř
nezávodil, pouze v rámci okresních soutěží.
Stalo se tak proto, že se vlastně po návratu z
učení věnoval spíše funkcionářské práci pod
patronací Josefa Vaňka.
Oženil se 23. září 1961 a s manželkou Vladimírou měli dvě děti - syna Jaroslava a dceru Ivu.
Syn Jaroslav se věnoval cyklistice do věku kategorie starších dorostenců, a to spíše v krajském
měřítku. Radost mu dělala posléze čtyři vnoučata, z nichž Jan (syn Ivy, provdané Liscové) a
Lukáš (syn Jaroslava) od žákovských let závodili.

Pan Harvánek u své sportovní lásky zůstal a
cyklistice se jako předseda oddílu věnoval až do
roku 2012. Zemřel 30. července 2018 a je pochován na lovosickém hřbitově. „Bez dědy bych
sám k cyklistice jen těžko přičichnul. Bohužel
nedávno odešel do cyklistického nebe, a proto
jsme se na jeho počest rozhodli jet závod MB
TOUR České středohoří jako jeho memoriál.
Děda si zaslouží, abychom na něj dál pamatovali,“ říká vnuk Lukáš Harvánek. Nezapomene
na něj ani lovosická sportovní veřejnost.
(hz, foto archiv Lukáše Harvánka)

Příště přineseme 2. díl - Významné cyklistické
akce v Lovosicích

Prvního Vánočního BOGI turnaje se zúčastnilo 90 dětí
Dne 23. prosince 2018 se v lovosické hale Chemik konal první ročník Vánočního BOGI turnaje. Jednalo se o akci pořádanou dětskou
sportovní přípravkou BOGI SPORT klub, z. s.
Zahájení proběhlo v devět hodin
úvodními slovy Patrika Zemana,
ředitele turnaje, po kterém proběhlo první překvapení pro děti –
představení maskota, lva Bogíska.
Trenéři si rozdělili celkem devět
desítek dětí do skupin dle věku a
zahájili nácviky na jednotlivé disciplíny. Dále následovala utkání
v rámci jednotlivých skupin. Jednalo se především o míčové hry a
gymnastiku.
Po skončení bylo každé z dětí
odměněno, nikoliv za nejlepší výkon, ale za účast a snahu, a to
medailí, diplomem a sportovním
vakem s omalovánkami, psacími
potřebami apod. Jelikož se jednalo
o vánoční turnaj, druhým překvapením pro děti byl dárek pod stromečkem pro každé z nich, ve kterém se skrývala sportovní lahev a
potítko.
Celá akce se velmi vydařila, děti
byly moc šikovné a my už se těšíme na příští rok. Děkujeme všem
sponzorům a také městu Lovosice
za možnost využití haly.
Patrik Zeman
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Městská policie

Městská policie má novou posilu, Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. listopadu 2018 do 15. ledna 2019)
je jí asistent prevence kriminality
Nový preventista se v ulicích města pohybuje od listopadu.
Poznáte ho podle uniformy s nápisem Asistent prevence kriminality.
Stejnokroj má shodné znaky s tím, co nosí strážníci.

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
20. 11. v 11.10 hodin jsme řešili ukládání
odpadu mimo vyhrazená místa v ulici 28.
října.
Autovraky
V uvedeném období jsme v rámci kontrolní
činnosti zadokumentovali čtyři případy odstaveného vozidla, které vykazovalo znaky
autovraku. Šlo o dva případy v ulici Tovární
a po jednom v Teplické a Třebenické ulici.
Krádež v marketu Billa
25. 11. v 18.30 hodin jsme řešili krádež zboží
ze supermarketu Billa. Osoba z Brna podezřelá z krádeže se pokusila o útěk. Následně
byla zadržena v ulici Okružní. Lustrací bylo zjištěno, že se krádeží dopouští opakovaně a pro podezření ze spáchání trestného činu si případ převzala Policie ČR.
Znečištění veřejného prostranství
24. 11. v 10.55 hodin jsme řešili znečištění chodníku u altánu v ulici Prokopa Holého. O pět hodin později pak znečištění pozemní komunikace
v ulicích 28. října a Palackého. Na toto místo bylo nutno z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu přivolat hasiče, kteří komunikaci
ošetřili.

Úkoly preventisty jsou hlídková a
obchůzková služba, získávání poznatků o bezpečnostní situaci a
jejich předávání příslušným útvarům policie a orgánům veřejné
správy, průběžné analyzování bezpečnostní situace po jednotlivých
územních celcích a navrhování,
popř. organizování situačních preventivních opatření ke snížení výskytu trestných činů a dalších bezpečnostních problémů. Od jeho
činnosti město očekává snížení
výskytu delikventní činnosti jako je
vandalizmus, porušování veřejných vyhlášek a zlepšení bezpečnostní situace na veřejných prostranstvích. Dále pak oslabování
rizikových faktorů, které přispívají
k výskytu delikventního jednání a
vytvoření efektivního a stálého
systému sběru, předávání a poskytování informací v oblasti prevence kriminality mezi všemi složkami.
V praxi to znamená, že pracovník
obchází město a provádí kontrolu
situace. Má vytipované kontrolní
body dle instrukcí velitele. V určité
dané hodiny se připojuje k hlídce
městské policie. Může zajišťovat
použité injekční stříkačky a s sebou nosí potřebné vybavení. Má
vysílačku, kterou může přivolat
hlídku nebo nahlásit problematickou situaci. Je připraven pomoci
osobě, která upadla do bezvědomí, zavolat záchrannou službu a
vyčkat s postiženým do jejího
příjezdu. Může také pomáhat při

odchytu zvířat. Každý den podává
hlášení o své činnosti veliteli městské police nebo jeho zástupci.
„Do budoucna plánujeme ještě
nejméně jednoho člena této hlídky. Pracovníkům se také rozšíří
spektrum povinností a doufám v
zlepšení vztahu městské policie
s veřejností. Preventisté se soustřeďují na problémové lokality
jako je například vlakové nádraží,
kde se mohou zdržovat nepřizpůsobivé živly. Budou se snažit zamezit vandalizmu na dětských
hřištích a shlukování lidí, kteří zde
působí problémy. Doufáme, že
díky této prevenci poklesne vandalizmus a zlepší se stav městského mobiliáře,“ vysvětlil Milan Dian,
starosta města.
Asistent prevence kriminality je
zaměstnancem městské policie,
absolvoval vstupní zdravotní prohlídku a má osvědčení o úspěšném absolvování školení dle zákoníku práce. Svou pracovní činnost
vykonává v katastru města od
pondělí do pátku od 7 do 15.30
hodin.
„Ve střednědobém horizontu
bychom rádi posílili městskou policii ještě o pracovníky, kteří budou
mít na starosti dohled nad kamerovým systémem města. V tuto
chvíli dáváme dohromady podrobnosti pracovních činností,
zamýšlíme se nad technickým
zajištěním, financováním a pracovištěm. Tato myšlenka se zatím
rodí,“ dodal starosta.
(ik, foto ik)

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 distribuován zdarma do všech lovosických domácností
a na radnice či infocentra v okolních obcích

únor 2019

Fyzické a verbální napadání osob
V uvedeném období jsme třikrát řešili fyzické napadení osob. K prvnímu
došlo 27. 11. v 16.50 hodin v parku u ulice Sady pionýrů. Osobu, podezřelou z útoku se nám podařilo zajistit. K další události došlo 9. ledna v
19 hodin v soukromém klubu v ulici Osvoboditelů. Napadené osobě byla
přivolána rychlá záchranná služba (RZS), která ji následně transportovala
do nemocnice v Litoměřicích. Třetí incident proběhl na témže místě
12. ledna v 8.25 hodin. Napadená osoba měla v obličeji dvě větší řezné
rány. I v tomto případě byla odvezena RZS do litoměřické nemocnice.
V uvedeném období jsem řešili i dvojí verbální napadání osob. Konkrétně
18.11. v 19.05 hodin v ulici Žižkova a 14. 1. ve 14.25 hodin v bytovém domu v ulici Vodní.
Poškození cizí věci - sprejerství
29. 11. v 7.30 hodin jsme v podchodu u Besedy řešili pomalování stěny.
Na místo byla přivolána Policie ČR, která rozhodla, že se jedná o přestupek.
Řízení pod vlivem alkoholu
1. 12. v 23.45 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče vozidla
Mercedes. Dechová zkouška byla u řidiče z Lovosic pozitivní. 15. 12. v
1.15 hodin jsme pak v ulici Fibichova kontrolovali řidiče motocyklu, který
řídil bez zapnutého osvětlení a bez ochranné přilby. Dechová zkouška
byla u řidiče z Telnice rovněž pozitivní.
Vloupání do kanceláře
2. 12. v 22.50 hodin jsme řešili oznámení o vloupání do kanceláře v objektu U Stadionu. Pro podezření z trestného činu si případ převzala Policie ČR.
Řízení bez řidičského oprávnění
4. 12. v 18.45 hodin jsme na čerpací stanici Benzina kontrolovali řidiče
vozidla Volkswagen, které nemělo registrační značky. Kontrolou bylo
zjištěno, že řidič není držitelem řidičského oprávnění.
Poskytnutí pomoci
12. 12. v 17.40 hodin jsme poskytovali pomoc při zvednutí muže, který
upadnul na zem ve svém bytě v ulici Obchodní. O den později v 11.10
hodin jsme ke stejné události vyjeli i do ulice Terezínská.
Asistence Policii ČR
15. 12. v 0.10 hodin jsme na žádost Policie ČR spoluzasahovali při zákroku u rvačky u jedné z provozoven v ulici Dlouhá. 7. 1. v 23.50 hodin jsme
pak na žádost Policie ČR prověřovali oznámení o fyzickém napadení v
soukromém klubu v ulici Osvoboditelů.
Rušení nočního klidu
16. 12. v 1.35 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili rušení nočního klidu.
Přestupek byl vyřešen udělením pokuty.
Zajištění injekční stříkačky
9. 1. v 9.30 hodin jsme v ulici U Stadionu zajistili do sběrné nádoby použitou injekční stříkačku. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Tříkrálová sbírka na Lovosicku vynesla přes 74 tisíc korun
Tři králové letos na Lovosicku poprvé vycházeli již 2. ledna. Sbírka skočila 11. ledna.
V letošním ročníku jsme některé
dny vypravovali i šest skupinek
najednou. Koledníci v tomto povánočním období zpívali a žehnali
obydlím, kde se setkávali s milým
přijetím. Velkou posilou týmu
vedoucích skupinek a neodmyslitelným pomocníkem právě v době
koledování je již několik let i farář
lovosické farnosti Roman Karol
Depa, který dlouhodobě pomáhá
ve Velemíně a Milešově.
Ve Velemíně se do sbírky zapojily
i děti z místní základní i mateřské
školy, proto patří poděkování ředitelce Ladislavě Malíkové, která
umožnila konání sbírky ve škole.
Roman K. Depa zde mohl s dětmi
pohovořit, vysvětlit jim poslání
Tříkrálové sbírky, jejíž přesah se
týká i pomoci bližnímu a je založena na solidaritě mezi lidmi. Děti se
při tomto setkání dozvěděli o
Třech králích, významu a poselství
jejich příchodu do Betléma a o
svěcení obydlí K+M+B+2019, kde
Tři králové koledují.
Farář Depa se také dlouhodobě

zapojuje do činností a akcí Farní
charity Lovosice a aktivně se podílí
na setkáních s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti, se ženami
z azylového domu a s klienty soci-

álně terapeutických dílen, jeho
dveře jsou otevřeny všem.
Další základní školou, která nás
k sobě pozvala, byla 1. ZŠ v Lovosicích. I zde jsme s dětmi disku-

Zdravá sebeláska jako prevence deprese
Zajímavá beseda se spisovatelkou
a knihovnicí Ludmilou Křivancovou
se uskutečnila v úterý 15. ledna v
obřadním sále lovosické knihovny
v Pfannschmidtově vile. Ludmila
Křivancová roz. Jebavá, rodačka ze
Studence u Horek, je knihovnicí v
Městské knihovně v Karlových Varech. Vystudovala teologickou fakultu Jihočeské univerzity, obor
pedagogicko – katechetický, v
Českých Budějovicích. Píše eseje a
fejetony. S přednáškou „Zdravá
sebeláska jako prevence deprese“
navštěvuje knihovny v celé republice. Říká, že je potřeba pečovat
nejen o tělo, ale i o duši.
Člověk, který se nemá rád, upadá
často do depresí, nemá zdravé se-
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bevědomí, mívá „spasitelský komplex“. Deprese krade člověku sebeúctu. Ale pokud najdete sílu milovat sami sebe, mohou se dít zázraky. Sebeláska? Nic špatného na ní
není. Když se řekne sebestřednost
či sebeláska, v lidech to vyvolává
směs emocí. Tyto pocity jsou považovány za pramen zla současného moderního života. Někteří odborníci si myslí a prosazují pravý
opak. Sebestřednost znamená "být
ve svém středu" a sebeláska "chovat k sobě lásku". Člověk, přebývající ve svém středu, si je lépe vědom sebe sama - svých potřeb,
talentů a schopností. Je tedy sebevědomý.
L. Křivancová několikrát zdůrazni-

la, že sebeláska není sobectví. Znamená to hlavně přijmout sám sebe
takový, jaký ve skutečnosti jsem,
duši i tělo, s přednostmi i nedostatky. Uvědomit si své kvality,
úspěchy, pracovat na svém sebevědomí. Uskutečňovat své sny, mít
koníčky, odpočívat aktivně i pasivně. Nenutit se do ničeho co nechci

tovali o významu sbírky. Poděkování patří ředitelce Jarmile Višňovcové.
Tato skutečnost nás velice těší a
velice rádi budeme v příštích letech spolupracovat i s ostatními
mateřskými nebo základními školami na našem území, čímž zprostředkovaně přineseme poselství
Třech králů mezi větší okruh našich
dětí a studentů.
Děkujeme těm, kteří přijali koledníky a přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky a všem, kteří se zapojili
do koledování. Těmi byli pracovníci z řad zaměstnanců Farní charity
Lovosice a dobrovolníci. V rolích
králů koledovalo 35 dětí, které za
odměnu pojedou v březnu s farní
charitou na celodenní výlet na
Matějskou pouť.
Celkem se v Lovosicích a dalších
třinácti spádových obcích, kde
koleduje Farní charita Lovosice,
vybralo 74 301 korun. Přímo v
Lovosicích pak 30 737 korun.
Petr Urban, koordinátor Tříkrálové sbírky,
Farní charita Lovosice

a naučit se říkat NE. Pilířů sebelásky uvedla celou řadu a většinou je
doprovodila zážitky ze svého života, mnohdy vskutku úsměvnými.
Oblíbeným citátem L. Křivancové
je "Láska, to jediné, čím můžeš
přikrýt své srdce, až bude i hvězdám zima z lidského sobectví".
Lektorce vyšly i dvě publikace
fejetonů – prvotina Papiňák a další
knížka Mixér. Na závěr paní Ludmila odpovídala na dotazy, podepisovala zakoupené i donesené knihy a přijímala díky za úspěšnou
besedu. Divačkám se moc líbila,
přišly většinou ženy. Nechyběl
však jeden muž, který při odchodu
dokonce poznamenal: „To jsem
nečekal, že tu budu jediný chlap,
ale nelituji, přednáška byla snad
nejlepší z těch, co jsem zde absolvoval.“
(hz, foto archiv knihovny)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Kultura

Je únor 2019 - jdeme přeplavat
slavný kanál La Manche v bazénu
Senzační senioři v Lovosicích jdou opět do toho - přijďte si zaplavat
a společně La Manche určitě přeplaveme.

Projekt o symbolické přeplavání
kanálu La Manche je celorepubliková akce. Máme již mnoho uplavaných bazénů - Karla Štěpánková
uplavala v roce 2017 18,25 km a
mezi ženami obsadila 3. místo, v
loňském roce Miroslav Šanda
obsadil celostátně 5. místo (33,80
km). Není důležité vyhrát, ale
udělat něco pro své zdraví a dobrou náladu a svými výkony inspirovat druhé a zapojit se s úsměvem – to je heslo Senzačních Senionů (SenSen).
Konec roku 2018 byl pro spolek
Úsměv = Zdraví velmi úspěšný,
proběhl zájezd do vánočních
Drážďan, navštíveny byly trhy v
Polsku a proběhl i výlet do vánoční Prahy zakončený taneční zábavou. A na závěr uspořádaná „generálka na Silvestra“ neměla chybu. Na výroční schůzi se sešlo
nevídaných 140 členů, s úspěchem
akci moderovala Ladislava Lásková. Kulturní program opět zajistily

děti z MŠ Terezínská, které zazpívaly několik českých koled a sklidily obrovský aplaus. Činnost v roce
2018 okomentovala Marie Karfíková, zprávu o hospodaření za rok
2018 přednesla Blanka Koutková.
Poté Jiří Stehlík pochválil zážitky
ze zájezdů ve své veršované kronice a vánoční zdravice přednesly ve
verších i kronikářka Hausnerová a
moderátorka schůze Lásková. Hudební doprovod při občerstvení a
družném hovoru obstaral Áda
Škarda se zpěvačkou Jarkou Hojdarovou.
„Letošní rok opět pokračujeme v
oblíbených činnostech - skupinová
relaxace, zdravotní cvičení, keramika, seminář o zdraví SuJok a
příprava dárků na sportovní hry s
Coswigem. Jsem velmi spokojená,
s jakou zodpovědností členové
připravují pohodové výlety, pobyty, víkendy a další akce,“ sdělila
vedoucí Úsměvu Líba Žamberská.
(hz, foto archiv spolku)

Vaculík a spol. pobavili divadlo

Vyprodané LOVO Divadlo se ve středu 9. ledna náramně bavilo. Herecký spolek Divadla Háta totiž sehrál v Lovosicích již podruhé komedii
Michaela Parkera Zamilovaný sukničkář a znovu s velkým úspěchem.
Diváci měli možnost vidět Lukáše Vaculíka, Adélu Gondíkovou, Ivanu
Andrlovou, Viktora Limra, Veroniku Jeníkovou, Filipa Tomsu, Juraje
Bernátha a Radku Pavlovčinovou.
(tuc, foto tuc)
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Aktuality

Kuchařky připravily mexické menu, celkem 982 porcí
Další Den mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách proběhl ve středu 23. ledna. Tradičně se ho zúčastnila i lovosická centrální školní
jídelna. Tentokrát se jednalo o Den mexické kuchyně.
Menu, které vytvořila šéfkuchařka
Cynthia Martinez, bylo následující:
tortillová polévka, tacos s kuřecí
tingou, fazolemi a guacamole a na
závěr jako zákusek čokoládový
tamal. Kuchařky připravily celkem
982 porcí (dalších 579 porcí v tento den byla svíčková). Do Lovosic
při této příležitosti přijeli vyslanec
Miguel Ángel Vilchis z Velvyslanectví Spojených států mexických,
Alexandra Košťálová ze Státního
zdravotního ústavu a jako pokaždé
i Karel Jahoda, výkonný ředitel
Asociace školních jídelen ČR
(AŠJČR). Doprovod jim dělali starosta města Milan Dian a místostarosta Vladimír Šuma.
Vzácní hosté nejprve navštívili ZŠ
A. Baráka, kde je přivítala ředitelka
Daniela Deusová s dvojicí dívek v
krojích. Školáci se poté prezentovali pestrým programem, měli
stylizované oblečení a mexické
klobouky, třídy byly vyzdobeny v

mexickém duchu a děti přednesly i
mnohé mexické reálie. V tělocvičně
pak hostům zatančily. „Tyto akce

jsou pro děti velice přínosné. Jedna věc je přečíst si o dané zemi
knihu, druhou věcí pak setkat se

přímo s někým z dané země, který
mluví tamním jazykem. Ve škole se
navíc celý týden Mexiku věnovali v
rámci projektových dnů a žáci na
to určitě nezapomenou,“ sdělil
Milan Dian, starosta města.
Po školní exkurzi se všichni přesunuli do jídelny, kde proběhl slavnostní oběd, předání certifikátů a
darů. Poté vedení města pozvalo
hosty na krátkou návštěvu sklípku
Vinařství sv. Tomáše v Malých Žernosekách, kde vyslechli spoustu
zajímavých informací o historii
zdejších vín. Vyprávění i připravené
vzorky od Zdeňka Vybírala si všichni velice pochvalovali.
Na jakou zemi bude zaměřena
tato akce příště, ještě není jasné.
„Jednání probíhají. Možnosti jsou
třeba Peru, USA, Švédsko, Finsko a
další. Uvidíme, jakou kuchyni příští
rok nejen školáci ochutnají,“ uvedl
Karel Jahoda, výkonný ředitel
AŠJČR.
(tuc, foto tuc)

Zimní košt přilákal stovky vínomilců
Druhá vinařská akce pořádaná v unikátním
prostoru sklepení pod Pfannschmidtovou vilou
přilákala zhruba 350 milovníků vína z Lovosic a
širokého okolí. Zřejmě nejvzdálenější účastníci
dorazili ze Šumperka. Zatímco v srpnu zde svá
vína prezentovali vinaři z Lovosic a nejbližšího
okolí, nyní šlo o košt vín z celých Čech. Vínomilci tak ochutnali vína z Karlštejna, od Štětí, z
Mělníka, od Nechranické přehrady nebo od
Slaného. Spokojení návštěvníci si vychutnali
nejen mimořádná vína, ale i skvělou náladu, k
tanci a poslechu zahrál harmonikář, během

rockotéky zazněly největší bigbítové kusy.
Na akci navazují 23. 3. Otevřené vinné sklepy v
obcích Třebívlice, Chrámce, Březno a Vičice,
kam vyráží autobus i z Lovosic. 29. 6. následuje
oblíbené Putování za víny Brány Čech a 27. 7.
Košt vín z Lovosic a okolí, který se uskuteční
zřejmě ve sklepení pod KC Lovoš. Organizátoři
však ujišťují, že se pokusí pokračovat ve vinařských akcích pod Pfannschmidtovou vilou, kde
je nyní plánováno muzeum. Právě důvod ukončení koštů pod vilou byl tématem, který zajímal
značnou část návštěvníků.
(Foto Milan Richtr)

Úsměv=Zdraví
Připravené pobyty

Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2019

6. - 13. března - Karlovy Vary
6 800,- Kč, plná penze, pitná kůra, hotel Kriváň

Připravili jsme pro naše členy bohatý program akcí na rok 2019:

7. - 12. dubna - Trenčianské Teplice
5 000,- Kč, polopenze, doprava
27. dubna – 4. května - Luhačovice
6 210,- Kč, pí. Laníková, plná penze, 3 procedury, bazén
15. - 22. června - Podhajská
3 500,- Kč, bus, ubytování, pí. Riedlová
3. - 10. srpna - Františkovy Lázně
5 500,- Kč, polopenze, program, pí. Zemánková
4. - 9. srpna - Jižní Čechy
5 500,- Kč, polopenze, výlety, pí. Nosálová
8. - 13. září - Krkonoše
5 500,- Kč, polopenze, výlety, pí. Hojdarová
10. - 12. května a 4. - 6. října - Doksy
1 000,- Kč člen, víkendové semináře
14. - 23. června - Itálie, Caorle
7 700,- Kč, bus, polopenze, hotel Luisa
26. srpna - 2. září - Turecko
12 990,- Kč, letecky, all
Přihlášky se zálohou každé úterý od 9 do 11 hod v DDM ELKO
Email: zamberskaliba@seznam.cz, tel. 603 230 513
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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.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

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 lednového vydání:

Karel Maličký

Víte, kdo byl Karel Maličký, po němž je v Lovosicích pojmenována ulice (je v ní například kostel
Církve československé husitské)? Dočetla jsem se
to na webové stránce obce Siřejovice, která na něj
dodnes vděčně vzpomíná. V roce 1907 byla obec
Siřejovice vzata pod ochranu Národní jednoty
severočeské se sídlem na Smíchově.
Jednou z významných osobností tohoto spolku
obce byl Karel Maličký. Byl to český vlastenec,
který prosazoval zájmy české menšiny na severu
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Čech. Prosazoval heslo "české dítě do české školy". Siřejovice navštěvoval tento národní lidumil
hlavně při různých slavnostech. Jeho přičiněním
byly nakoupeny v roce 1910 spolkem v Siřejovicích, podél státní silnice, pozemky na stavbu rodinných domků pro české občany. Snažil se i o
výstavbu nové české školy. Karel Maličký byl
oproti svému jménu postavy, jak uvádí siřejovická
kronika, velké až robustní, ale povahy velmi mírné
a dobrosrdečné. Na jeho památku je na budově
dnešního Obecního úřadu v Siřejovicích umístěna
pamětní deska s nápisem Na paměť Karlu Maličkému, lidumilu a ochránci naší obce i kraje. V
Siřejovicích 26. 6. 1932. V době německé okupace
však musela být pamětní deska sejmuta a uschována. Podruhé byla slavnostně odhalena 8. 6.

1947. Karel Maličký byl pochován v Praze dne 7. 2.
1931. Pohřbu se zúčastnila i delegace z obcí Lovosicka.
Vzhledem k tomu, že v materiálu „Lovosice od
roku 1848 do doby přítomné“ (autor Rudolf Kaftan) je několikrát uvedeno, že o první lovosickou
českou školu a Sokol se zasloužil odbor Národní
jednoty severočeské na Smíchově, lze předpokládat osobní účast Karla Maličkého i v Lovosicích,
přestože v tomto materiálu uveden jmenovitě
není. V době, kdy dostala ulice své jméno, si asi
někdo na zásluhy pana Maličkého o školství na
Lovosicku vzpomněl. Karel Maličký ale zdejším
rodákem nebyl a ani delší dobu v Lovosicích nepobýval, možná jen při nějaké té oslavě jako v
Siřejovicích.
(hz)
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