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MĚSTO NA JAŘE
OPĚT ROZKVETE

71 tisíc kusů cibulovin na celkové ploše 483 m2
začne postupně rozkvétat po celém městě. Výsadby z roku 2016 a 2017 by v letošním roce
měly dosáhnout maximálního efektu kvetení.
Směsi cibulovin jsou složeny z různých odrůd
tulipánů, narcisů, krokusů, modřenců a hyacintů.
Výsadba proběhla do současných travních ploch.
„Bohužel díky havárii vodovodu došlo ke zničení
záhonu v ulici 28. října. Zrovna zde byla vysazena
směs, která nese název Lovoš. K náhradě dojde
na podzim, kdy bude vysazena znovu. Náklady
bude hradit společnost SČVaK,“ sdělil starosta
města Milan Dian. (ik, foto ik)

Aktuality

Lovosice jsou ideálním
Městem pro byznys
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Téma

Produkce odpadu
ve městě za rok 2018

4-5|

Školství

ZŠ A. Baráka bude
mít nové učebny

www.meulovo.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
počasí nám již dává na
vědomí, že zima je na
ústupu, a tak za pár
dní definitivně uložíme
lyže a zimní bundy.
Pro naše město znamená doba předjaří
zkontrolovat výsadbu, která byla
provedena v minulých letech, a
připravit dosázení květin, keřů a
provedení zdravotních a sesazovacích řezů na stromech. Bohužel
vlivem havárie na potrubí letos
zřejmě nevykvete záhon u DPS,
náprava je však nachystána.
Toto jsou věci, které nelze predikovat, a město nemá pak na
způsob a provedení oprav žádný
vliv. Stejně tak, i když z jiného
ranku, je tomu u stavby haly P3
naproti Lovochemii. V článku
Litoměřického deníku byly zaznamenány rozhořčené komentáře v
reakci na 2. místo Lovosic v soutěži na podporu podnikání. Je poukazováno na ničení zemědělské
půdy plechovou stavbou. Smutné
je, že autoři kritizují město, aniž
vědí o skutečné podstatě věci.
Když pomineme, že byla před
stavbou provedena skrývka a
hodnotná půda odvezena, pozemky byly prodány developerům již v
době vzniku DZCL. Dávno městu
nepatří, a tudíž město nemá možnost jakkoli ovlivnit, co zde firma v
rámci platné legislativy ČR postaví.
Je nezpochybnitelným faktem, že
denně zmizí v ČR více než 15
hektarů kvalitní orné půdy. Je to
tragédie, kterou má na svědomí
špatné fungování Půdního fondu
a kompetentních orgánů. Právě
proto je třeba u takto zásadních
rozhodnutí myslet a vidět dál než
do příštích voleb.
Pozitivní zprávou na závěr je
počátek rekonstrukce učeben
přírodních věd na ZŠ A. Baráka,
hrazených z dotací IROP, našeho
města a s podporou Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Dále pak
dokončení mlatových cest na
hřbitově jako jedna z prvních
investičních akcí tohoto roku.
Těším se na setkání s vámi na
plese města či dalších kulturních
akcích. Krásné předjaří.
Milan Dian

Rozhovor

Představujeme nové
radní: Daniela Deusová
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Aktuality

Lovosice jsou druhým nejlepším Městem pro byznys
Srovnávací výzkum Město pro byznys určil jako vítěze v Ústeckém kraji Děčín, Lovosice si oproti minulému roku o jedno místo polepšily.
Výzkum, jehož výsledky jsou
vyhlašovány na krajských setkáních
Svazu měst a obcí, zpracovává
analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v Česku a městské části Hlavního města Prahy.
Lovosice si oproti minulému roku
polepšily z celkového třetího na
druhé místo. Město podle výzkumu těží z výborné dopravní dostupnosti, v rámci kraje má velmi
nízkou nezaměstnanost, podnikatelé při hledání vhodných zaměstnanců také ocení vyšší nezaměstnanost mladých lidí.
„Podpora podnikatelského prostředí je dlouhodobý a komplexní
proces, který výrazně ovlivňuje
kvalitu života občanů. Jsem rád, a
velice si toho vážím, že prostřednictvím tohoto výzkumu můžeme
získat zpětnou vazbu na kroky,
které radnice podniká,“ uvedl k
letošnímu ocenění starosta města
Milan Dian.
Výsledky srovnávacího výzkumu
Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu
měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a
starostky se odborníci na danou
problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí,
na přípravu sčítání lidu, domů a
bytů, které proběhne v roce 2021,
nebo na efektivní správu obcí.
Srovnávací výzkum Město pro

byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst
a obcí v České republice. Analytici
agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí
své hodnocení do dvou hlavních
kategorií, podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. Pořadí

vyhodnocuje za jednotlivé kraje a
také za celou republiku.
Pro pracovníky městských úřadů,
podnikatele ale i širokou veřejnost
je sestavován jedinečný žebříček
nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V
rámci výzkumu jsou shrnuty všech-

ny důležité informace a statistická
data, která dále rozvíjejí diskuzi o
vývoji podnikatelského prostředí.
Pořadí v Ústeckém kraji: 1. Děčín,
2. Lovosice, 3. Ústí nad Labem, 4.
Roudnice nad Labem, 5. Teplice, 6.
Litoměřice, 7. Most, 8. Litvínov, 9.
Louny, 10. Bílina. (tuc, foto D. Pavlát)

• • Senioři v „pečováku“ mají nyní lepší televizní příjem • •
V průběhu měsíce ledna proběhla rekonstrukce původní společné televizní antény (STA) a kabelových rozvodů v obou dvou domech
s pečovatelskou službou v ulici 28. října.
Předmětem zakázky byla modernizace zhruba
50 let staré technologie STA a výměna původních kabelových rozvodů včetně koncových
zásuvek pro příjem televizního a rozhlasového
systému v jednotlivých bytech. Zřízený systém
nyní splňuje požadavky potřebné pro příjem
nového pozemního vysílání v systému DVB-T2.
Prostřednictvím nainstalované technologie mají

nyní senioři možnost příjmu 28 volně dostupných televizních programů a také 9 rozhlasových stanic.
„Může se zdát, že se jedná o malou a téměř
zanedbatelnou zakázku v porovnání s velkými
investičními akcemi, které jsme v minulosti
zrealizovali nebo se je chystáme rozjet, ale já se
domnívám, že pro mnoho rezidentů v našich

pečovatelských domech se jedná o akci velkého
významu. Televize a rozhlas jsou pro dost lidí
hlavními informačními kanály a pro seniory to
v mnoha případech platí dvojnásob,“ uvedl
Vladimír Šuma, místostarosta města. Veřejnou
zakázku na základě výběrového řízení realizovala společnost Elstar com s.r.o. Město za technologii zaplatilo 180 000,- Kč včetně DPH.
(ik)

Virtuální univerzita třetího věku zahájila nový semestr
Dne 8. února byl zahájen druhý
ročník Virtuální univerzity třetího
věku přednáškou na téma Genealogie – Hledáme své předky. Před
samotným
zahájením nového
semestru studia byly účastníkům
toho minulého slavnostně předány
Pamětní listy za absolvování kurzu
Kouzelná geometrie. Za město se
předání účastnil radní Milan Šramota spolu s členem zastupitelstva
Josefem Trefným. Přednáška s
nebývale vysokou účastí svědčí o
zájmu seniorů o tento semestrální
kurz se zajímavým tématem hledání svých předků a sestavování
rodokmenu.
Vzdělávací cyklus obsahuje 6
absolvovaných semestrů. V kurzu
se posluchač seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie a
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získá informace o tom, jak začít
pátrat po svých předcích, a dozví

se, jakým způsobem vypracovat
vlastní rodokmen. V Ústeckém

kraji je celkem 14 konzultačních
středisek Virtuální univerzity třetího věku – z toho čtyři fungují
v okrese Litoměřice (Litoměřice,
Roudnice, Štětí, Lovosice).
S potěšením mohu konstatovat,
že jedním z nich je středisko v
Lovosicích, které zahájilo činnost
díky podpoře starosty města Milana Diana a ředitele Centra kultury
Lovoš Vojtěcha Krejčího v loňském
roce. Už dnes je jasné, že to bylo
dobré rozhodnutí, neboť hned
prvního kurzu „Kouzelná geometrie“ se zúčastnilo 24 studentů a
do druhého s názvem „Genealogie
– Hledáme své předky“ se přihlásilo 36 frekventantů. I v tak malém
městě, jako jsou Lovosice, má tedy
univerzita budoucnost.
Erika Trefná, foto tuc

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor životního prostředí
Kácení a sesazování stromů
Dne 6. a 25. února 2019 proběhla v Lovosicích riziková kácení, resp. kácení
jednoho a sesazování dvou stromů, každé z jiného důvodu, avšak se stejným cílem – zajistit provozní bezpečnost místa, kde se dřevina nacházela.
Kácení provedli stromolezecky (z lana) zkušení arboristé.
V prvním případě se jednalo o lípu srdčitou na hřbitově, která postupně
usychala, přičemž minulé suché léto jí také neprospělo. Vitalita dřeviny
byla dlouhodobě oslabena, což byl důsledek odfrézování kořenových
náběhů (pachatel nezjištěn) v souběhu s příliš radikálním sesazením koruny v nedávné minulosti. Odfrézování kořenových náběhů a kořenů, které
strom kotvily v půdě, narušilo statiku stromu, přičemž hrozilo jeho statické
selhání (strom se nepředloženě kýval). Příliš radikální řez v minulosti zase
strom zbytečně vystavil zvýšenému náporu infekčních patogenů, zničil
habitus dřeviny a neumožnil adekvátní zhojení ran, navíc došlo k podnícení zcela nežádoucího vzniku sekundárních korun, které do budoucna dále
snižovaly provozní bezpečnost daného jedince. Ze shora uvedených důvodů, tedy hrozby statického selhání a minimální perspektivy do budoucna, musel být strom pokácen.
V druhém případě došlo k sesazení největšího topolu v Lovosicích na
pozemcích v Yacht Clubu. Jednalo se o posledního zástupce velkých starých topolů v okolí lesoparku Osmička. Tento na lovosické poměry gigant
s obvodem kmene přes 8 metrů již má nejlepší roky za sebou. V minulosti
byly silně zakráceny jeho 4 kodominantní terminály sesazovacím řezem.
Obecně je topol jednou ze dřevin, která takovéto zakrácení snáší a je
schopna se s ním určitým způsobem vyrovnat. Sesazovací řez je extrémním řezem, který se řadí mezi řezy stabilizační a je pro dřevinu vždy destruktivní. Tento řez je volen až jako poslední řešení, když hrozí bezprostřední statické selhání dřeviny a existuje odůvodněný zájem na jejím
ponechání v lokalitě. Již v létě 2018 vykazoval jeden z kodominantů topolu výrazně odlišné barevné olistění, které signalizovalo sníženou vitalitu
v této části dřeviny, dalším ohledáním byl zjištěn výskyt a zvýšený nárůst
plodnic troudnatce kopytovitého (Fomes fomentarius). V zimě potom
došlo ke spontánnímu vylomení větevního kosterního pahýlu a jeho pádu
pod strom. Troudnatec kopytovitý způsobuje intenzivní bílou hnilobu
dřeva, která negativně ovlivňuje jeho pevnost, přičemž může dojít ke
statickému selhání kmene za naprostého bezvětří, jen vahou sebe samého. S ohledem na shora uvedené byl postižený kodominant sesazen o cca
7 m, až na zdravé (nosné) dřevo. Zbylé 3 kodominanty byly zkontrolovány
arboristy, přičemž jeden byl taktéž sesazen na zdravé dřevo (zakrácen o

cca 2 m). Dřevina bude dále průběžně kontrolována.
Závěrem bylo dne 25. února vytvořeno torzo trnovníku akátu, který byl již
v rámci inventarizace dřevin v lesoparku Osmička (pí Větrovcová, 9/2015)
označen sadovnickou hodnotou č. 4 (strom poškozený, v počátečním
stádiu nemoci, přestárlý s krátkodobou perspektivou). Koruna dřeviny
byla již v minulosti poškozena vichřicí, kdy v její horní části (nasazení 12 m
nad zemí, celková výška 22 m) došlo k odlomení výrazné kosterní větve a
vzniku dutiny v základním kosterním větvení. Při vichřici letos v lednu
došlo k dalšímu zlomu kosterní větve, která se zachytila a visela na stromě. Kmenem stromu prochází od báze do výšky cca 8 m několik výrazných centrálních dutin, které jsou dle pobytových znaků využívány netopýry (proveden průzkum endoskopickou kamerou), což řadí tuto dřevinu
do kategorie biotop zvláště chráněných živočichů (zákon č. 114/1992 Sb.).
Na vzniklém torzu je patrno také několik výletových otvorů z dutin, které
slouží jako hnízdní prostory. Od roku 2015 byl na dřevině evidován pravidelný výskyt plodnic sírovce žlutooranžového (Laetiporus sulphureus),
který způsobuje tzv. hnědou hnilobu dřeva – ta zapříčinila vznik shora
uvedených centrálních dutin ve kmeni. Důvody vytvoření torza jsou zřejmé. Provozní bezpečnost akátu byla poslední vichřicí silně narušena, přičemž ve spojení s doprovodnými symptomy patogenů a jejich projevů
nešlo vyloučit selhání stromu, případně některé z jeho zbývajících částí, a
to i vlivem běžných klimatických podmínek. Strom se nachází ve frekventované části lesoparku Osmička, kde se riziko plynoucí z ponechání takovéhoto jedince jeví jako společensky nepřijatelné (řešení = odstranit, pokácet). Na druhé straně se strom nachází v prostoru lokálního biocentra
Osmička, je biotopem zvláště chráněných živočichů a jako takový je
v daném prostoru žádoucí (řešení ponechat = do prostoru možného pádu
stromu zakázat vstup). Skloubením těchto na první pohled protichůdných
zájmů vznikl kompromis – vytvoření torza dřeviny, kdy dojde k zachování
cenného biotopu a zároveň k zajištění provozní bezpečnosti dřeviny. Výpočtem dle metodiky byla ověřena celková zbytková stěna kmene torza
potřebná k zajištění statické stability stromu, která je v současnosti dostačující. V případné cílové ploše pádu torza byly ponechány pořezané větve
a části kmene akátu, které přirozeně odradí komukoliv do této zóny vstupovat a zároveň jsou dalším prvkem, který by měl oživit druhovou diverzitu lesoparku. Do budoucna se počítá s pravidelným monitoringem torza a
vytvořením informační cedule.
Kácení či jiné zásahy prováděné na dřevinách stejně tak jako jejich výsledek společnost vždy rozdělují na příznivce a odpůrce. V tomto článku jsou
uvedené skutečnosti pouze stručným nástinem úvah, kterými se orgán
státní správy či samosprávy zabývá nebo musí zabývat, než přistoupí k tak
radikálním zásahům, jako je např. kácení stromů, kdy se často řídí složitou
legislativou a mnohdy protichůdnými požadavky dotčených stran.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Důvodnost: zanedbání výchovy dítěte, výchovné problémy dítěte, zneužívání dítěte, týrání dítěte.
Orgán sociálně - právní ochrany dítěte byl jmenován kolizním opatrovníProdloužení projektu Podpora sociální práce
kem v počtu: 321. Náplň: zastupování nezletilého při soudním jednání
v obci Lovosice
Orgán soc. - právní ochrany dítěte byl jmenován do funkce veřejného
poručníka dítěte v počtu: 4
Projekt financovaný z Evropského sociálOrgán soc. - právní ochrany dítěte evidoval případy domácího násilí, kteního fondu (OP Zaměstnanost) byl spušrému byly přítomny děti v počtu: 6
těn v lednu 2017. Od té doby odvedl
Počet dětí zanedbávaných, týraných, zneužívaných a zanedbávaných ve
odbor sociálních věcí a zdravotnictví mnoho práce. Zlepšila se dostupnost sledovaném období: 28
sociální práce pro klienty, díky vzdělávání a účasti na zahraničních stážích
došlo k prohloubení znalostí našich pracovníků, zmapovala se sociální Technické služby města Lovosice
situace na Lovosicku a v neposlední řadě byly zpracovány standardy sociální práce městského úřadu. Nyní usilujeme o nastavení hodnotících indikátorů. Doplněné standardy bychom po dokončení rádi představili odbor- Úklid travních ploch
né veřejnosti. Zároveň bychom chtěli využít poznatků z ověřování typové
pozice případového pracovníka a vytvořit příručku dobré praxe. To vše V březnu se technické služby v návaznosti na klimatické podmínky zaměří
bude náplní prvního pololetí roku 2019 díky schválenému prodloužení na úklid travních ploch od psích exkrementů. Úklid bude probíhat nejméně ve dvou vlnách. Zaměří se hlavně na prostory kolem panelových sídlišť
projektu do konce června tohoto roku.
a na Osmičku. Pravidelný úklid komunikací bude zahájen v dubnu.
Reg.č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006111
Financován z prostředků ESF prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu ČR

Odbor správní a živnostenský úřad

Vybrané statistické údaje odboru za rok 2018:
Roční výkaz o výkonu sociální práce za rok 2018
Počet nově zaevidovaných klientů sociální práce: 150
Počet klientů, se kterými se aktivně pracovalo: 132
Roční výkaz o výkonu sociálně - právní ochrany dětí za rok 2018
Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok s trvalým pobytem v
OÚ ORP Lovosice: 209. Bez trvalého pobytu: 84
Z toho počet klientů kurátora pro děti a mládež: 61. Náplň činnosti kurately: trestná činnost, přestupky, výchovné problémy, uložená trestní opatření, výchovná opatření mladistvým, opatření uložená dětem do 15 let.
Počet dětí v náhradní rodinné péči: 86. Náplň práce NRP: pěstounská
péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství s osobní péčí
poručníka, svěření do péče jiné osoby.
Počet nově umístěných dětí v náhradní péči zařízení pro péči o děti: 0
Počet umístěných dětí sledovaného roku: 9
Zařízení: pro děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou
výchovou, umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z
rozhodnutí soudu nebo rodičů
Celkem odebraných dětí z péče rodičů za sledované období: 9

březen 2019

Podomní a pochůzkový prodej
Upozorňujeme občany na stále platné nařízení města č. 3/2015 - tržní řád,
kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje. V případě,
že zaznamenáte podobné jednání, neváhejte kontaktovat městskou policii
(tel. č. hlídky je 733 175 826). S tržním řádem se můžete seznámit na webových stránkách města www.meulovo.cz.

Odbor majetku a investic
Zahájení investičních akcí
V druhé polovině března dojde k předání staveniště v ulici Sadová na
zhotovení chodníků, veřejného osvětlení a zlepšení stávajícího stavu komunikace. Lze očekávat, že po dobu prací bude v ulici zhoršená dopravní
situace. Prosíme proto občany o trpělivost. Konkrétní dopravní opatření
budou řešena na místě se zhotovitelem. Současně budou započaty práce
také v ulici Zámecká naproti bazénu pro vybudování nového parkoviště.
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Produkce odpadu v Lovosicích za rok 2018
Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu pro město zajišťuje společnost FCC BEC, s.r.o. Ze souhrnných údajů z roku 2018 vyplývá,
že bylo celkově svezeno 2098,3 tun směsného komunálního odpadu, což je jen velmi mírný nárůst oproti roku 2017 (2094,3 tun).
Tento odpad končí v převážné většině na skládce komunálního odpadu společnosti SONO PLUS, s.r.o.
Kromě směsného komunálního odpadu je též pravidelně celý rok svážen tzv. separovaný odpad, který je
v procesu odpadového hospodářství dále recyklován.
Jedná se o odpadní papír, plasty a sklo. V roce 2018
bylo svezeno 129,1 tun papíru, 108,2 tun plastu a 92
tun skla, což je celkově mírný nárůst u papíru a pokles
u plastů a skla oproti roku 2017 (rok 2017: 115,8 tun
papíru, 96,1 tun plastů, 84,7 tun skla). Plasty procházejí třídicí linkou, kde se ručně oddělují různé druhy a
barvy plastů a zároveň i kompozitní obaly. Toto třídění se provádí například na třídicí lince společnosti FCC
BEC, s.r.o. v Prosmykách. Sběr, svoz a nakládání s
nebezpečným odpadem v roce 2018 město vyšlo na
1 040 000,- Kč, za komunální odpad bylo zaplaceno
10 598 348,- Kč. Na poplatcích za komunální odpad
bylo celkově vybráno 2 521 458,- Kč.

Bioodpad
Dalším odděleně sváženým odpadem je biologicky
rozložitelný odpad, který je dále kompostován na
kompostárně společnosti SONO PLUS, s.r.o. Svážen je
v období vegetace (jaro až podzim) a to 1 x za 14 dní.
V roce 2018 bylo svezeno 337,29 tun bioodpadu,
tedy zhruba o 80 t méně než v předchozím roce.
Letošní svoz bioodpadů začne pravděpodobně
v dubnu. Přesné termíny budou zveřejněny na webu
meulovo.cz – Svoz bioodpadu v roce 2019. V případě
požadavku na umístění biopopelnice je třeba se obrátit na odbor životního prostředí městského úřadu,
který ji po vyřízení formalit cca do 14 dní zdarma
přidělí.

Mapový server
V loňském roce město zprovoznilo tzv. Mapový server, který obsahuje různé druhy pozemkových pasportů. Mapový server umožňuje zájemcům zobrazit
parcely, jejich čísla, druhy pozemků, ale také graficky
znázorněné plochy městské zeleně nebo městský
mobiliář. Pasport městské zeleně obsahuje stromy,
keře, mobiliář (lavičky, koše, květináče, popelnice) a
travní plochy udržované technickými službami. Najdete ho na webu meulovo.cz – Mapový server.

• • • „Jak s ním?“ Odpady jako fenomén doby • • •
Vážení čtenáři,
dovolil jsem si parafrázovat známý nerudovský fejeton, který je
zcela jistě starší než sto třicet roků.
Tento novinový článek se zabýval
otázkou kam odložit nepotřebnou
věc, v dnešní terminologii komunální odpad. Za ty dlouhé roky je
otázka kam s tímto odpadem již
vyřešena, ale v mnoha případech
se tak děje nelegálními cestami na
úkor čistoty a neposkvrněnosti
přírody a životního prostředí.
Velice úspěšná dlouholetá činnost, která se nazývá nakládání s
odpady v našich zeměpisných
délkách a šířkách zcela nepochybně nasměrovala velké množství
odpadu tam, kam patří. Tedy ve
velkém procentu na úložiště, kterým se říká skládky, které jsou
zabezpečeny tak, aby tato kumulovaná masa komunálního odpadu
byla dlouhodobě a bezpečně uložena až do doby, kdy s ní lidstvo
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doufejme, rozumným způsobem
naloží. Doba, kdy tento odpad
můžeme bez jakýchkoliv limitů
ukládat byť do bezpečných prostor
řízených skládek se kvapem ne-li
tryskem krátí a „My“ jako producenti těchto odpadů budeme
muset reagovat na požadavky
doby, které nám jednoznačně
předurčují, že uložení odpadu do
země je způsob přežilý pro přírodu
i uživatele přírody nekomfortní a
tudíž nás tato skutečnost musí vést
k zamyšlení nebo studiím nebo
vědeckým pracím o tom jak budeme s těmito odpady nakládat.
A již se konečně dostáváme k
meritu věci, kvůli kterému jsem
pokřivil název slavného fejetonu,
jehož autor měl situaci poněkud
snadnější. S vydavateli tohoto
periodika jsme se dohodli, že problematika „jak nakládat s odpady“
bude zpracována v několika článcích, které budou tvořit pravidelný

seriál se závěry, které by mohly
naznačit možné směry jak s odpadem nakládat, dotčené organizace,
které by mohly způsoby nakládání
s odpady ovlivnit a v neposlední
řadě okrajově zmínit i předpisy,
které v současnosti pravidla pro
nakládání s odpady ovlivňují, v
minulosti definovaly budoucí vývoj
a v budoucnosti budou určovat
konkrétní způsoby nakládání s
odpady event. s produkty z odpadů vyrobených.
Všechny tyto souvislosti ovšem
musí vést k odpovědnému závěru,
který se nazývá „peníze“. Tento
faktor je bezpochyby velice důležitý, ovlivňující náš každodenní život,
ale je nutné připustit variantu, že
to není jediné kritérium, které nás
může v dané problematice limitovat. Nutně musíme připustit i další
parametry ovlivňující způsob nakládání s odpady, jako je vliv na
životní prostředí, energetické nebo

materiálové využití komodity, která
se nazývá komunální odpad, jeho
recyklace a na výsluní zájmu musí
stát priorita vedoucí ke snižování
množství vygenerovaného odpadu,
které by ve svém důsledku ušetřilo
společenské prostředky, prostředky nás občanů a obcí a samozřejmě ušetřilo nekalé dopady na
životní prostředí a přírodu samotnou.
Omlouvám se všem, kterým se
toto úvodní slovo tematického
seriálu „Jak s ním“ zdálo příliš
obecné, ale mohu vám slíbit, že v
dalších dílech tohoto seriálu budeme společně řešit konkrétní úkoly,
které nás společně čekají a to i v
časových horizontech, které je
nutné vždy úzce spojovat s řešením dané problematiky, tedy způsob „ jak s ním nakládat“.
Petr Medáček, starosta Budyně nad Ohří
a předseda Rady sdružení SONO

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Produkce komunálního odpadu stoupá! Třídí se ale stejně jako před 10 lety
Produkce komunálního odpadu v Lovosicích stoupla a za poslední dva roky překročila hranici 2 000 tun za rok. Zatímco tříděného odpadu
se ve městě ročně sveze více méně stejné množství jako před deseti lety.
Od roku 2015, kdy byl zaznamenán radikální
pokles produkce komunálního odpadu oproti
předchozím letům, se každý další rok jeho produkce zvyšovala. Největší skokové navýšení
představoval rok 2016, kdy bylo na jednoho
občana vyprodukováno 225 kg komunálního
odpadu. Další dva roky nebyl nárůst tak strmý –
v loňském roce bylo vyprodukováno jen o 4 t
komunálního odpadů více než v roce předchozím.
V roce 2015 byl také zaznamenán největší
pokles produkce biologicky rozložitelného odpadu, a to o 442 t (v roce 2014 bylo svezeno

662 t a v roce 2015 už jen 220 t). Biologicky
rozložitelný odpad je svážen na skládku SONO,
kde je dále zpracováván na konečný produkt,
kterým je kompost. V loňském roce se vytřídilo
o něco více plastů, ovšem ostatní tříděný odpad
zůstává na podobné výši jako několik roků před
tím.
Pro porovnání produkce odpadů a počtu obyvatel města byl zvolen konečný počet obyvatel
k 31.12. daného roku. Produkce odpadu na
hlavu je tudíž jen orientační a to z důvodu nemožnosti porovnat skutečný počet obyvatel
v daném období, který se mohl v čase měnit.

Pro srovnání přibližného množství produkovaných odpadů na obyvatele ovšem toto číslo
dostačuje. Graf ovšem naznačuje, že i přes snižující se počet obyvatel produkce odpadu roste.
Například před 10 lety, kdy bylo k 31.12.2009 ve
městě hlášeno 8835 obyvatel, vyprodukoval
jeden člověk zhruba 198 kg komunálního odpadu za rok.
V loňském roce, kdy bylo k poslednímu prosinci hlášeno 8644 občanů, činila produkce 243
kg na hlavu. Obyvatel bylo oproti roku 2009
méně o 191, zatímco produkce komunálního
odpadu na obyvatele vzrostla o 45 kg za rok.

Sběrný dvůr

jiné podlahové krytiny, sanitární keramika
apod.)
- Dřevěný odpad (nábytek)
- Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
- Papír a lepenka, sklo, plasty, kompozitní obaly
(TetraPack)
- Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika,
chladničky či pračky
- Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a
monočlánky
- Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se
zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály;
jedlý olej a tuk
- Textilní odpad (oblečení, obuv)
- Pneumatiky 4/rok

Otevírací doba:
Pondělí: 8 – 12, 12.30 - 17.30
Úterý: 8 – 12, 12.30 - 16
Středa: 7.30 – 12, 12.30 - 15
Čtvrtek: 8 – 12, 12.30 - 17.30
Pátek: 8 – 12, 12.30 - 16
Sobota: 8 – 13
Polední přestávka 12- 12.30
Kontakt: 727 967 161

Nebezpečné odpady, jedlé oleje (z kuchyně),
velkoobjemové odpady (matrace, nábytek,
apod.) a další mohou i nadále občané Lovosic
odevzdávat zdarma ve sběrném dvoře v ulici
Terezínská po předložení občanského průkazu.
Bezplatný odběr pneumatik je ve sběrném dvoře limitován 4 pneumatikami za rok na osobu, u
stavebního odpadu se jedná o limit 50 kg
osoba/rok.
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany, kteří mají
trvalý pobyt v Lovosicích a jejich místních částech. Výjimkou je elektroodpad, ten zde může
odevzdat bezplatně kdokoli a odkudkoli včetně
právnických osob.
Bezplatně odevzdávaný odpad:
- Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a
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Zpoplatněný odpad:
Azbest: 6 Kč/kg
Stavební odpad: 1,50 Kč/kg

Příští číslo
Lovosického dneška
vyjde 5. dubna
5

Školství

Děti na ZŠ A. Baráka se budou brzy učit v nových učebnách
Základní škola Antonína Baráka zmodernizuje učebnu jazykové gramotnosti a přírodních věd, a to díky dotaci z ministerstva pro místní
rozvoj a za podpory města Lovosice. Koncem ledna se stavební práce rozběhly.
Zastaralá učebna přírodních věd
pro výuku fyziky, chemie a biologie
bude nově splňovat moderní požadavky pro výuku těchto oborů a
poskytne dětem nejmodernější edukační systém. Zařízena bude především pro experimentální výuku, kterou doplní interaktivní tabule s vizualizací.
Rekonstrukce učebny, která začala
demontáží stávajících silových rozvodů, se bude týkat zejména vybourání drážek a otvorů pro nové vedení a rozvaděč. Odstraněna bude
současná podlahová krytina, stupínek katedry a stará vrstva výmalby.
Následovat bude rozvod nového
silového vedení, slaboproudých rozvodů a chrániček, které budou po
vystěrkování a začištění podlahy a
stěn překryty novým linoleem, novou podlahovou krytinou a výmalbou.
V další etapě proběhne osazení
speciálního nábytku učebny. V katedře bude umístěna technologie a
Projekt byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
prezentační počítač. Studentské stoa Evropským fondem pro regionální rozvoj a to prostřednictvím
ly budou uzpůsobeny pro tři žáky.
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
Jsou v nich zabudované zásuvky
č. projetu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003741. Dotace činí 95 %.
ukryté pod deskou stolu, tak aby
byly žákům přístupné pouze při
vyučování. Počítá se s umístěním
pěti velkých skříňových sestav pro
technické zařízení a pokusné nástroje. V učebně bude umístěna
interaktivní tabule s přídavnými
křídly pro popis fixem, přídavné
reproduktory, datový projektor a
keramická tabule. Pracovní stanice
studentů budou s počítačem vyučujícího propojeny WIFI sítí. Bezdrátové barevné stanice studentů v podobě tabletu s klávesnicí se budou
zamykat ve skříni v rohu učebny,
stejně tak bude o přestávku nedostupný pult katedry s plynovým
hořákem, dřezem a počítačem.
Součástí rekonstrukce má být také
vybavení kabinetu přírodních věd
dvěma kancelářskými a dvěma pracovními stoly a skříňovou sestavou.
Pro každý předmět je počítáno se
specializovanými sadami měřících
sond, senzorů a experimentálního
příslušenství. Sada pro fyziku například obsahuje ruční generátor el.
napětí, model větrné elektrárny,
sadu čoček a laseru, silné magnety
nebo sadu cívek. Pro chemii budou
k dispozici například digitální váhy tální mikroskop.
současným požadavkům a umožnil
nebo ohřívací plotýnka. V hodinách Stejně tak modernizace učebny výuku s použitím digitálních technopřírodopisu využijí žáci model lid- cizích jazyků si klade za cíl zmoder- logií doplněných o interaktivní taského oka, USB kameru nebo digi- nizovat prostor tak, aby odpovídal buli, sluchátka pro poslech a pevné

počítače pro každého žáka. Třída
bude současně sloužit jako počítačová učebna. Modernizovat se
ovšem musí celá místnost včetně
starého nábytku, ostatního vybavení
a podlahových krytin. Stejně tak
jako v případě učebny přírodních
věd bude i zde nutné demontovat
původní elektrorozvody, vybourat
nové kabelové trasy a kompletně je
nahradit. Následuje opětovné vyrovnání podlah a stěn místnosti.
Učebna bude vybavena novým
provozním LED osvětlením, výmalbou, elektricky ovládanou stínicí
technikou, podlahovou krytinou a
specializovaným nábytkem.
„Letošní investiční akce týkající se
vylepšení školských zařízení zahájil
projekt ZŠ Antonína Baráka. Velmi
mě těší, že se škole podařilo tuto
dotaci získat, a zásadně tak vylepšit
své zázemí. V rozpočtu bylo na tuto
akci na straně výdajů vyčleněno
7 583 317,- Kč a na straně příjmů
6 445 819,- Kč, což představuje
předpokládanou výši dotace. Pro
letošek máme ještě připraveny peníze na budovy gymnázia, centrální
školní jídelny a základní umělecké
školy,“ uvedl Milan Dian, starosta
města.
Výběrové řízení na zhotovitele
mělo několik dílčích částí od stavebních prací po dodání technologie
nebo speciálního nábytku. Nejnákladnější je dodávka a montáž koncových prvků a ICT technologií,
které v celkovém rozpočtu akce
představují více jak 3,5 mil. Kč.
Samotná realizace projektu byla
zahájena koncem měsíce ledna a
dokončena by mohla být v květnu.
„V tuto chvíli se nejvíce potýkáme se
zajištěním náhradních učeben z
důvodu výpadku hned dvou tříd.
Operativně děti přesouváme a využíváme také prostory prvního stupně a některé pracovní místnosti.
Původně byla rekonstrukce naplánována na školní prázdniny, což se
bohužel neuskutečnilo z důvodu
prodloužení schvalovacího procesu
poskytnutí dotace,“ uvedla ředitelka
školy Daniela Deusová s tím, že
zhotovitel stavebních prací se maximálně snaží vyhovět a omezuje
hlučné práce v době výuky.
„S firmou jsme se dohodli, že co
nejefektivněji využije jarní prázdniny
a převážnou většinu bouracích prací
zrealizovala v této době,“ dodala
Deusová.
(ik, foto ik)

Nové učebny umožní moderní výuku přírodních věd a jazyků
Experimenty a zážitková výuka je jedním z
hlavních pilířů pro výuku chemie, fyziky nebo
biologie. K přírodním vědám vždy patřily praktické ukázky a laboratorní cvičení. Náročné
technické zajištění v prostorách učeben i po
materiálně - technické stránce je bohatě kompenzováno tím, že většinu dětí takováto výuka
baví a umožní jim mnohem lépe si probíranou
látku vštípit.
V našich nových učebnách budeme moci využívat prvky klasické výuky a nejnovější ICT technologie propojené do moderní výukové platformy. Děti budou pracovat nejen s laboratorní-
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mi přístroji, ale i s moderními technologiemi,
které jim vizuálně i akusticky umožní lépe porozumět probíraným experimentům a samotné
učební látce. Za největší výhodu považuji získání moderních technologií. Děti jsou na ně zvyklé z domova a rády a hodně je používají.
Především pro vyučujícího bude přínosná
možnost doplnění rámcového učebního plánu
různými přednastavenými výukovými programy
a procvičovacími úlohami. Těšíme se také na
nové měřicí přístroje, technologické nástroje a
pomůcky, které výuku zkvalitní.
Vyučující bude mít možnost monitorování

individuální práce žáků a v chatu s nimi přímo
komunikovat. Samozřejmostí je instalace interaktivní tabule a centrálního počítače, který
celou síť propojí přes školní WIFI síť.
Systém jazykové laboratoře může být také
rozšířen o možnost vzdáleného přístupu ke
studijním materiálům pro samostudium. Tak si
žáci budou moci vzdáleně procvičovat mluvený
projev a poslech. Díky novým technologiím
bude možné ukládat domácí úkoly přímo online a komunikovat s vyučujícím i mimo školní
budovu.
Daniela Deusová, ředitelka ZŠ Antonína Baráka

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Deusová: Chci podporovat školství i mezigenerační vztahy
Lovosický dnešek představuje nové radní města, kterým položil pět stejných otázek. Jako první si přečtěte odpovědi Daniely Deusové.
Jaké byly první měsíce ve vaší nové funkci?
Jsem v radě města (RM) novou tváří. Nastoupila jsem s chutí něco dobrého pro naše město
udělat. První měsíce jsem se seznamovala s
chodem a organizací RM. Stěžejní otázkou byl
rozpočet pro rok 2019 a naplánování investičních akcí a větších oprav za cca 47 638 000,- Kč.
Důležitá je při všem transparentnost, vzájemná
důvěra a spolupráce všech kolegů. Společným
naším cílem je, aby bylo naše město bezpečné,
čisté a příjemně se v něm žilo.
Jakým oblastem se budete nejvíce věnovat?
Školství považuji za rezort naprosto stěžejní
pro naši budoucnost. Je velmi důležité, abychom dětem v dnešní uspěchané a workoholické době věnovali více času, zajímali se o jejich
mimoškolní aktivity, sport, kulturní vyžití, a tím
jim vyplnili smysluplně jejich volný čas.
O výchovném dopadu této činnosti určitě
nemá smysl pochybovat. Ve školství jsem dlouho působila i jako preventista sociálně patologických jevů. Drogová prevence, sociální problematika či rodinná oblast problémů, zde vidím
svůj potenciál podpory a chtěla bych být nápomocna při řešení nejen těchto problémů.
Co Lovosicím podle vás nejvíce chybí?
Začala bych opravdu upřímnou pochvalou
vedení města za jejich čtyřleté volební pracovní
aktivity. Lovosice se pomalu, ale jistě stávají
reprezentativním městem.
Je jasné, že máme ještě před sebou hodně

práce. Budovat bezpečné město s kvalitním
bydlením není snadná, jednoduchá a rychlá
práce. Stejně tak je potřebná i péče o seniory,
kteří jsou stále více ohroženi nejen podvodníky.
Ráda bych podporovala různými aktivitami i
mezigenerační vztahy mezi seniory a mládeží.
Nejdůležitější však dle mého názoru je podporovat sportovní a kulturní aktivity mládeže, aby
si děti vypěstovaly zdravé návyky životního
stylu. Je to nejlepší prevence proti kriminalitě.

Mgr. Daniela Deusová

51 let, vdaná, 2 děti
Studium:
1982 - 1986 Gymnázium Lovosice
1987 - 1992 UJEP, obor TV - OV
Kariéra:
1992 - 2011 učitelka 3. ZŠ , od roku 2011 ředitelka na ZŠ A. Baráka Lovosice

Proč jste se rozhodla aktivně vstoupit do
politiky?
Mým domovem je celý život město Lovosice a
jeho rozvoj a problémy mne vždy zajímaly. Od
roku 2006 se aktivně zapojuji do chodu města a
kandidovala jsem vždy jako nezávislý kandidát
bez politické příslušnosti. Vždy mne spíše zajímalo, co lze pro město a občany Lovosic udělat
v otázce lepšího bydlení, kvalitního využití volného času, jaké uspořádat kulturní akce nebo co
vymyslet pro zvýšení bezpečnosti ve městě.
25 let pracuji ve školství a své zkušenosti
(hlavně z této oblasti) bych ráda využila při
pracovních aktivitách v RM.
Čím se věnujete ve svém volném čase?
Jsem vystudovaná tělocvikářka, a nejen proto
žiji sportem. Hlavně se zajímám o volejbal a
lyžování. Volného času mám velice málo, ale
vím, že je potřeba i v současné hektické době
najít chvíli a zasportovat si společně s celou
rodinou či s přáteli.
(tuc)

Moderní trendy a inovace Motl je opět Sportovcem
v centrální školní jídelně
roku, uspěli i další
Vývoj v oblasti stravování, ale také
v oblasti pitného režimu jde neustále kupředu. Výrobci zkvalitňují
složení svých nápojových koncentrátů a souběžně nabízí inovativní
technologie výdeje nápojů zaměřené na zajištění kvality pitné vody a
sterility výdejového systému.
„Již druhý rok proto spolupracujeme s dodavatelem inovativních
řešení z Kerské limonádovny,“ říká
Jana Dreieckerová, vedoucí CŠJ
Lovosice.
Čím se tato limonádovna liší od
konkurence? „Motivací zpřístupnit

kvalitní pití všem. Nezaměřujeme
se pouze na ty, kterým jejich životní
styl přináší zdravotní potíže, ale
také na ty, kteří si váží svého zdraví
a chtějí si ho užít doušky plnými
opravdové chuti. Velkou pozornost
věnujeme stravování dětí, každodennímu přísunu vitamínů a energie z čistě přírodního nápoje, který
napomáhá jejich zdravému vývinu,“
sdělil zástupce Kerské limonádovny
Martin Bouša.
(tuc)
Více se dočtete na našem webu
dnesek.lovosice.com

Každoroční anketa Litoměřického
deníku Nejúspěšnější sportovec
okresu Litoměřice 2018 má tradičního vítěze. Již poosmé se jím stal
lovosický házenkář Jiří Motl. Triumf
podtrhl druhým místem Jan Landa,
další z házenkářů HK FCC Město
Lovosice. Do nejlepší desítky se
vešli ještě další sportovci z Lovosic.
Šestou příčku obsadila kickboxerka
Barbora Marešová a desátou její
klubový parťák Michal Robouský.
Další úspěchy ovšem následují i v
ostatních kategoriích. Nejlepším
kolektivem dospělých se stali lo-

vosičtí házenkáři, mezi mládežnickými jednotlivci brala první místo
kickboxerka Lenka Masopustová a
třetí rovněž kickboxerka Sabina
Zelinková. Nejlepším trenérem
roku se stal Vít Masopust, jenž
trénuje všechny úspěšné kickboxery.
Úspěchy lovosických sportovců
podtrhla Barbora Marešová, která
ovládla prestižní kategorii Sportovní hvězda deníku, v níž rozhodují o vítězi hlasy čtenářů. Vyhlášení výsledků tak bylo pro Lovosice
velmi příjemné.
(tuc)

Další články najdete na našem webu dnesek.lovosice.com
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Nejlepší mladí chemici kraje navštívili po roce Lovosice
V úterý 5. února proběhlo v sále lovosického kulturního centra Lovoš vyhlášení 7. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika
Ústeckého kraje. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
Přestože žáci znali výsledkovou
listinu, prvních šest chemiků si
muselo na svá konečná umístění
počkat až do poslední chvilky. Čtyři
žáci postupují do celostátního kola,
které opět proběhne na půdě Chemicko - technologické fakulty Univerzity Pardubice.
Vítězem krajského kola se stal Jiří
Kozma ze ZŠ a MŠ Ústí nad Labem,
Nová 5. V obou částech soutěže
(teoretické i praktické části) dosáhl
Jiří nejlepších výsledků. Druhé místo obsadil Pavel Žáček ze ZŠ v
Litoměřicích, U Stadionu 4. Rovněž
Pavel dosáhl vyrovnaných výsledků
v obou částech soutěže. 3. místo
vybojoval Bohdan Habor ze ZŠ v
Teplicích, Metelkovo náměstí. A 4.
místo získala Anna Jaegerová ze ZŠ
v Ústí nad Labem, Rabasova. Nejlepším řešitelem z Lovosicka se
stala na 11. místě Anna Pokorná ze
ZŠ a MŠ Třebenice.
Všichni účastníci obdrželi diplomy
nebo účastnický list a dárkové
balíčky od Ústeckého kraje a Mondi Štětí a. s. a další upomínkové
předměty od všech sponzorů. Vítěz
si odvezl tablet Lenovo, další umístění obdrželi kameru, chytré hodinky či čtečku. Ocenění získali také
všichni učitelé chemie ze zúčastněných základních škol. Učitelé
(jmenovitě Renata Smyčková, Jitka
Schusterová a Kateřina Walterová),
jejichž žáci dosáhli nejlepších výsledků v soutěži, obdrželi cenu v
podobě příjemného dárku.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také zástupci sponzorů soutěže
a zástupci Ústeckého kraje. Ocenění předávali zástupci Lovochemie,

a. s. Pavlína Hajnová a Preol, a. s.
Jitka Nezbedová. Mezi další sponzory patřili zástupci firmy Unipetrol
RPA, s. r. o. Lucie Pražáková, Spolchemie Tomáš Loubal, Flexfill,
s. r. o. Adéla Smetanová. Za KÚ
Ústeckého kraje se slavnostní akce
zúčastnili náměstek hejtmana Petr
Šmíd a vedoucí odboru školství
Dagmar Waicová. Městský úřad
Lovosice, jenž propůjčil na tuto
akci sál, zastupoval místostarosta
Vladimír Šuma. Celou akci svým
vystoupením zpestřili žáci pěveckého souboru Koťata ze ZŠ Lovosice
pod taktovkou Andrey Červenkové
a Lucie Haklové.
Soutěž Nejlepší mladý chemik
Ústeckého kraje má již delší tradici
a první kolo vždy probíhá v režii
základních škol. V letošním roce se

soutěže zúčastnilo 47 základních
škol Ústeckého kraje zastoupených
celkovým počtem 1 118 žáků. Počet přihlášených škol byl srovnatelný s loňským rokem, což dokazuje,
že popularita soutěže Nejlepší
mladý chemik Ústeckého kraje
neustále stoupá. Do soutěžního
klání se zapojilo 9 základních škol
z Litoměřicka, jedenáct škol z Ústecka, devět z Mostecka, pět škol
reprezentovalo Chomutovsko, pět
škol Lounsko, šest Teplicko a dvě
Děčínsko. Některé základní školy
(5) nechtěly pokračovat v dalších
kolech. Autorem zadání písemných
testů a praktické části pro celou
republiku byla pro tento rok vylosována Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary. Teoretické
úkoly ve školní a následné druhé

části byly svou náročností zaměřeny na široký okruh žáků. Praktická
část byla zaměřena na hmotnostní
zlomky.
Organizátorem druhého kola se
stejně jako v předchozích ročnících
soutěže stala Střední odborná
škola technická a zahradnická v
Lovosicích. Do tohoto kola základní
školy přihlásily 141 žáků, ale nakonec se zúčastnilo pouze 123 soutěžících. V předvánoční atmosféře se
mladí chemici vyrovnávali s teoretickými otázkami z oboru chemie.
Vyhodnocení této části provedli
vyučující z výše zmíněné střední
školy. Po absolvování testu byl pro
soutěžící připraven doprovodný
program – nejvíce žáky bavila výroba slizu, účastnili se kvízu a dalších
soutěží o malé ceny a na pořadu
byly i efektní pokusy v laboratořích
školy.
Do třetího kola se probojovalo 32
nejlepších chemiků, kteří v lednu
opět navštívili lovosickou školu.
Zde tentokrát prokazovali své
praktické znalosti a dovednosti,
které vyhodnocovala učitelka školy
Iva Šafratová. Soutěž Hledáme
nejlepšího mladého chemika je
zařazena MŠMT do programu Excelence. MŠMT patří mezi spoluvyhlašovatele soutěže. Hlavním vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem je Svaz chemického průmyslu ČR. Celostátní finále
se uskuteční 11. června 2019 v
prostorách
Fakulty
chemickotechnologické Univerzity Pardubice. Všem postupujícím držíme
pěsti.
Jaromíra Venclíčková,
ředitelka SOŠZaT Lovosice

Milan Drobný vyprodal v únoru LOVO Divadlo

V pátek 22. února uspořádalo Centrum kultury Lovoš večer folku a country. Hlavní hvězdou večera byl Milan Drobný s kapelou Nadrobno.
Dále vystoupily kapely Modrotisk a Monokl. O akci byl velký zájem, LOVO Divadlo bylo vyprodané.
(tuc, foto Milan Richtr)
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Platforma žen Ústeckého kraje se sešla v Mozaice
12. února proběhlo v Lovosicích v Rodinném centru Mozaika setkání Platformy žen Ústeckého kraje. Platforma žen je organizace,
která sdružuje podnikavé a aktivní ženy všech věkových kategorií, profesí a zájmů, která aktivně mění a utváří náš kraj.

Vlevo jsou Adéla T. Marková, Rostya G. Smith a Kateřina Tenglerová (zleva), vpravo je vydražená sukně Black Mountain. Foto Veronika Plívová
Na setkání se sešlo více jak 30 lidí
z různých oborů a byl připraven
nabitý program. Hlavním hostem
setkání byla Rostya Gordon Smith
– jedna z nejlepších personálních
manažerek světa, která představila
svou organizaci Minervu 21, dále
se představil Nadační fond Delfín –
šance dětem, který podporuje
mimoškolní aktivity dětí především
samoživitelek.

Připravena byla prohlídka ordinace fyzioterapeutky Lenky Tiché,
která je v Mozaice, dále se představil projekt Měním sebe, měním
svět z Teplic, o svém bezobalovém
obchodě Meloun vyprávěla zakladatelka Martina Lízlová, výstavu
obrazů připravila Pavla Pošvová, o
luxusní sladký raut se postarala
Adéla Tas Marková, umělecká
cukrářka.

Bylo to velmi inspirativní setkání
plné lidí, kteří chtějí sdílet a předávat své zkušenosti dalším lidem a
chtějí zlepšovat svými projekty
prostředí, ve kterém žijeme. Celá
akce navíc vyvrcholila úžasnou
podporou organizace Hemojunior
(ta sdržuje rodiče dětí trpící poruchou srážlivostí krve, což je nevyléčitelná nemoc). Díky dražbě sukně
Black Mountain jim putuje částka

10 000 Kč. Navíc vydražená sukně
nám v Mozaice zůstala jako putovní benefiční sukně, takže ji brzy
použijeme opět na dobrou věc.
Sledujte naše webové stránky
www.rcmozaika.cz nebo facebookový profil www.facebook.com/
rcmozaika, tento rok chystáme
spoustu nových zajímavých projektů pro rodiče i děti.
Šárka Pravdová, ředitelka centra

Finanční úřad Libochovice informuje
V úterý 12. března od 12 do 16 hodin budou
pracovníci finančního úřadu vybírat daňová
přiznání k dani z příjmu fyzických osob
v Informačním centru v Lovosicích (IC).
Formuláře jsou k dispozici na IC.
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Na koloběžce ujel Marek Jelínek 7 850 km napříč Asií
Dobrodruh se po zdařilé výpravě v roce 2017 napříč Jižní Amerikou stal hitem cestovatelských festivalů. Jeho přednáška Kam až dojedeme?
se uskutečnila i v sále městské lovosické knihovny.
Cestovatel Marek na své červené
koloběžce ujel neuvěřitelných 7850
km z Nového Dillí do Singapuru, a
to za sedm měsíců. Do Indie letěl i
s koloběžkou v krabici letadlem.
První zastávkou byl Tádž Mahal,
kde ujel 233 km za 3 dny a teplota
byla i 46 oC. Následovalo posvátné
město Váránasí a koupání v Ganze.
O cestě pustil lektor film. Ta zahrnovala asfaltovou silnici, písčitou
cestu, hliněnou stezku nebo kamenitou hrůzu ve velehorách.
„Na silnici vidíte snad úplně
všechno, co si lze jen představit,
místy opravdu nevyslovitelný nepořádek. Velbloudy, krávy, polomrtvé psy, tuk tuky, motorky a
náklaďáky. Pokaždé, když jsem si
dal pauzu, se kolem mě během
dvou minut vytvořila skupinka šesti
až deseti lidí, která se mě se zájmem a energicky ptá na všechno
možné, hlavně na tu koloběžku,“
uvedl přednášející.
Cesta dále pokračovala do Nepálu, kde Jelínek projel okružní trasu
kolem osmitisícové Annapurny, což
bylo velmi náročné, ale zážitek to
byl krásný. Byly tam příšerné cesty

zasypané kamením. „Jedu pouze
na koloběžce, s bagáží vážící 24
kilogramů,“ sdělil Jelínek.
Z Nepálu se vrátil do Indie a pokračoval do Bangladéše. Cestou
uprostřed této chudé země navští-

vil v rámci projektu Dobroběžka
školy provozované českou organizací ADRA, kde se stovky dětí učí
jenom díky Čechům. Organizace
platí provoz školy, jídlo a léky pro
děti. Koloběžku vyměnil za letadlo

a vlak jen při přesunu mezi Bangladéšem a Laosem. Pokračoval do
Vietnamu, Kambodže, Thajska,
Indonésie a skončil v Singapuru. V
každé zemi strávil na koloběžce
přibližně měsíc. Pouze z Barmy do
Thajska musel přeletět kvůli zaminované hranici. V Laosu učil buddhistické mnichy jezdit na své koloběžce, zažil třítýdenní monzun.
Dostal se až do Vietnamu k Jihočínskému moři (tam se mu líbily
silnice i krajina), pak do Kambodže
přes silnice plné prachu a následně
musel doslova proplavat až na
hranice s Thajskem krásné svou
přírodou a přátelskými lidmi. Pokračoval do Malajsie a Singapuru.
„Zjistil jsem jednu úžasnou věc když cestujete sami, rozvíjí se vám
mnohonásobně intuice. Jste víc
spontánní, ale zároveň obezřetní.
Jste vděční za každý další den.
Člověk je zodpovědný jen sám za
sebe, nehledá výmluvy, jede si
svoje tempo, nemusí dělat kompromisy. A je to víc kontaktní,“
sdělil závěrem cestovatel, který se
v roce 2020 chystá na své koloběžce do Afriky. (hz, foto archiv knihovny)

Karel Starý besedoval o ráji na zemi i domově kanibalů

Cookovy ostrovy, Samoa, Tonga a Fidži - pacifické ostrůvky s nádhernými plážemi a kanibalskou minulostí. Éra lidožroutů tu už skončila, dnes jsou
místní naopak považováni za jedny z nejhodnějších lidí na světě. O nich, kultuře, historii i současnosti přijel v únoru do lovosické knihovny besedovat
Karel Starý, dlouholetý průvodce CK Nomád, který už procestoval opravdu hodně zemí. Cestovatel je zde velmi oblíben - všechny jeho přednášky
(KLDR, Vladivostok, Japonsko i tato) byly hojně navštíveny. Více o besedě si přečtěte na našem webu dnesek.lovosice.com
Foto archiv Karla

Do Lovosic zavítal předseda Českého PEN klubu Jiří Dědeček
Na Buriana a Dědečka se jezdilo za normalizace do Prahy na baráčnickou Rychtu, ale jejich
společné vystupování trvalo jen jedno desetiletí, 1973 - 1984. Jejich první a poslední společné
album vydalo nakladatelství Galén v roce 2016
boxem šesti CD Burian & Dědeček na blankytném pozadí. Do lovosické knihovny přijel proto
Jiří Dědeček sám. A stylově, vystudoval knihovnictví a vědecké informace a také scenáristiku a
dramaturgii. Mnoho alb vydal samostatně a
vyšly mu i písňové texty, prózy, překlady a několik sbírek básní. V roce 2002 nakladatelství
Academia vydalo jeho sebrané spisy pod názvem Blues pro slušný lidi.
Úvodem přivítal návštěvníky a pravil, že psa na
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koncertě ještě neměl. Proto zahájil písní Psové a
pokračoval Zajícem. Uvedl také několik historek
o studiu a o kvalifikačních zkouškách pro hudebníky, nejhorší byly politické otázky. Z dalších
populárních písní zahrál například Zabili trafikantku nebo Okolo mlejna. Na dotaz, zda zpívá
jen vlastní písně, pravil, že občas použije básně
Františka Gellnera nebo francouzské básníky
(Musíme jít dál, Měšťáci od J. Brela).
S manželkou Terezou Brdečkovou založili v
roce 2013 nakladatelství Limonádový Joe, kde
vydávají knihy Jiřího Brdečky (Kresba slovem,
slovo kresbou, Tajemství hradu v Karpatech &
Jiří Brdečka), Jiřího Dědečka (Oběžník, Pohádky
o Malé tlusté víle aj.) a Terezy Brdečkové

(Zrcadlo Serafina). Zmínil se i o seriálu Bohéma,
k němuž paní Tereza napsala scénář a s kterým
byly problémy. Přečetl rovněž několik vtipných
básniček z knihy Balady z bankovního sektoru.
Proběhla i autogramiáda, o knížky byl značný
zájem. Jiří Dědeček je od roku 2006 předsedou
Českého PEN klubu založeného Karlem Čapkem, který je součástí samostatných světových
společenství PEN s ústředím v Londýně. Smyslem sdružení spisovatelů bylo a stále je dbát o
dodržování svobody slova a tisku. Jednou z
dnešních činností klubu je i pomoc literátům,
novinářům a překladatelům v nedemokratických zemích.
(hz)
Více včetně fotografiií na webu dnesek.lovosice.com
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Lovosická cyklistika bývala slavná, 2.díl – Významné cyklistické akce
Lovosický oddíl cyklistiky se z počátku věnoval
nejen silničním závodům, ale hlavně cyklokrosu.
V té době již dobře reprezentovali klub V. Lexa,
P. Čapek, J. Žamberský a J. Ponrt. Prvně jmenovaný se stal v roce 1965 krajským přeborníkem
a byl zároveň nominován na mistrovství republiky, které se jelo 28. února v Liberci. První ročník lovosického cyklokrosu vyhrál v témže roce
reprezentant Karel Bouška z Mladé Boleslavi. V
roce 1967 se tohoto cyklokrosu zúčastnili i
závodníci z tehdejší NDR a byli hned úspěšní,
když zvítězil závodník Stamm.
Zakladatel lovosické cyklistiky Jaroslav Harvánek se odhodlal pořádat i silniční závody. V
roce 1967 se poprvé (a ne naposledy) postavil
na start Jan Smolík. Startovalo celé družstvo
reprezentantů. Vítězem se nestal nikdo jiný než
Jan Smolík. V Lovosicích se hned rok poté jelo
Mistrovství ČSSR. Tehdy na těžké trati překvapil
Fridrich z Dukly Brno. Vítěz Závodu míru Jan
Smolík vzdal ve třetím okruhu. Jeho slova po
závodě (byla otištěna v deníku Práce, v pondělí
29. července 1968): „Od prvního kola jsem byl
mrtvej, věř mi to. Prostě to nešlo. Před týdnem
ve Vídni jsem v takovejch kopcích jen lítal. Nešlo to.“ Tohoto jednoho z nejvýznamnějších
závodů v historii lovosické cyklistiky se také
zúčastnil pozdější trenér lovosických cyklistů
Pavel Konečný (RH Hradec Králové) a obsadil
výborné 9. místo.
O rok později v r. 1969 se jela na stejně náročné trati Velká cena Chemie. Průběh natáčela
Československá televize. Na náměstí proběhlo
losování Sportky. Zvítězil Sever před Kondrem a
Smolíkem. Téhož roku, konkrétně 17. srpna, se
uskutečnil ještě jeden závod, a to Velká cena
Severočeských tukových závodů, kterého se
zúčastnila družstva Kanady, USA a Alžírska.
Závod se jel jako příprava na blížící se mistrovství světa, které se konalo v Brně.
Nejbohatší dobou, co do pořádání cyklistických závodů, byla bezesporu sedmdesátá léta.
Na okruhu Lovosice, Litochovice nad Labem,
Chotiměř, Velemín a zpět Lovosice se jezdila
řada velmi významných závodů. Například Velká cena Chemie (v letech 1970, 1971 a 1972),
která se jela jako kvalifikace na etapový závod
Okolo Anglie. Dalším podnikem byla Velká cena
osvobození, které se zúčastnili závodníci Švédska, Dánska a Rakouska. Na trati dlouhé 100 km
si výborně vedl tehdejší člen lovosického oddílu
František Drbohlav, který v silné zahraniční

Na snímku vlevo je Jan Smolík při závodě v roce 1967. Na snímku vpravo jsou František
Drbohlav, Karel Herák a Jiří Konečný (zleva).
Foto archiv J. Harvánka
konkurenci obsadil skvělé čtvrté místo. Další
člen oddílu Jiří Konečný skončil na 7. místě,
zatímco vítězem se stal Skořepa z RH Plzeň.
Oba dva tyto podniky se jely jako kvalifikace na
Závod míru. V dorosteneckých a žákovských
kategoriích velmi dobře reprezentovali např.
Karel Hercík, Bedřich Hloušek, Robert Kahoun,
Jiří Opočenský, Lubomír Vágner či Bohumil
Hercík. V kategorii mužů pak Jiří Konečný, František Drbohlav a Jiří Kasal.
Skutečným vrcholem však zcela určitě byla
léta 1975 – 1977, kdy se podařilo uspořádat se
souhlasem UCI (Mezinárodní cyklistická federace) etapový závod juniorů pod názvem Závod
olympijských nadějí. Do Lovosic se v té době
sjížděly výběry mladých závodníků z celého
světa, např. z Itálie, Rakouska, Polska, Slovenska, Dánska, Švédska, Bulharska, Maďarska a
družstva ČSSR. Vítězem prvního ročníku tohoto výjimečného podniku se stal Vlastibor Konečný (Slezan Frýdek). Tento výsledek zopakoval i o rok později, když zvítězil před svým kolegou z reprezentačního celku ČSSR. Ve III. ročníku zvítězil poprvé zahraniční účastník Sten Pettersen z Dánska před Thomasem Barhtem z
NDR a jako třetí skončil závodník RH Plzeň
Lubomír Mašek. Lovosický závodník Jiří Suk
dojel 47.
Mezi významné dřívější odchovance cykloklubu patřili například Bedřich Hloušek a Luboš
Vágner, kteří reprezentovali Československo v

závodě Družba. Za lovosický oddíl startovali též
Jiří Konečný, který byl nejlepším vrchařem oblasti Čechy, nebo Jiří Kvapil, který dvě léta po
sobě skončil na 2. místě v cyklokrosovém mistrovství republiky. Vladimír Čepek například při
etapovém závodě v Itálii skončil na 6. místě. Ale
pozor - byl nejlepším zahraničním účastníkem.
V roce 2004 měl klub 15 členů (pro srovnání
v roce 1973 mělo vydanou licenci 76 členů
oddílu SECHEZA Lovosice). Oddílu chyběla
mládež a to asi proto, že tento sport je velmi
náročný na přípravu i materiálově. Přesto i
v této době měla řada závodníků výborné výsledky. Petr Šinágl byl přeborníkem kraje
v časovce (22. května 2004, Louny) a vyhrál
i několik dalších závodů. Za Lovosice jezdil
v roce 2004 také Michal Volf, bývalý závodník
pražské Sparty. I on má výborné výsledky (5.
místo v Mezinárodním mistrovství Roudnice
nad Labem, 14. místo v 69. ročníku Rund um
die Landeskrone v Görlitz ze 120 startujících).
Nelze všechny dřívější úspěchy lovosických
závodníků vypsat. Poděkovat je nutno všem
sponzorům, kterých za ta léta byla celá řada.
Ale je nutno zmínit, že zakladatel lovosické
cyklistiky Jaroslav Harvánek nejen organizoval
závody, ale vychoval i vynikající závodníky
v rodině.
(hz)
Jaroslavu Harvánkovi bude věnován 3. díl
- Dynastie Harvánků a návrat lovosické
cyklistiky na výsluní

Lovosičtí fotbálkáři vybojovali v Plzni tři zlaté medaile
Již poněkolikáté se v Plzni na
začátku února konal mezinárodní
turnaj SmallBalls Open 2019 kategorie ProTour (2. nejvyšší v ČR) a
hráči FoosClubu Lovosice na něm
nemohli chybět. Již v dřívějších
letech se fotbálkáři na turnaji úplně neztratili, až letos se ale dočkali
obrovského úspěchu.
Turnaj byl započat kategorií mixů,
neboli smíšených dvojic. Zde získali v obrovské konkurenci první zlato Miroslav Vintrich s Ivou Pazourovou, když prošli až do finále bez
ztráty setu. Další zlatou medaili po
výborném výkonu vybojovala opět
Iva Pazourová se svou polskou
spoluhráčkou Magdalenou Tomczuk v ženských dvojicích. Poslední
den se uskutečnily turnaje jednotlivců jak Open kategorie, tak ženské jedničky. A opět to byla Iva
Pazourová, která svou bojovností
dokázala všem vytřít zrak. Vzhledem k výkonům, které Iva předvá-
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děla během celého víkendu, se
umístění „na bedně“ v ženských
jedničkách tak trochu očekávalo.
Neponechala nic náhodě a byla z
toho již třetí zlatá do sbírky.
Co ale předvedla v kategorii
Open, tj. královské disciplíně jednotlivců, nečekal vůbec nikdo. Ve

velké konkurenci české špičky a
mnoha zahraničních hráčů dokázala v několika pětisetových bitvách
vyloženě vyválčit semifinálové
umístění. Což je na ženu v chlapské konkurenci jedinečným úspěchem, který se neopakuje často.
Nejen díky tomuto turnaji, ale

samozřejmě díky mnoha dalším –
World Championship na stole
Leonhart, Czech Leonhart Open, St.
Pölen Pro Tour v Rakousku a nespočet dalších turnajů nižších kategorií v ČR – se hráči lovosického
FoosClubu radují z nominace na
světový šampionát. Ten se koná
každé dva roky, tentokrát ve španělském městě Murcía. Pro lovosické fotbálkáře je historickým
úspěchem už jen samotná nominace. Nejen díky tomuto šampionátu
bylo v Lovosicích otevřeno tréninkové centrum, samozřejmě přístupné široké veřejnosti. Aktuálně
jsou v něm umístěny 3 stolní fotbaly různých světových značek,
které uznává mezinárodní fotbálková organizace ITSF. Toto centrum našim hráčům zaručuje kvalitní tréninkové podmínky a vhodné
zázemí k tomu, aby měli šanci se
ještě více přibližovat světové špičce.
Miroslav Vintrich

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace
Konference zakončila úspěšný projekt

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice

Dne 25. ledna ve staré radnici v Lovosicích proběhla konference
k úspěšnému projektu, který realizovala Farní charita Lovosice
v posledních dvou letech.

(období od 16. ledna do 15. února 2019)
Poškození vchodových dveří
16. 1. v 18.35 hodin jsme řešili poškození vchodových dveří u bytového
domu v ulici 28. října.
Porušování domovní svobody
8. 2. v 10.45 hodin jsme v ulici U Výtopny řešili násilné vniknutí do bytu a
poškození vnitřního zařízení. Pro podezření ze spáchání trestného činu si
případ převzala Policie ČR.
Poškození motorového vozidla
8. 2. ve 23 hodin jsme v ulici Terezínská řešili poškození motorového
vozidla předměty položenými na komunikaci. Pro podezření ze spáchání
trestného činu si případ převzala Policie ČR.
Rušení nočního klidu
19. 1. v 1.40 hodin jsme v ulici Terezínská řešili rušení nočního klidu hlasitou hudbou v jednom z bytových domů.
Podezření z narušení životního prostředí
22. 1. v 17 hodin a 28. 1. v 18.10 jsme v ulici Máchova řešili možné narušení životního prostředí nedovoleným spalováním.

Projekt s názvem Práce a
Rodina byl zaměřen na
posílení zaměstnanosti žen
a matek s dětmi v našem
regionu. Na konferenci se
setkali zástupci Krajského
úřadu Ústeckého kraje,
města Lovosice, školských
zařízení Ústeckého kraje,
úřadů práce a dalších institucí,
které s námi spolupracovaly.
Do projektu vstoupilo 66 žen a
matek z okresu Litoměřice, které
byly v evidenci úřadu práce. 47 žen
a matek absolvovalo rekvalifikaci
zaměřenou na získání kvalifikace v
oboru asistent pedagoga pro školská zařízení a pracovník v sociálních

březen 2019

službách v zařízeních poskytujících sociální služby.
Z celkového počtu 66
účastnic se díky projektu v
období dvou let podařilo
zaměstnat 51 žen.
Za období realizace projektu Práce a rodina bylo
ženám a matkám poskytnuto mnoho dalších doprovodných
aktivit – JOB poradna, bilanční
diagnostika, semináře finanční gramotnosti, koučink nebo právnické a
psychologické poradenství.
Marta Lacmanová,
koordinátorka projektu

Odcizení chladničky
28. 1. v 9 hodin jsme v ulici U Stadionu řešili odcizení chladničky
z jednoho z pokojů ubytovny.
Fyzické napadení
26. 1. v 23.45 hodin jsme v ulici Wolkerova řešili fyzické napadení v jednom z bytů bytového domu.
Poškození vstupních dveří a výplně u výlohy
2. 2. v 23.50 hodin jsme řešili poškození vstupních dveří u provozovny
v ulici Dlouhá a 6. 2. v 3.55 hodin poškození skleněné výplně u výlohy
provozovny v ulici Osvoboditelů.
Podomní prodej
6. 2. ve 12 hodin jsme v ulici Nádražní řešili nedovolené nabízení služeb.
Vyhrožování fyzickým napadením
13. 2. v 21.55 hodin jsme v ulici Dlouhá řešili vyhrožování fyzickým napadením.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Historie

To kalné ráno 15. března 1939
Osmičkový seriál:
závěrečný 9. díl - rok 2008
Tento den je jedním z nejtragičtějších dnů v historii naší země.

Rokem 2008 končí náš seriál, v němž vám kronikářka města Eva
Hozmanová celý minulý rok přibližovala osmičkové roky, které, jak
známo, byly pro naši zemi z hlediska historie velice zásadní.
Dozvěděli jste se tak mnoho důležitých informací o událostech
v Lovosicích a okolí.
2008
- Pro veřejnost bylo 3. ledna slavnostně otevřeno nové turistické informační centrum a to v ul. Osvoboditelů 109/12; v infocentru byla zpřístupněna služba Czech Point.
- K výročí 100 let secesní radnice se uskutečnila v lednu v její bývalé zasedací síni výstava; jeden z panelů byl věnován také místnímu rodáku Artuši
Rektorysovi, hudebnímu historikovi a příteli skladatelů L. Janáčka a J. B.
Foerstera. K poctě A. Rektoryse proběhl 15. ledna koncert Kaprova kvarteta, který se konal pod záštitou MK ČR a Mistra Josefa Suka a za přispění
MěÚ Lovosice.
- V pondělí 28. ledna v 5.23 hodin zahájila v Lovosicích provoz městská
hromadná doprava.
- V měsíci lednu byla v Lovosicích založena pobočka Svazu Maďarů žijících v českých zemích.
- V pondělí 11. února proběhla již 400. přednáška Zeměpisného kroužku.
O svých plavbách besedovala námořní kapitánka Karin Pavlosková, osobnost jachtingu roku 2007. Za přítomnosti médií a asi stovky návštěvníků
byl zakladateli Jaroslavu Lískovi předán dárek - Kniha rekordů 2008.
- Únor 2008 patřil podle teplotních měření k 10 nejteplejším od roku
1934 a srážkově byl podprůměrný. Z úlů vylétly včely, kvetly bledule a z
úkrytů vylezly užovky.
- V rámci projektu P 1000 byla 3. března otevřena nová policejní recepce
na Okresním oddělení Policie ČR v Lovosicích v Husově ul., cílem úprav
bylo zlepšení komfortu občanů. Vybudování recepce stálo cca 2 miliony
korun. Zlepšilo se i zázemí policistů obvodního oddělení.
- V druhé dubnové dekádě si Lovosice připomněly 865 let od 1. písemné
zmínky o vsi Lovosice; kníže Vladislav II. tenkrát polnosti a několik poddaných věnoval strahovským premonstrátům, které povolal do Čech ze
Steinfeldu.
- 1. května vyplula poprvé po 40 letech z Litoměřic loď Porta Bohemica s
pasažéry a zahájila tak projekt pravidelné lodní dopravy, kterého se zúčastnily též Lovosice. Loď se až do konce sezony plavila 3x týdně z Litoměřic do Roudnice nad Labem a 3x týdně z Litoměřic se zastávkou v
Lovosicích do Ústí nad Labem a zpět.
- Ve čtvrtek 15. května byl nově zrekonstruovaný podchod u Besedy slavnostně uveden do provozu. Otevření byli přítomni senátor za Litoměřicko
a Slánsko Alexandr Vondra, architekt Vladimír Novák, autor návrhu podchodu, zástupce stavební firmy INSKY, mnozí občané Lovosic a televize.
- Lovosičtí házenkáři obsadili v extralize mužů 4. místo.
- Při stavbě dálnice D8 odkryli archeologové u Vchynic pravěký rondel
starý 6 500 let. Průzkum unikátního objektu trval do konce srpna 2008.
- Rychlá záchranná služba ÚK se v polovině července přestěhovala z ul.
Osvoboditelů do objektu v ulici Přívozní č.p. 1036 a její bývalé prostory
byly upravovány pro oddělení městské policie.
- Členové Městské policie Lovosice (MP) sídlí ve služebně v ul. Osvoboditelů č. p. 50 v budově po Rychlé záchranné službě od 1. září. Ředitelem
MP je Jaroslav Janovský.
- 28. září se uskutečnila tradiční Václavská pouť. V tentýž den proběhla v
kulturním středisku vernisáž výstavy Lovosice 1938 (Věrni zůstaneme!),
kterou pořádalo OS Muzeum Lovosicka společně s městem Lovosice.
Lovosickým občanům byla rovněž představena nová městská vlajka a
v obřadní síni předána čestná občanství.
- Dne 27. listopadu byla v Galerii Artevide v Praze otevřena první světová
výstava „Nevidomí - nevidomým“. Jednou z vystavovatelek byla i lovosická Iva Zuchová, studentka konzervatoře Jana Deyla v Praze.
- Ve čtvrtek 4. prosince byla slavnostně otevřena pro veřejnost lávka pro
pěší a cyklisty přes silnici I/30. Stavbu provedla firma Insky spol. s.r.o.,
dotací ve výši 2,7 milionu korun přispěl Státní fond dopravní infrastruktury. Téhož dne otevřela společnost Rewe supermarket Billa v ul. Terezínské
na místě původní prodejny Discount Plus.

I počasí tehdy před 80 lety plakalo nad zrazeným národem. V dobových záznamech a vzpomínkách
se kromě politických událostí
dozvíme i o smutném, pošmourném a nevlídném počasí s rozbředlým sněhem. Na většině meteorologických stanic bylo zataženo
s nulovým slunečním svitem a byly
zaznamenány srážky, nejvíc na
severní Moravě a na severozápadě
Čech. Maximální teploty byly většinou kolem nuly. Na některých
stanicích napadlo 15. března 1939
nejvíc nového sněhu ze všech 15.
březnů za dobu pozorování. K
tomu můžeme doplnit, že i v následující válce následovala nejvýraznější série mimořádně studených
zim, zejména v roce 1940 a 1942.
Německá armáda v ten den obsadila české území a vyhlásila na něm
Protektorát Čechy a Morava. Češi
se tak stali součástí nacistické Říše.
Ta využívala zdejšího průmyslového bohatství a práce lidí pro své
válečné účely. Protektorát Čechy a
Morava (Protektorat Böhmen und
Mähren)
byla
část
československého území, od 15.,
respektive 16. března 1939 do 8. 9.
května
1945
okupovaná
nacistickým Ně-meckem. Okupací
a anexí okupovaného území
Německo porušilo mnichovskou
dohodu, kterou samo 30. září 1938
uzavřelo.
Krátkou
předehrou
osudovému ránu byla předchozí

noc, kdy prezident Emil Hácha v
Berlíně podlehl brutálnímu nátlaku
Hitlera
včetně
výhružek
o
vybombardování Prahy a podvolil
se okupaci.
Přesně v 5 hodin ráno se na
Lovosicku i v Třebenicích objevily první německé jednotky, které
po státní silnici mířily na Prahu,
byla špatná viditelnost, sotva na
20 metrů. Začalo se mluvit úředně
jen německy a jezdit vpravo. Vyhláška Zemského úřadu v Praze z
26. června 1940 nařizovala odstranit z veřejných prostor všechny
nápisy připomínající bývalé Československo. V Třebenicích byl v roce
1940 zničen Masarykův pomník.
Znak Třebenic zpodoboval v té
době sv. Jiřího s drakem. Za nacistické okupace došlo k pokusu na
konci světcova kopí umístit hákový
kříž.
Nacistická okupace se tvrdě podepsala na dění a občanech Libochovic. Státní hranice se k městu
přiblížily až na několik kilometrů.
Persekuce města si vyžádala životy
65 občanů, jejichž jména jsou na
věčnou paměť zachycena v tryzně
básníka Jaroslava Křenka. Počet
obyvatel města se po přijetí uprchlíků z okupovaných území zvýšil na
3 275. Původně zde pobývali po
útěku z Lovosic i manželé Tippmannovi. Léta prchala v utrpení i
odboji. K osvobození došlo až v
květnu 1945.

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
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Fotostrana

Barevný ledový den proběhl tentokrát v teple
Tradiční oblíbená akce pořádaná DDM ELKO a Centrem kultury Lovoš proběhla tentokrát v LOVO Divadle. Důvodem přemístění bylo uzavření
zimního stadionu. Děti tak pro změnu nechaly brusle doma a karneval si užily v teple. Foto Radim Tuček
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Akce

Pevnost Boyard měli na 1. ZŠ

Koncem ledna se naše škola dvakrát proměnila v pevnost Boyard.
Dne 24. ledna úkolům čelili žáci
1. stupně a o pět dnů později se
místnosti otevřely žákům 2. stupně.
Barevné týmy měly za úkol posbírat
co nejvíce indicií, složit z nich

správné heslo, které jim otevřelo
truhlu s pokladem. Všichni museli
projevit důvtip, zručnost, odhodlání
ale i statečnost. Oba večery provázela dobrá nálada a žáci odcházeli
obohaceni o netradiční zážitek.
Jana Chlupsová

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 kúra, 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 inclusive
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 únorového vydání: Formanka
Formanka byla za starých dob
místnost pro formany v zájezdním
hostinci, v současnosti se tak označuje výčepní místnost či pivnice. Je
zajímavé, že se v Lovosicích dříve
nikdy žádná hospoda Formanka
nejmenovala. Až teprve, když byl
v roce 1973 v Terezínské ulici otevřen hotel Lev s patnácti pokoji a
hotelovou restaurací, byl v něm
výčep, který nazvali Formanka - stal

se prý velmi oblíbeným. V 90. letech
byl podnik zprivatizován do majetku
firmy Insky s.r.o., Formanka byla
zrušena a hotel byl za pomoci dotace z ROP Severozápad restrukturalizován. Potom se Formanka od roku
2000 jmenovalo občerstvení v ulici
8. května, ale už tam také došlo ke
změně jména. Žádná Formanka už
v Lovosicích není, nejbližší je ve Štětí
nebo v Liběchově.
(hz)

Lovosice se připojí z Hodině Země,
30. března město na hodinu zhasne
V sobotu 30. března od 20.30 do
21.30 hodin se město Lovosice
opět připojí k výzvě Hodina Země
2019. Na jednu hodinu zhasne veřejné osvětlení na třech hlavních
ulicích ve městě. Lovosice se tímto
gestem připojí k celosvětové výzvě
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za zlepšení klimatu planety. K Hodině Země 2019 se mohou přihlásit
také jednotlivci, a to prostřednictvím webu: http://www.veronica.cz/
hodinazeme/ a zhasnout na jednu
hodinu světla ve svém bytě či domě.
(ik)

Poplatek za odpad je splatný
do konce června
Už v loňském roce bylo možné
zaplatit poplatek za komunální odpad až v červnu. Dva původní termíny pro platbu současná vyhláška
sjednotila a splatnost posunula na
konec šestého měsíce v roce. Částka
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
je stejná jako v předchozích letech,
tedy 250,- Kč za poplatníka.
Platbu je možné provést třemi
způsoby: poplatek zaplatit v hotovosti na pokladně Městského úřadu

v Lovosicích, poštovní poukázkou
nebo bankovním převodem na číslo
účtu u KB: 2034380207/0100.
V posledních dvou případech je
nutné uvést specifický variabilní
symbol (VS) poplatníka. Každý poplatník má svůj vlastní specifický a
neměnný VS, kterým jsou platby
propojovány s účetním a pohledávkovým systémem.
VS každé fyzické osoby lze zjistit u
Moniky Klimtové, tel: 416 571 120,
monika.klimtova@meulovo.cz

Nabízím přivýdělek z domova.
Více informací na www.prijemextra.cz/cija
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