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SLOVO STAROSTY

POŘIĎTE SI „MOBILNÍ ROZHLAS“,
INFORMACE Z PRVNÍ RUKY

Město Lovosice vylepšuje komunikační možnosti s občany pomocí aplikace Mobilní rozhlas. Ta nahradí jak aplikaci
Lepší místo, tak službu SMS info. Více si přečtěte uvnitř tohoto vydání.
(foto Tomáš Tomášek)

Aktuality

Kavárna v KC LOVOš
bude brzy otevřena
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Mlatové cesty na hřbitově
jsou opravené
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Kultura

Kardiochirurg Jan
Pirk byl v Lovosicích

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
jarní počasí již o sobě
dalo znát teplotami
vyššími, než je obvyklé,
a tak se opět zaplnila
lovosická
hřiště
a
sportoviště. Letos na
mnoha místech můžeme sedět na nových lavičkách a
odpadky odhazovat do nových
košů. Na začátku května se otevře
zbrusu nová kavárna v přízemí
Centra kultury LOVOš. Jelikož už
dlouhou dobu zaznamenáváme
poptávku po místě k neformálnímu
i formálnímu setkávání lidí, bude,
myslím, toto místo perličkou. Lovo
Cafe vytvoří nové komunitní centrum, kde bude možné realizovat
malé koncerty, vystoupení, promítání apod. Zvukový aparát vytváří
na míru majitel studia GoodDayRecords, producent, skladatel, multiinstrumentalista a zvukař skupiny
Druhá Tráva pan Jiří Mašek, jehož
práce je pro nás zárukou kvality a
vysoké profesionality. S hudebním
zázemím souvisí i zřízení profesionálního nahrávacího studia v naší
Základní umělecké škole. To bude
po nutném odzkoušení sloužit i pro
pořízení záznamů hudebních aktivit
dětí ze základních škol a gymnázia.
Posledně jmenovaní se zapojili do
projektu Erasmus+ a jsem vskutku
rád, že navazují mezinárodní spolupráci s evropskými zeměmi, která je
obapolně prospěšná. Zvláště mne
těší návštěva Švédska, které má
vysokou úroveň vzdělávání a propracovanou výuku se zaměřením
na trvale udržitelný rozvoj. K dobré
náladě jistě přispěje i započetí
prací naproti plaveckému bazénu,
kde vnikne nový parkovací prostor.
Pro sportovce a pochopitelně i
další návštěvníky města tak vedle
parkoviště podél ulice Zámecká
vznikne i dalších 29 míst. Konečně
po dlouhých peripetiích začnou
práce také na silnici I/30, kde
vznikne nové místo pro přecházení
a bezpečně propojí prostor kolem
Benzíny. Zastupitelstvo schválilo
novou příspěvkovou organizaci
Sociální služby města Lovosice,
která posílí terénní práci a umožní
další zkvalitnění péče a služeb pro
seniory. Přeji vám hodně slunce,
krásné jaro a na shledanou na
některé z kulturních akcí města.
Milan Dian

Fotostrana

Reprezentační ples
města Lovosice 2019
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Aktuality

Otevření nové kavárny v KC LOVOš se blíží
V budoucí kavárně Centra kultury LOVOš se intenzivně pracuje. Jako samostatná akce se také rozbíhá stavební příprava instalace
nového výtahu, který propojí všechna nadzemní patra budovy.

V měsíci březnu proběhlo kromě pokládky
dlažby v prostorách kavárny a jejího zázemí
osazování dělicích skleněných konstrukcí do
ocelových rámů, které budou kavárnu rozdělovat a stanou se originálním designovým prvkem
prostoru. Po dokončení povrchových úprav
budou nainstalovány zařizovací předměty, jako
jsou bary nebo osvětlení. Interiérové práce by
mohly být dokončeny v průběhu dubna, což
předznamená stěhování prvního nábytku. Kavárna by měla být otevřena začátkem května.
Fasáda budovy je již téměř hotová, s posledními úpravami se čeká na dokončení některých
interiérových prací souvisejících s montáží oken
a parapetů. Vzhled ulice Žižkova ovšem změní
krom fasády také nová předzahrádka. Do ulice

byla z kavárny vybourána další čtyři francouzská
okna, která rozšíří možnost obsluhy prostoru.
Současně s těmito pracemi probíhají také
úpravy prostor budoucího infocentra budovy.
„Na vše dohlíží osvědčená dvojice Monika a
Michael White, designerka a architekt, kteří mají
na svědomí velmi povedenou rekonstrukci Lovo
Divadla z minulého roku. Jsem si jist, že z jejich
rukou opět vyjde krásný, čistý a účelný prostor,
který bude lidem sloužit minimálně stejně dobře jako náš nový sál,“ pochválil spolupráci starosta města Milan Dian.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost LT-BAU s.r.o. z Ústí nad Labem. Firma v
loňském roce rekonstruovala také sál Lovo
Divadla. Rekonstrukce kavárny, jejího zázemí a

infocentra bude stát celkem 8 400 000,- Kč
včetně DPH.
Zcela nový výtah bude vybudován v zadním
traktu budovy. V březnu byly zahájeny přípravné stavební práce pro bezbariérové propojení
všech nadzemních pater budovy včetně nového
baru v nejvyšším podlaží kulturního centra.
„Současná nákladní zdviž ve foyer budovy se
ukázala jako potenciálně nebezpečná. Špatně
se ovládá a již několikrát jsme museli volat
techniky k uvězněné osobě. Navíc nepropojuje
nejvyšší patro, kde je nyní nový bar, kam je
zapotřebí dopravovat jak osoby, tak zboží a
materiál,“ vysvětlil Vladimír Šuma, místostarosta
Lovosic. V rozpočtu města jsou na nový výtah
vyčleněny 2 miliony korun.
(ik, tuc, foto ik)

„Mobilní rozhlas“ a „Zlepšeme Česko“:
Nová komunikační platforma pro občany Lovosic
Město vylepšilo stávající komunikační toky a ucelilo je do nové komunikační platformy, která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů
na občany, kteří ve městě bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují jejich děti. Nová aplikace umožní dostávat upozornění na blížící se
nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce pro rodiny, seniory nebo jednotlivce, kulturní
a sportovní akce přímo do mobilu či e-mailu.

Informační kanál ovšem nebude
jen jednosměrný, zároveň občanům umožní poukázat na nepořádek, černé skládky, poškozený
veřejný majetek a další věci. Stačí
daný podnět vyfotit a přes aplikaci
Zlepšeme Česko (Android, iOS),
poslat na městský úřad.
„Díky této síti budeme schopni
zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více
občanů do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a
modernější komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit čistotu veřejných prostranství, rychleji a efek-
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tivněji řešit problémy ve veřejných
prostorách a celkově více občany
zapojit do dění v Lovosicích,“ nastínil Milan Dian, starosta města
s tím, že vše je samozřejmě v souladu s GDPR obecným nařízením o
ochraně osobních údajů.
Zlepšeme Česko je mobilní aplikace, kam je možné se jednoduše
přihlásit zdarma. Další možností je
využít webovou stránku meulovo.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplnit
přiložený registrační leták a předat
ho na podatelnu městského úřadu.
Letáky budou k dispozici také

v hale MěÚ, na infocentru a ve
školských zařízeních.
Aplikace Zlepšeme Česko nahrazuje původní portál Lepší místo.
Navíc zapojením dalších subjektů,
jako jsou školská zařízení, Tepelné
hospodářství, Technické služby
města nebo Centrum kultury Lovoš
bude dosaženo mnohem lepší
informovanosti občanů v mnoha
oblastech veřejného života. Uživatelé budou mít možnost filtrovat
jednotlivé zprávy a e-maily a soustředit se pouze na ty, které je
opravdu zajímají. Doposud město

rozesílalo pouze sms zprávy. Nová
platforma umožní občanům využívat různé komunikační nástroje
podle svého uvážení. Může to být
sms zpráva, e-mail, ale také nově
hlasová zpráva nebo mobilní aplikace s tím, že kombinace jsou na
uživateli.
Pro město platforma představuje
snazší, komplexnější a ucelenější
nástroj komunikace s občany s
lepší zpětnou vazbou s možností
monitorovat pomocí přehledů
zájem občanů o rozesílaná data.
(ik)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor životního prostředí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Svoz bioodpadů v roce 2019

Oslava Mezinárodního dne žen

Upozorňujeme občany města Lovosice, že pravidelný svoz bioodpadu
bude letos zahájen 5. dubna a probíhat bude vždy v pátek, 1x za 14 dní.
Poslední svoz v roce 2019 bude proveden 29. listopadu.
Svoz probíhá v těchto ulicích: 28. října, Barákova, Dlouhá, Dvořákova,
Fibichova, Hálkova, Hluboká, Jabloňová alej, Jaroslava Ježka, Jiráskova,
Jungmannova, Karla Maličkého, Kmochova, Komenského, Kostelní, Leoše
Janáčka, Lhotecká, Lovošská, Máchova, Mánesova, Nerudova, Osvoboditelů, Palackého, Pod Vinicí, Polní, Prokopa Holého, Příčná, Přívozní, Purkyňova, S. K. Neumanna, Sadová, Smetanova, Sukova, Sv. Čecha, Škroupova,
Švehlova, Teplická, Terezínská, Tylova, Turkova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Víta Nejedlého, Vrchlického, Wolkerova, Žižkova.
Nádoby musí být přistaveny v den vývozu bioodpadu nejpozději do šesti
hodin ráno.

V rámci MDŽ byly pro lovosické ženy připraveny dvě akce. První uspořádal
tradičně den předem sociální odbor v DPS, kde seniorkám popřáli vše
nejlepší a předali květiny místostarosta Vladimír Šuma a radní Milan Šramota, blok písní zazpívaly děti ze sboru Koťata ze ZŠ A. Baráka. Následovalo drobné pohoštění v podobě chutného zákusku a kávy.
Druhá akce proběhla 8. března v LOVO Divadle, které bylo zcela plné. I
zde všechny přítomné ženy dostaly květinu a drobné občerstvení. Vstupné
bylo pro všechny samozřejmě zdarma a připraven byl kulturní program v
podobě dětského hudebního představení a taneční zábavy.
(foto tuc)

Mezi bioodpad patří: zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky listí, tráva, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, exkrementy masožravých
zvířat a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Žadatelé o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat na MěÚ Lovosice u
pí. Kulhánkové (tel. 416 571 137), kancelář č. 209 a osobně vyzvednout u
spol. FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/88, Lovosice, u pí Jitky Šustrové, dispečerky svozu (tel. 416 724 126), e-mail: jitka.sustrova@fcc-group.cz, každý
všední den od 8 do 15.30 hodin.

Kompostéry na bioodpad
Dobrá zpráva pro zájemce o kompostéry. Koncem měsíce března město
obdrželo informaci, že dotace na jejich pořízení pro občany byla podpořena. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na jejich dodavatele. Zájemci,
kteří v minulém roce žádost vyplnili, budou v nejbližší době úřadem kontaktováni, k dodání kompostérů by mohlo dojít v průběhu května.

Technické služby města

Vichřice - 10. března 2019

Úklid ulic po zimě opět začíná

Během noci z 10. na 11. března 2019 postihla Čechy další vichřice. V Lovosicích vyvrátila velký javor jasanolistý v ulici Terezínská (před zlatnictvím) a lípu srdčitou ve Vodní ulici (na cestě k čerpací stanici Benzina na
Osmičce). Dále technické služby odstraňovaly větší větev odlomenou
z topolu kanadského na cyklostezce směrem k Zámečku. Větrem byly
povaleny také kontejnery na separovaný odpad v ulici Kostelní a Terezínská. Žádné škody ovšem nevznikly.

9. 4. Žižkova od Billy po CK Lovoš
10. 4. Žižkova od Mondelez po autobusové nádraží
16. 4. Vodní, Resslova
17. 4. Krátká, K. Maličkého
23. 4. Kostelní, Kostelní sídliště
24. 4. Sady pionýrů, Wolkerova
30. 4. Tovární, Okružní

Ukliďme Česko 2019

Odbor ekonomický

Městský úřad Lovosice se opět připojí k celostátní úklidové akci „Ukliďme
Česko“, a to v pátek 5. dubna. Zaměstnanci úřadu opět uklidí Havraní
ostrov. Svoz nasbíraného odpadu zajistí Technické služby města Lovosice.

Školní jídelna zdražuje obědy pro cizí strávníky

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opravy dálnice D8 u Lovosic

Od 1. dubna dojde ke zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky v CŠJ:
Pečovatelská služba - původní cena 55,80 Kč, nová 60 Kč
Firemní stravování - vývoz, původní cena 58 Kč, nová 62 Kč
Cizí čip jídelna - původní cena 62 Kč, nová 65 Kč
Bezobjednávkové - původní cena 68 Kč, nová 75 Kč

Pedagogové jsou cizí strávníci. Ty školy, které mají smlouvu o závodním
V době od 13. dubna do 26. května bude prováděna oprava levého jízdnístravování, budou hradit 65 Kč. Strávníci se mohou rozhodnout, zda choho pásu dálnice D8 v km 43 – 45,4 a oprava vozovky nájezdové větve levé
dit pravidelně (65 Kč), nebo nahodile (75 Kč). Hlavní činnosti, tj. vaření pro
poloviny nájezdu Lukavec (exit 45). Z tohoto důvodu bude nájezd na dálděti a žáky, se změna nedotkne.
nici D8 na exitu 45 u Lukavce ve směru na Prahu uzavřen. Řidiči, kteří
budou chtít jet po dálnici D8 ve směru na Prahu, budou navedeni na exitu
45 do směru na Ústí n. L., kde na exitu 48 Lovosice sjedou na silnici I/15 Zápisy do základních škol
(Lovosice – Most) a najedou na D8 ve směru na Prahu. Popřípadě se vyhnou nájezdu na D8 na exitu 45 a využijí nájezd na 48. km u Lovosic.
Zápis se koná ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 14 do
17 hodin ve všech budovách základních škol v Lovosicích. K zápisu se
Lovosický přívoz vypluje na Velikonoce
dostaví povinně oba rodiče s dětmi:
- narozenými před 1. zářím 2013
Koncem měsíce dubna začne opět fungovat lovosický přívoz, ten by měl - které byly u zápisu již v roce 2018, ale byla jim odložena šk. docházka
cestující začít převážet na Velký pátek, tedy 19. dubna. Na vodu bude
spuštěn několik dní předem. „Loď budeme na vodu spouštět pravděpo- Děti narozené po 1. září 2013 do 31. prosince 2013 se mohou dostavit
dobně v pondělí 15. dubna v dopoledních hodinách. Záleží to hlavně na (podle zájmu rodičů), ale přijaty budou po vyšetření školní zralosti.
tom, kdy se nám podaří zamluvit jeřáb,“ prozradil Stanislav Svoboda, provozovatel přívozu.
Rodiče při zápisu předloží:
Tramín, jak se loď jmenuje, bude od té doby převážet cestující každý den - rodný list dítěte
od 8 do 20 hodin v půlhodinových intervalech, a pokud bude třeba, po- - rodné číslo dítěte
pluje i častěji. Sezona by měla trvat až do konce září, což bude záležet - občanský průkaz rodičů, doklad o bydlišti
hlavně na počasí.
Více informací na webových stránkách základních škol: 1.zslovosice.cz;
Ceník jízdného: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let do 15 let 10,- Kč, senioři zsabaraka.cz; zsvsehrdova.cz.
10,- Kč, dospělí 20,- Kč, ZTP, kolo, kočárek a pes s košíkem 5,- Kč.
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V Zámecké ulici se již staví nové parkoviště
Již za pár měsíců vyroste v Zámecké ulici naproti plaveckému bazénu nové parkoviště. Na pondělí 1. dubna bylo
naplánováno předání staveniště zhotoviteli (uzávěrka článků byla před tímto datem). Nová parkovací plocha
o celkové rozloze 1 194 m2 je naprojektována na 29 šikmých parkovacích stání, z čehož 2 místa jsou pro osoby
s omezenou schopností pohybu.

Vzhledem k lokalitě, tedy prostoru před plaveckým bazénem a v blízkosti sportovní haly
Chemik, budou v ose parkoviště v podélném
směru vyznačena dvě stání pro autobus. Provoz
na parkovišti je navržen jako jednosměrný.
Parkoviště bude po obvodu lemováno silničním betonovým obrubníkem, na který naváže
na jihozápadní straně zatravněná 2 m široká
krajnice. Na opačné straně mezi stávajícím silničním obrubníkem podél ulice Zámecká a nově
navrženým parkovištěm bude vybudován dlážděný chodník o šířce 2 m. Zemní práce zahrnují

hlavně odkopávky zeminy. V hrubém odhadu
bude výkopovými pracemi odkryto cca 370 m3
zeminy, štěrku a dalších materiálů.
„Parkovacích ploch ve městě je stále málo.
Tato plocha je již třetí z celkového počtu 12
lokalit, které jsou pro zkapacitnění parkovacích
stání po celém městě vytipovány. Parkoviště ve
Wolkerově ulici se povedlo, tak už se na novou
stavbu opravdu těším,“ uvedl Vladimír Šuma,
místostarosta města s tím, že město má do
budoucna připravenu projektovou dokumentaci
na zkapacitnění parkovacích ploch v ulici Karla

Maličkého a 28. října. „Ve stádiu studie máme
připraveny lokality Tovární ulice, Dlouhá nebo
například Třebenická. Několik parkovacích míst
přibude také díky revitalizaci prostoru „U Turka“, kde bude brzy ukončeno výběrové řízení na
zhotovitele,“ dodal Šuma.
Výběrové řízení na zhotovitele parkoviště
v Zámecké ulici vyhrála společnost INSKY spol.
s.r.o. z Ústí nad Labem. Ukončení prací je naplánováno do 4 měsíců po předání staveniště, tedy
koncem července. Cena veřejné zakázky je 3,2
milionu korun včetně DPH.
(ik, foto ik)

Mlatové cesty na hřbitově byly dokončeny v předstihu
Téměř o dva týdny dříve byly dokončeny práce na starém hřbitově. Nově zde vzniklo téměř 580 metrů mlatových cest v okrové barvě.
Cesty jsou konstruovány jako
sypané plochy z přírodního jemného kameniva, které bylo mechanicky zhutněno. Základem tělesa
mlatové cesty je vrstva směsi dvou
frakcí přírodního kameniva, která
byla namíchaná, rozprostřená a
zhutněná tak, aby zajišťovala maximální soudržnost a nejvyšší dosažitelnou únosnost. Střechovitý příčný sklon cest zajistí odvedení vody
do přilehlého trávníku nebo do
záhonů.
Veřejnou zakázku v soutěži získala společnost SANAP s.r.o. Litoměřice a město za ni zaplatilo 1,3
milionu korun včetně DPH. „Rychlost a preciznost prací na veřejné
zakázce mne velice potěšila. Práce
proběhly bez větších komplikací a
s maximálním ohledem na pietu
místa. Městský hřbitov budeme
mít v hledáčku i nadále. Od budoucna počítáme například s opravou hřbitovní kaple a zaměříme se
i na zbytek cest,“ uvedl Milan Dian,
starosta města. Celková plocha
nově opravených cest přesahuje
1 700 m2.
(ik, foto ik)
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Organizace

Spolek Úsměv=Zdraví
připravoval nový program
V pondělí 4. března se uskutečnila v sále staré radnice další akce
(nejen) pro seniory, březnové setkání spolku Úsměv=Zdraví.
Přítomní byli seznámeni s výsledky
celostátní soutěže „Přeplavme svůj
La Manche“ za plavání v lovosickém
bazénu. Celkem se soutěže v Lovosicích zúčastnilo 37 seniorů, z
toho 32 žen a 5 mužů. Lovosičtí
plavci přeplavali kanál La Manche
šestapůlkrát, za což byli všichni
odměněni. Celostátní výsledky budou známy až v dubnu. Pořadí v
Lovosicích: 1. Karla Štěpánková (983
bazénů, na snímku), 2. Helena
Skopcová (749), 3. Eva Vlasáková
(720).
Poté byli přítomní seznámeni s
nejbližším programem na březen
(přednáška Jak předcházet nemocem 18. 3. ve staré radnici a beseda
pro seniory Médiím na kloub 28. 3.
v Lovoši). Na 12. dubna se připravuje Jarní bál a na 25. dubna Den
zdraví s přednáškami Františka
Stáněho o lécích, Viery Procházkové
– Životní styl a fyzioterapeutky Lenky Tiché z RC Mozaika. V dubnu se
uskuteční také lázeňský pobyt na
Slovensku v Trenčianských Teplicích. Chystá se i zájezd v září do
zámku Vrchotovy Janovice, který

patřil počátkem 20. století Sidonii
Nádherné z Borutína, múze básníka
R. M. Rilkeho a Karla Krause.
Na setkání nechyběla ani hudba a
zpěv v podání hudebníků Ády Škardy (kytara) a Jiřího Kudrmana (klarinet) a mnozí si s nimi zazpívali.
K dispozici bylo i chutné občerstvení.
(hz, foto archiv spolku)

Úsměv=Zdraví - Připravené akce
Trenčianské Teplice 7. - 12. 4. Lázeňský pobyt, 5000 Kč
Luhačovice 27. 4. - 4. 5. Lázeňský pobyt, 6200 Kč
Čapí hnízdo 26. 4. Celodenní výlet, 250 Kč
Pražské Benátky, 2. 5., sraz v 11 hodin u Karlova Mostu v Praze
Doksy 10. - 12. 5. Víkendový pobyt v hotelu Kamýk
E-mail: zamberskaliba@seznam.cz, tel. 603 230 513

Zastupitelé zřídili novou příspěvkovou
organizaci a vydali novou vyhlášku
Na konci března se uskutečnilo druhé letošní jednání Zastupitelstva
města Lovosice. Proběhlo i Setkání s radnicí.
Zastupitelstvo svým usnesením
zřídilo novou příspěvkovou organizaci, která se bude zabývat poskytováním pečovatelské služby. Organizace ponese název: Sociální služby města Lovosice a její zřizovací
listina nabyde účinnosti od 1. června 2019.
Prvotním cílem organizace bude
zabezpečit činnost registrované
sociální služby Pečovatelská služba
města Lovosice v souladu s Komunitním plánem péče a ve větším
rozsahu než doposud. V tuto chvíli
je služba zabezpečována prostřednictvím odboru sociálních věcí a
zdravotnictví (OSVaZ) a rozsahem
činností již překračuje možnosti
takovéhoto způsobu řízení. Z tohoto důvodu město přistoupilo k
zřízení organizace (PO) se samostatnou právní subjektivitou, která
by lépe zajistila financování, realizaci provozu a naplňování Standardů kvality sociálních služeb.
„Příspěvková organizace je pro
město výhodnější než organizační
složka z mnoha důvodů. Vzhledem
k rozsahu činností musí nyní za-

duben 2019

městnanci úřadu zabezpečovat
celou řadu každodenních provozních záležitostí, které později odpadnou. U příspěvkové organizace
není riziko, že by město přišlo o
svůj majetek, protože ona sama
žádný majetek nevlastní. Zároveň
má ZM přehled o finančních tocích
v organizaci a schvaluje výši finančních prostředků na její provoz.
Hlavní výhodou bude možnost do
budoucna rozšířit nabídku sociálních služeb a poskytovat nejen
pečovatelskou službu,“ vysvětlil
starosta města Milan Dian.
Dalším krokem je vyřešení personálního obsazení nové organizace,
zapůjčení majetku a doladění financování prostřednictvím registrace sociální služby. Hlavním účelem
činnosti nové příspěvkové organizace bude poskytování pomoci a
podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci ve spádové
oblasti Lovosice a poskytování
zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta.
Na zasedání byla také schválena
nová obecně závazná vyhláška, ze

Rozvoj potenciálu u dětí
Ve spolupráci s Petrou Dolejšovou (pedagožkou, autorkou projektu
Kouč na cestách a také členkou týmu Sportovní medicíny a ortopedie
z Teplic) jsme v Mozaice připravili nový program na podporu rozvoje
potenciálu a talentů u dětí, a to už od 2 let věku. Start 5. května.
Proč jsme se k tomuto programu
rozhodli a proč jsme pro spolupráci
oslovili právě Petru Dolejšovou?
Zde jsou její slova:
„Ve své praxi jsem měla tu čest při
povolání pedagožky, metodičky
projektů a později i koučky, pracovat s dětmi, jejich rodiči i učiteli.
S většinou svých bývalých žáků se
dodnes potkávám a mám možnost
pozorovat jejich životní
cestu a směr, kterým se
ubírají. Dávno už nejsou
jen ta dítka v lavicích, ale
stávají se dospěláky, kteří
navzdory veškerému hodnocení zaznamenaném na
vysvědčení mají své zájmy, záměry a cíle. Ve
valné většině se ale jejich podoba
diametrálně liší od té, kterou jim
nastavila škola.
V minulosti jsem byla přítomna u
mnoha situací, kdy se řešil zhoršený
prospěch žáka, pro který byla typická věta: „musí zabrat.“ A já si dnes
kladu otázku, proč se namísto čtyřky na vysvědčení z matematiky
neřeší jednička z češtiny. Proč klademe takový důraz na to, co nám
nejde a nebaví nás místo toho,
abychom svou pozornost upínali na
to, v čem prokazujeme nadání nebo, chcete-li, talent. A právě nadání
se skrývá i mezi (ve škole) průměrnými dětmi.
V letech 2012 – 2014 expertní tým
z Pedagogické fakulty UJEP v Ústí
nad Labem prováděl průzkum na
toto téma v rámci Ústeckého kraje,
do kterého se zapojila desítka běžných základních škol, nikoliv gymnázií, kde je takové nadání předvídatelné. Velkým překvapením bylo,
že v počtu mimořádně nadaných
dětí jsme na tom srovnatelně jako
například Praha. U 57 % vytipova-

ných žáků bylo pedagogicko-psychologickou poradnou potvrzeno
dokonce mimořádné nadání. Při
následné práci s pedagogy a žáky
ve smyslu rozvoje dětského potenciálu a nadání pak počet nadaných
dětí vzrostl o 80 % za pouhý jeden
rok. Na základě těchto dat vyvstala
další otázka? Jak by se data měnila,
kdyby iniciativa v tomto směru
nebyla pouze na školách,
kdybychom dali rodičům
a jejich dětem jednoduchý návod, jak dětský
potenciál podpořit již v
předškolním věku a ve
školním zase doplnit
vhodně to, nač ve školách
nezbývá příliš času.
A takto vznikla spolupráce s RC
Mozaika na unikátním projektu pro
rozvoj dětského potenciálu, do
kterého se může zapojit opravdu
každý. Výjimečnost spatřuji zejména
v tom, že se pracuje nejen s rodiči,
kteří se naučí, kterak podněcovat
potenciál svých dětí, ale i s dětmi
samotnými, které jsou součástí
veškerých aktivit. Program je přizpůsoben tak, aby se zapojily jak
děti předškolního věku, tak i ty
školou povinné, a to formou, která
je jim nejpřirozenější, tedy hrou.
Můžete se těšit na logické hry,
práci se slovy, trénink pozornosti
nebo hry zaměřené na prostorovou
představivost, hádanky, hlavolamy
ale i spoustu tipů na deskové hry, se
kterými se pobaví celá rodina. Přijďte 5. května vše zažít na vlastní kůži
do RC Mozaika a otevřít dveře dětskému potenciálu. Těšíme se na vás.
Sledovat nás také můžete na rcmozaika.cz nebo www.facebook.com/
rcmozaika.“

které budou mít radost zejména
majitelé psů, protože reguluje používání hlučné zábavní pyrotechniky.
Doposud žádná takováto vyhláška
ve městě neexistovala. Vyhláška
zakazuje používání hlučné zábavní
pyrotechniky na všech veřejných
prostranstvích v zastavěném území
města a dále na všech místech ve
městě, pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek
přesáhne na další veřejné prostranství nebo soukromý pozemek. V
praxi to znamená, že pokud hluk
způsobený odpálením obtěžuje
osoby v sousedství, jedná se o
porušení vyhlášky. Pokud by se
odpalovala v odhlučněném prostoru nebo na samotě, kde se zvukové
vlny nemohou rozšířit na veřejné
místo, nebude to v rozporu s vyhláškou. Vyhláška dále stanovuje
dvě výjimky: jednou z nich je noc
z 31. 12. na 1. 1. a tou druhou je
žádost schválená radou, podaná
občanem nebo právnickou osobou
minimálně 30 dnů před použitím
zábavní pyrotechniky.
Na dodržování OZV budou dohlí-

žet strážníci městské policie a příslušní zaměstnanci úřadu. Porušení
zákazu používání zábavní pyrotechniky je považováno za přestupek,
za který je možné udělit pokutu až
do výše 20 000 Kč, přičemž v některých případech (například při
ublížení na zdraví nebo poškození
cizího majetku) může jít i o trestný
čin. OZV je zveřejněna na webových stránkách města meulovo.cz.
Hlavními tématy, kterých se týkalo
Setkání s radnicí o týden dříve, bylo
možné zřízení dalších parkovacích
míst ve městě, srozumitelnost veřejného rozhlasu v některých ulicích, veřejné stravování anebo například nakládání s odpady a jeho
třídění.
Zástupce úřadu seznámil přítomné s novou komunikační platformou „Mobilní rozhlas“ a podnětná
diskuze se vedla také k propagaci
města v médiích. Zástupci radnice
si vyslechli poděkování za jarní
květinovou výzdobu a dotazy občanů směřovaly také na lávku přes
Labe, vnitroblok u Turka a další
připravované projekty města.
(ik)

Petra Dolejšová, Šárka Pravdová,
Rodinné centrum Mozaika
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Rozhovor

Lisa: Mou prioritou je kontrola městských financí
Lovosický dnešek představuje nové radní města, kterým položil pět stejných otázek. Nyní si přečtěte odpovědi Jana Lisy.

Jaké byly první měsíce ve funkci radního
města?
Musím říci, že oproti zastupitelstvu se jedná o
velmi podstatnou změnu spočívající hlavně v
četnosti jednání a z toho vyplývající nutnosti se
na ně vždy důsledně připravit. Člověk se najednou seznamuje s každodenními problémy, které
město řeší, poznává mnoho nových lidí a situací,
které nikdy v takovémto detailu na městském
úřadě neřešil. Ob týden se projednává vždy
poměrně velké množství materiálů, což vyžaduje
pečlivou přípravu a také znalost města.
Výhodou pro mě je to, že velká část kolegů
radních tuto funkci vykonávala v minulém období, takže znají kontinuitu řešení většiny problémů a já se mohu vždy zeptat či nechat si
vysvětlit daný problém do hloubky, což je dar k
nezaplacení. Možná někdy kolegy na jednáních
rady otravuji mými pro ně stupidními otázkami
či požadavky na vysvětlení jednotlivých pro ně
banálních bodů, ale já když nevím, tak se ptám,
a když mám jiný názor, nebojím se ho vyslovit a
diskutovat k němu. Takže první měsíce byly
velmi zajímavé a věřím, že jsem pro kolegy a
samotné město v něčem přínosem.
Ve kterých oblastech se budete jako radní
nejvíce angažovat?
Pokud vím, tak žádné rozdělení jednotlivých
odpovědností a kompetencí pro jednotlivá odvětví na radnici v rámci rady neproběhlo a předpokládám, že ani neproběhne. Proto bych rád
svou aktivitu upřel na oblasti, které jsou mi
známé a ve kterých mám dlouhodobé pracovní
zkušenosti. Rád bych se proto podílel hlavně na
uhlídání a kontrole městských financí, protože
vždy a všude platí, že požadavků a potřeb je
vždy více, než jsou možnosti města. Takže finance, korektní smluvní vztahy, smysluplné a přínosné projekty pro všechny. Toto vše úzce souvisí s investiční výstavbou a údržbou města,
takže už nyní je vidět, že práce bude dost a
dost.
Také mám možnost podílet se na koncepci a
vedení tepelného hospodářství města, což mi
zase ukrojí část volného času, ale věřím, že i zde
pomohu svými zkušenostmi, neboť i zde nás
čekají v krátké době velké a náročné úkoly.
Co Lovosicím podle Vás nejvíce chybí? Co
byste zde chtěl zlepšit?
V Lovosicích žiji přes 50 let, takže mohu s čistým svědomím říci celý život, když nebudu počítat pár studijních let v hlavním městě. Lovosice
mají krásné okolí, vynikají logistickou polohou,
velmi dobrou zaměstnaností, obrovským sportovním areálem a tím i sportovním potenciálem.
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Také mě trápí večerní život ve městě, kde po
22. hodině skončil pro mnohé „život“ mimo
lidská obydlí. Není moc kam zajít na skleničku a
na dobré posezení s přáteli. A co teprve si dát
dobré „místní pivo“! To je můj obrovský sen.
Nicméně předpokládám, že otevřením zrekonstruovaného Centra kultury Lovoš se začnou
mnohé věci měnit k lepšímu. Problém, který se
jeví jako hodně složitý, je olejna, ale o tom někdy jindy.

Ing. Jan Lisa

56 let, absolvoval SPŠ strojní v Ústí na Labem a
ČVUT fakultu strojního inženýrství v Praze
(1986). Celý život je spojen s Lovosicemi. Ženatý, dcera 27 let, syn 26 let. Většina pracovního
času na různých pozicích převážně v Lovochemii, nyní vedoucí investic a údržby ve společnosti PREOL. Hovoří anglicky a rusky.
Podařilo se zřídit městskou saunu a v posledních letech došlo i k velkému zlepšení kulturního vyžití obyvatelstva, a to ve všech věkových
kategoriích. V posledních letech došlo i ke zlepšení životního prostředí (snad pouze výjimkou
bylo silně inverzní počasí v polovině února),
takže co víc si přát ke spokojenému žití.
Přesto jsou ale oblasti, které mě jako občana
trápí. V poslední době klesá populace obyvatel
ve městě, ubývá mladých lidí, kteří se zde chtějí
usadit. Za vším se dá hledat jediné a to je ne
moc dobrá bytová politika, když mladí staví
domky v okolí města a ne přímo v něm. Toto se
dobře píše, ale hůře při současných financích a
prioritách města realizuje.
Další velký problém vidím v dopravní obslužnosti a dá se říci skoro „ucpanosti“ města dopravními prostředky. Když vidím, jak je město
dopoledne v prostorách okolo škol, radnice a
jejím okolí ucpáno automobily, vyplývá mi
z toho nutnost začít řešit urychleně dopravně
logistickou obslužnost města včetně zajištění
parkovacích míst.

Proč jste se rozhodl aktivně vstoupit do
politiky?
Nevím, jestli se to dá nazvat jako aktivní vstup
do politiky. V zastupitelstvu jsem působil nebo
působím s přestávkou již 3. období. Předtím
jsem nějakou dobu pracoval i ve finančním
výboru, takže v rámci "komunální politiky" toto
nepovažuji za vstup, ale za určité pokračování.
To, že člověk získal od jednotlivých občanů
města silný mandát (za což je třeba ještě jednou
poděkovat), je silně zavazující, ale nesmí to být
svazující.
Na jednu stranu však říkám, že komunální
politika se dělá se všemi a pro všechny, a protože zde v Lovosicích žiji hodně dlouho, jak už
jsem uvedl výše, tak bych své zkušenosti a znalosti rád zanechal v tomto mém městě. V poslední době se zde hodně změnilo, a to myslím
k lepšímu, a proto bych chtěl, aby tento nastolený trend pokračoval s mou pomocí dál.
Čemu se rád věnujete ve svém volném čase?
Jaké máte koníčky?
Z důvodu poměrně velkého pracovního zatížení mi moc času na koníčky nezbývá. Samozřejmě to není moje dobrá vizitka, ale bohužel
prostý fakt. Jak jsem se zmínil v samotném úvodu, práce radního zabere oproti zastupitelstvu
mnohem více času a den má bohužel pouze 24
hodin. Jelikož mám převážně sedavé zaměstnání a práce na radnici je dle dosavadních zkušeností spíše psychická než fyzická, je třeba zbylý
čas rozdělit mezi nějaké mému věku přiměřené
sportovní aktivity a rodinu. Jelikož už ale mám
děti velké a samostatné, řešení běžných rodinných starostí je minimální. Proto se snažím občas sportovat a udělat něco pro své tělo (zatím
to na něm není vůbec vidět a asi nikdy vidět
nebude, protože hrozně rád jím :-)), takže trochu kolo, plavání a spinning, k tomu práce doma a na zahradě (a to nejlépe vleže :-)). Pokoušel jsem se rovněž proniknout do základů golfu,
ale zatím jsem vždy ztroskotal na volném čase.
Můj asi nejlepší koníček, kterému jsem zůstal
věrný po celý svůj život, je čokoláda. A ta může
být jakákoliv :-).
(tuc)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Školy

Žáci ZUŠ soutěží po celém kraji Aktivní spolupráce ZŠ A. Baráka
Únor a březen byl v lovosické ZUŠce ve znamení soutěží, které
a školy z Coswigu pokračuje
vyhlašuje ministerstvo školství. Žákům se letos dařilo.
Ve všech vyhlášených soutěžích
reprezentovala naši školu většina z
přihlášených žáků až na krajské
úrovni: flétnové trio a flétnový kvartet v Litoměřicích (21. 3.) v komorní
hře dechových nástrojů, sbor Happy Voices na přehlídce sborového
zpěvu v Žatci (22. 3.), žáci literárnědramatického oboru s představením Lochneska vystoupili v Lounech
(29. 3.).
Úspěch zaznamenali hráči na elektronické klávesové nástroje. Pořádání okresního kola letos, a vlastně
poprvé, připadlo na lovosickou
ZUŠku. V pátek 15. 3. jsme přivítali
kolegy z Litoměřic a během dopo-

ledne jsme vyslechli skladby od 9
soutěžících. Všichni se velmi snažili,
bedlivě poslouchali výkony svých
kolegů a užívali si příjemné chvíle s
muzikou. Porota vyhlásila pět postupujících, které čeká krajské kolo
12. 4. v Jirkově. Velmi nás těší, že
jsou všichni z naší školy. Všichni
soutěžící dostali diplom a věcné
dárky, za které děkujeme spolupořadateli soutěže DDM Rozmarýn
Litoměřice a sponzoru Emco Hrdly.
Všem zúčastněným blahopřejeme
a přejeme mnoho dalších uměleckých úspěchů. Informace o výsledcích krajských kol soutěží najdete v
květnovém vydání.

V týdnu 11. – 14. 3. se 20 žáků 8. tříd ze ZŠ Antonína Baráka zúčastnilo
výměnného pobytu se žáky Gymnázia Leonarda Franka z německého
Coswigu. Program se uskutečnil v rámci projektu „Aktivní partnerství:
komunikace, důvěra, spolupráce“, číslo projektu: 100281819,
který probíhá již třetím rokem.

Flétnistky a bubeníci budou hrát s filharmonií

V sobotu 2. března se žáci naší
ZUŠky zúčastnili první zkoušky v
rámci projektu Mládí s filharmoniky,
která se uskutečnila od 9 hodin v
prostorách ZUŠ Teplice. Projekt
podporuje mladé talentované hudebníky a dává jim možnost vyzkoušet si v praxi hru ve velkém a
prestižním hudebním tělese. Orchestr bude řídit zkušený dirigent a
pedagog Ladislav Cigler. Cílem projektu je koncert vzniklý ve spolupráci Severočeské filharmonie Teplice s
žáky ZUŠ Ústeckého kraje a Konzervatoře Teplice, který je naplánovaný
na 28. května v KD Teplice.
První březnovou sobotu byla původně naplánována dělená zkouška, ale místo toho si chtěl pan diri-

gent nejprve poslechnout vše dohromady, aby zjistil, na čem bude
potřeba nejvíce pracovat. „Hrál se
celý repertoár podle programu.
Všichni se statečně drželi a snažili
se zahrát co nejlépe. Neznělo to
vůbec špatně, když vezmeme v
potaz, že zúčastnění spolu hráli
poprvé,“ říká Eva Peluňková, která
připravuje 4 flétnistky. Rovněž tři
bubeníci ze třídy Martina Dolejšího
obstáli na výbornou. „Kluci zjistili,
že bubny nejsou jen o bicí soupravě
a rockové muzice, ale že je nutné
cvičit i na triangl, když se vše má
zahrát tak, jak je potřeba.“
Bližší seznámení s projektem přineseme v květnovém vydání.

Tentokrát jsme hostili německé
žáky my. Program byl velmi pestrý.
Žáci v rámci prohlubování svých
jazykových a komunikačních dovedností
absolvovali
sportovní
utkání nebo společenské hry. Vyzkoušeli si plavecký bazén, notnou
dávku adrenalinu vyplavili na lezecké stěně, navštívili Větruši a prošli
zrcadlové bludiště.
Školáci navštívili muzeum PVO
Zákupy, kde viděli neobvyklou výrobu tradičních papírových masek a
od majitele se dozvěděli i historické
souvislosti spojené s touto jedinečnou produkcí. Ze Zákup se vypravili
do malebné sklárny v Lindavě, kde
je v tematické restauraci čekal i
výborný oběd. Během týdne také

Eva Kozelková, učitelka ZŠ A. Baráka

Týden poezie na ZŠ Sady pionýrů

Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ Lovosice

Měsíc únor patří na naší škole
Týdnu poezie. Ve třídách probíhají
třídní soutěže v recitaci. Dva výherci
z každé třídy postupují do školního
kola, které se letos konalo 14. února. Tentokrát se sešlo 23 recitátorů
a porota to opravdu neměla lehké.
Přes velmi krásné výkony nakonec
z každé kategorie mohl vyhrát jen
jeden. Vítězi letošní recitační soutěže se stali Michaela Králová (kategorie 1. tříd), Tereza Paulová (kategorie 2. tříd), Monika Nedorostová
(kategorie 3. tříd), Kateřina Hellero-
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navštívili Panskou skálu (na snímku)
či Pfannschmidtovu vilu.
Žáci se všech akcí zúčastnili s nadšením a svým aktivním přístupem
vytvořili skvělou atmosféru, kterou
obě strany opouštěly jen s těžkým
srdcem.
Samotné realizaci projektu předcházela pečlivá příprava, proto
velmi děkujeme za spolupráci vedení města Lovosice a učitelům cizích
jazyků. Poděkování patří i majitelům a personálu hotelu Lev, kteří
zajistili bezchybné ubytování a
stravování.

vá (kategorie 4. tříd) a Václav Pechar (kategorie 5. tříd).
Překvapením tohoto týdne byla
beseda se známou spisovatelkou
Markétou Harasimovou v lovosické
knihovně. Paní spisovatelka si pro
mladší žáky připravila „kočkohrátky“, při kterých dětem představila
svou knihu Z deníku kočičky Ťapičky a pro starší žáky si připravila
besedu Jak vzniká kniha. Celý týden
se vydařil a ráda bych touto cestou
poděkovala Městské knihovně v
Lovosicích za spolupráci. J. Hellerová
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Rybáři na schůzi hodnotili uplynulou sezonu
V sobotu 9. února se v lovosické Besedě uskutečnila výroční schůze Českého rybářského svazu, místní organizace Lovosice, na které jeho
členové hodnotili uplynulý rok 2018. A o tom, že se rok opravdu vydařil, svědčí více jak desítka akcí, závodů, aktivit a činností, na kterých
se podílelo mnoho nadšenců z celkové základny 560 členů místní organizace.

Asi tou nejviditelnější aktivitou
některých členů organizace, která
byla zároveň velmi kladně přijata
veřejností, bylo otevření Bistra
Osmička v areálu rybářských chatek. Bistro bylo pro návštěvníky
lesoparku otevřené od května do
září a našlo si ihned své zákazníky.
Mimo klasické občerstvení se zde
konalo hned několik kulturních
akcí včetně dvou dětských dnů.
S otevřením BISTRA Osmička se
počítá i do sezóny 2019.
Jako každý rok i loni proběhly
noční závody „Lovosický úhoř“.
Tyto závody mají dlouholetou
tradici a i ročníku 2018 se zúčastnilo mnoho závodníků, kteří si tuto
akci hodně oblíbili. Účastnilo se
například 7 dětí, kdy nejmladšímu
závodníkovi bylo teprve 10 let.
Úhořů se podařilo ulovit celkem 6
a nejdelší úlovek měřil 90 cm.
V březnu 2018 zahájila místní
organizace úpravu rybníka Oparno.
Ukázalo se, že po mnoha letech,
kdy neprobíhala pravidelná údržba, pouze okolní úpravy terénu a
stahování řas, je rybník ve špatném
stavu. Při výlovu nastalo mnoho
technických problémů, které se
ovšem za pomoci rybářů MO Litoměřice a Lovosice podařilo překonat a rybník vypustit. Sloveno bylo
celkem 60 kusů pstruha, který byl
vysazen do Oparenského potoka.
Výlov ukázal, že pokud by měl být
rybník užíván i nadále, bude nutné
zahájit poměrně rozsáhlou obnovu
a to za pomoci těžké techniky.
Členové obou organizací se i
v roce 2019 budou pokoušet rybník udržet a především uvést do
lepšího stavu.
Rybářský kroužek pod vedením
pana Kroupy, pana Kučery st. a ml.,
a pana Ševely má celkem 15 dětí.
Kroužek se zaměřuje na přípravu
dětí ve znalostech rybářského řádu
a poznávaní ryb, rostlin a živoči-

Členové MO v loňském roce na
úseku Labe č. 8 a na pískovně
v Žernosekách vysadili celkem
pět druhů ryb:
Labe:
Kapr o celkovém počtu 4961 ks
a váze 5700 kg
Lín 400 ks a váze 82 kg
Rychlená štička 1500 ks
o velikosti 5-8 cm
Candát 1000 ks
Štika - candát byl samozřejmě
vysazován po pár kusech a co do
nejvhodnějších míst
Pískovna Žernoseky:
Kapr 4249 ks, váha 7500 kg
Lín 500 ks, váha 200 kg
Štika 1670 ks, váha 300 kg
Amur 733 ks, váha 1100 kg
Sumec 1400 ks o délce 12 cm

chů. Vše je nastaveno tak, aby
výuka byla zajímavá a přitažlivá. V
jarních měsících probíhal praktický
rybolov na řece Labi a již v dubnu
byly vykonány zkoušky mladého
rybáře, které se podařilo všem
novým účastníkům úspěšně dokončit. Činnost kroužku je velice
rozmanitá jak v teoretické, tak v
praktické přípravě rybolovu. V
květnu 2018 byl uspořádán závod
v praktickém rybolovu na řece Labi
v plavebním kanálu Karaš, spolu s
účastníky rybářského kroužku v
Litoměřicích, na kterém měly lovosické děti velmi dobrý výsledek.
„Čistotář“ místní skupiny Lovosice
pan Brejcha pravidelně provádí

Klub vodáků čeká po celý rok
mnoho akcí pro děti i dospělé

kontrolu čistoty vody a to na Labi
úsek číslo 8 a na Milešovském
potoce. V roce 2018 bylo provedeno 7 kontrolních pochůzek na
Milešovském potoce a 18 kontrol
na Labi 8. V celkovém úhrnu se
jednalo o 38 hodin. K nahlášení
možného znečištění vody došlo v
srpnu 2018, kdy byla po krátké
průtrži mračen spatřena olejová
skvrna šířící se po Labi. Při následné kontrolní pochůzce v délce
zhruba 3 km nebyla již olejová
skvrna zjištěna. V místě nebyl zaznamenán žádný úhyn ryb a nebylo ani dohledáno místo úniku oleje.
Při dalších pochůzkách nebyly již
žádné další úniky nebezpečných
Voda se otevřela v půli března a
hurá na vodu závodníci. Tréninky
jsou v plném proudu a děti i dospělí zvyšují kondici na rychlostních
pramicích. Na pohárových závodech se ukáže ve sjezdu, střelbě,
plavání, sprintu a slalomu, jak kdo
natrénoval. V květnu se můžete
přijít podívat na jeden z pohárových závodů pořádaný klubem
vodáků v Lovosicích. Kromě závodů

odpadů, které by zásadním způsobem ohrozily zdraví nebo život ryb,
zjištěny. Na Milešovském potoce
nebyla v roce 2018 zaznamenána
ve vodě žádná přítomnost nebezpečných látek.
„Za rok 2018 bych chtěl poděkovat jmenovitě: S. Hartmanovi, P.
Bližíkovi, J. Ginlovi, S. Rožcovi a
členům výboru za jejich obětavou
práci v MS Lovosice. Dále pak
vedoucím rybářských kroužků za
jejich trpělivost a všem našim členům, kteří se aktivně podílejí na
akcích pořádaných MS Lovosice.
Díky si také zaslouží všechny složky
policie za pomoc rybářské stráži.
Za pomoc děkujeme místostarostovi Vladimíru Šumovi a odborům
MěÚ Lovosice. Na závěr bych chtěl
popřát všem členům ČRS MS Lovosice pevné zdraví a mnoho příjemných chvil strávených u vody.
Petrův zdar,“ uvedl předseda MS
Lovosice Jaroslav Durček.
Jaroslav Durček, předseda MS Lovosice

a maratonů se klub účastní různých
soustředění (pramičkářských, raftových, kajakářských, střeleckých,
turistických a běžkařských v zimě...).
Nabízíme nevšední zážitky a plnohodnotné využití volného času. V
současné době bychom rádi doplnili posádku juniorek (ročník 2005 a
níže). Samozřejmě uvítáme i jiné
ročníky z řad kluků a holek.
Lenka Černá Joachimsthalerová

27.-28.4. Pohárový závod Sanberk
4.-5.5. Pohárový závod Náchod
18.-19.5. Pohárový závod Lovosice
25.-26.5. Pohárový závod Rajhrad
8.-9.6. Mistrovství ČR Čelákovice
22.-23.6. Soustředění na střelbu v Řevnicích
11.-17.8. Soustředění na Sázavě
7.-8.9. Východočeský maraton
11.-12.10. Krumlovský maraton
Na podzim proběhne raftové soustředění v Roudnici nad Labem
O prázdninách proběhne táboření na vodáckém ostrově

Další články najdete na našem webu dnesek.lovosice.com
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V Lovosicích promlouval světově známý kardiochirurg
Jan Pirk, jenž má za sebou přes 7000 operací srdce
V pondělí 4. dubna začaly v lovosické knihovně Hovory s osobnostmi, které připravuje Jaroslav Líska. Zajímavě tak navázal na 45letou tradici
Zeměpisného klubu. Jako první se představil veřejnosti přední český kardiochirurg profesor Jan Pirk – dlouho před besedou bylo vyprodáno
a mnozí návštěvníci stáli.

Pan profesor sice vloni oslavil
sedmdesátku, ale nikdo by mu ji
neřekl. Je štíhlý a usměvavý, pod
krkem má motýlka, ten prý je pro
chirurga vhodnější než kravata. Je
vitální, nezapře se v něm duše sportovce. Miluje běhání, Běchovice
uběhne pod 40 minut, Velkou Kunratickou pod 15 minut, maratonů a
půlmaratonů má na kontě tři desítky, například v Praze, Aténách a
v New Yorku. Vychutnal si i nespočetné množství kratších závodů –
„jen na 10 km“, účastní se i Jizerské
padesátky a sbírá historická vozidla,
zvláště velorexy.
Profesor Pirk představuje už čtvrtou generaci lékařů v řadě své rodiny. V mládí chtěl být námořním
kapitánem, chtěl studovat v Oděse,
uvažoval i o archeologii, ale nakonec zvolil medicínu. „Praděd a děd
byli praktikové, tatínek kardiolog, já
kardiochirurg, lékařem je i strýc
a sestra. Jenom mí dva synové se
nepotatili.“ Jeden z nich sice lékařství studoval, ale nakonec po druhém ročníku skončil a začal dělat
marketing. „A je v něm úspěšný.
Druhý syn vystudoval práva a je
soudcem. Od synů má 7 vnoučat –
břišní stěnu pacienta vede kabel k
externí části náhrady s bateriemi a
řídicí jednotkou, kterou pacient
musí nosit s sebou, například
v tašce. Čeští lékaři dokážou opravdu zázraky.

třeba některé z nich bude lékařem…,“ myslí si.
Jan Pirk pracuje v Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM),
což je špičkové světové zdravotnické zařízení založené v roce 1971
v Praze v Krči, specializující se na
léčbu kardiovaskulárních chorob a
transplantaci orgánů. Pracovala zde
řada světově uznávaných kardiochirurgů, počínaje například profesory
Málkem, Kočandrlem, Bartošem,
Firtem a v současnosti Janem Pirkem. Mezi přední odborníky v IKEM
je nutno rovněž jmenovat profesora
Hejhala, který byl prvním přednostou a průkopníkem chirurgie věnčitých tepen, tedy té nejčastější operace aortokoronárního bypassu.
Operoval i Karla Gotta
Celých 27 let je předsedou Kardiocentra IKEM, byl to on, kdo se
„postaral“ o srdeční arytmii Karla
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Gotta. Pod ruce se mu dostaly i
další známé osobnosti. Slovenskému režisérovi Juraji Jakubiskovi
transplantoval v roce 2012 srdce a
nedomykavost srdeční chlopně
odoperoval Karlu Štědrému v roce
2011. Ročně profesor zvládne i 330
operací srdcí. Za jeho dosavadní
kardiochirurgický život už jich bylo
přes 7000. Mimo to má za sebou
283 úspěšných transplantací srdcí.
Čísla ho řadí k vysoce uznávaným
operatérům srdcí nejen v Evropě,
ale i na světě. „Dříve umíralo 29 %
pacientů na čekací listině, proto byl
zaveden program mechanických
srdečních podpor pro nemocné,
pro které nebyl vhodný dárce. Jednu si návštěvníci besedy se zájmem
prohlédli. Loni se srdce nedočkalo
jen 5 % pacientů,“ uvedl profesor.
Nejstarší pacient Rudolf Sekava,
středoškolský profesor, žije s novým
srdcem 35 let, což je světový unikát.

Je mu 83 let a je prý dlužníkem
neznámé dárkyni. Zákrok podstoupil 31. ledna 1984, tedy před 35
lety. Dvacetičlenný tým absolutních
odborníků v čele s operatérem
kardiochirurgem Pavlem Firtem
(jeho strýc byl ředitelem Rádia Svobodná Evropa) se na složitý zákrok
připravoval několik měsíců.
Není bez zajímavosti, že se transplantace dělají často v noci, proto je
únava velká. Trvají i 20 hodin.
Transplantují se i ledviny a játra,
možná je i kombinovaná transplantace srdce a jater či srdce a plic.
Umělé srdce lékaři IKEMu voperovali jako třetí na světě v roce 2017,
po Francii a Kazachstánu 58letému
pacientovi. Váží 800 gramů, je tedy
asi třikrát těžší a větší než lidské
srdce. Vnitřní uspořádání je stejné.
Má 17 senzorů, které vyhodnocují
aktuální stav pacienta a mění tak
automaticky svou činnost. Přes

Vhodnější srdce je ženské
Jan Pirk hovoří i o bezkrevných
operacích, kdy se operuje bez použití krevní transfuze. Díky Svědkům
Jehovovým doznala kardiochirurgie
určitého pokroku, protože zjistili, co
všechno se dá udělat na srdci bez
krve. Srdce pro transplantaci se
vybírá dle krevních skupin a také
podle váhy. Vhodnější bývá srdce
ženské. V mužském srdci odumírá
ročně 64 milionů svalových buněk,
v ženském srdci žádná. Profesor se
také zmínil, že dříve kardiostimulátory vydržely 2 roky, dnes 15 let a
díky moderní technologii je možné
operovat i osmdesátileté pacienty.
Chystá se i výstavba nových pavilonů za tři čtvrtě miliardy s dokončením snad v roce 2021. Na dotaz o
vegetariánství odpověděl, že je
proti Starému zákonu, a poučil, že
po sauně je lepší sprcha než skok
do studené vody. Pro zdraví doporučil 3x týdně chůzi s nordic hůlkami. „Sport neprodlužuje lidský život,
ale jeho aktivní část. V sedmdesáti
mohu klidně utíkat na tramvaj a
nemusím počkat, až přijede další,“
směje se profesor. Syndrom vyhoření nezná. Neví, o co jde. Ale ví, že
život a smrt jsou někdy jen půl
milimetru od sebe. Při operaci se
nesmíte bát, ale ke každé musíte
mít respekt. Pokud by potřeboval
transplantaci vlastního srdce, nejraději by si jej transplantoval sám.
(hz, foto Miroslav Vlach)
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Lovosice budou ve filmu. A nikoliv
jen jako kulisa

V našem městě se na konci března začal natáčet dokumentární film o slavném lovosickém rodákovi
fotografovi Antonínu Kratochvílovi.

Vyznání horám
Vyznání Českému středohoří

Středohoří naše české,
vy kopečky milé, hezké.
Vy moje hory krásné, milé, jediné,
jak často na vás mé oko spočine.
Vy jste nejkrásnější v tomto našem kraji
i turistům se často srdce tají.
A když v práci bolí nás už údy na poli,
tu podíváme se zase chvilku na hory.
Zas pookřeju tímto pohledem,
jak stále krásně čníte pod nebem.
A když sluníčkem pozlacené
já uvidím vás po ránu,
je to krása, nádhera,
ale chtělo by to do rámu.
Když malíři teď nesmysly jen plodí
a neví, co do rámu se hodí.
Proč nenajde se malíř dobrý,
který by tě chtěl!
Ty Milešovko krásná naše,
vždyť to by přece měl!

Ty vypínáš se vzhůru hrdě pod nebem
a jistě bys mu ráda stála modelem.
Má Milešovko, vévodkyně našich hor,
ty pěješ, zpíváš denně sladký chór.
I když je kolem tebe kopců mnohem více,
ty jsi mezi nimi jako krasavice.
A když někdy odjedeme si na skok
někam v jinou zem,
zas přivítáš nás a už z dálky voláš
„tady jsem“.

Dokument v režii Andrey Sedláčkové, kterou můžete znát například jako režisérku dokumentu o
Václavu Havlovi či velmi úspěšného filmu Fair play,
se bude natáčet nejen v Lovosicích, ale také na
Ukrajině či New Yorku. Ve filmu vystupuje především syn Antonína Kratochvíla Michal, který se vydává po stopách své rodiny, přičemž jeho pátrání
začíná právě v Lovosicích v Státním oblastním archivu, kde se dozvídá mnoho zajímavých informací o
příchodu svého dědečka do Lovosic, o tom, kde
měla jeho rodina dům a fotografický ateliér. Film se

bude natáčet až do podzimu letošního roku a v
únoru roku 2020 by měl mít premiéru. Snímek vzniká ve spolupráci s Českou televizí, ale půjde také do
kinodistribuce. Vzhledem k plánům využívat nově
zrekonstruovanou kavárnu Lovocafé taktéž jako
kinosál, bude se město snažit zrealizovat předpremiéru dokumentu právě tam. Promítání by navíc
bylo doplněno putovní výstavou a návštěvou samotného Antonína Kratochvíla. Na snímku je Andrea Sedláčková a Michael Kratochvíl v archivu v
Lovosicích.
(Vojtěch Krejčí, foto Producent: Punk Film)

Vy moje hory krásné, milé, jediné,
jak často na vás mé oko spočine.
A tenkrát jste nám ochořely,
když nazvali vás Sudety.
My s pláčem jsme vás opouštěli,
oč sladší byly návraty.
A teď tu s vámi chceme být,
jen tady budeme domov mít.
Vy moje hory krásné, milé, jediné,
jak často na vás mé oko spočine.
A večer, když slunce chodí za vás spát,
pak musí ještě svůj malý pozdrav dát
a paprsek poslední pak vystřelí jak šíp
a pozdraví tam v dálce Horu Říp.
Růžena Špičková, 85 let, Březno u Lovosic
Vše nejlepší!

„Jak s ním?“, 2. díl: Co se může stát odpadem, ale nemusí

Vážení čtenáři, v dalším zamyšlení
„Jak s ním?“ míněno jak nakládat
s odpady se pokusíme společně
odvodit, co vše může odpadem
být. Zároveň si popíšeme vhodné
metody, jak tyto předměty zařazovat tak, aby nevytvářely kvanta
odpadu. Volme třídění tak, aby
materiály námi odložené, pro nás
nepotřebné, mohly být zužitkované. Tento kratičký úvod a navázání
na předchozí článek nás jednoznačně uvádí do problematiky
separace, která může být obrovským pomocníkem při snižování
množství celkově vyprodukovaných
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odpadů.
Existují názorové skupiny, které
pojmu separace přikládají obrovský
význam a domnívají se, že důsledné nakládání s každou věcí, kterou
chceme odložit a tedy jí separovat
může vést k tomu, že se množství
odpadu rapidně zmenší, případně
odpad nebude vznikat žádný. Tato
odvážná myšlenka má obrovský
význam a skutečně v teoretické
rovině může vést k tomu, že se
množství odpadu přivážející na
skládku bude snižovat. Naše dlouhodobé statistické sledování bohužel ukazuje poněkud jiný trend, jak

vyplývá z následujících dvou obrázků. Na obr. č. 1 vidíme idealizovaný stav, se kterým do jisté míry
kalkuluje i plán odpadového hospodářství jednotlivých krajů a s tím
následně i plán odpadového hospodářství České republiky. V některých speciálních případech tento
efekt může nastat a skutečně celkové množství naváženého odpadu
od obyvatel a také z podnikatelské
sféry může v absolutních číslech
klesat.
Statistické sledování této záležitosti na skládce, kterou provozuje
Sdružení obcí pro nakládání s od-

pady litoměřického okresu (SONO
PLUS, s.r.o.) nám v dlouhodobém
horizontu bohužel ukazuje poněkud jiný vývoj a to takový, že
množství odpadu svezeného z
černých popelnic se nám na návozu dlouhodobě stabilizovalo a
separační materiál v tzv. primárních
separacích se nám k množství
směsného komunálního odpadu
přičítá. Tato situace je znázorněna
na obr. č. 2.
Petr Medáček, starosta Budyně n. O
a předseda Rady sdružení SONO

Pokračování příště
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Bezpečnostní složky

V roce 2018 zaznamenali hasiči
rekordní počet výjezdů
V roce 2018 zaznamenala jednotka profesionálních hasičů HZS
Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, stanice Lovosice rekordní
počet výjezdů od své obnovené dislokace v Lovosicích v celkovém
počtu 261. Do počtu událostí se promítlo suché léto a mnohé požáry
přírodních porostů. Jednou z nejrozsáhlejších událostí byl červencový
požár v údolí Porta Bohemica.

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. února do 15. března 2019)
Odcizení litinového roštu
22. února v 7.15 hodin jsme řešili odcizení litinového roštu od kanalizace
v ulici Resslova.
Verbální napadání
22. února v 15.05 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili slovní napadání
mezi dvěma osobami. 4. března v 21.20 hodin jsme pak na žádost Policie
ČR v ulici J. Ježka řešili slovní napadání mezi dvěma osobami a neoprávněné vniknutí na pozemek.
Poskytnutí pomoci, přivolání RZS
25. února v 9.10 hodin jsme u marketu Penny na žádost záchranné služby
poskytovali pomoc osobě, která seděla na zemi a stěžovala si na bolesti.
Následně byla vozem RZS převezena do nemocnice v Litoměřicích.
Pomalování technického zařízení na hřišti
3. března v 16.25 hodin jsme řešili pomalování technického zařízení na
hřišti v ulici Přívozní.
Podezření z užívání nedovolené psychotropní látky
5. března v 13.50 hodin jsme v ulici Školní řešili užívání nedovolené psychotropní látky na veřejně přístupném místě.
Rušení nočního klidu
7. března v 23.37 hodin jsme v ulici Wolkerova řešili rušení nočního klidu.
Poskytnutí pomoci řidiči
9. března v 13.45 hodin jsme v ulici Purkyňova poskytovali pomoc osobě
při zprovoznění vozidla, které zůstalo stát na pozemní komunikaci.

Požár pole u Jenčic, červenec 2018 (horní snímek). Na spodní fotografii je taktické cvičení na zámku v Libochovicích, říjen 2018.
Foto Lukáš Balaštík a Pavel Pech

Součástí činnosti jednotek HZS
ČR jsou i taktická cvičení a seznamování s novými průmyslovými
objekty nebo objekty se složitými
podmínkami pro hasební zásah. V
roce 2018 proběhla spolupráce
například s Lovochemií a.s., P3
Parkem, NCH Distribution nebo
státním zámkem Libochovice a
prodejnou LIDL.
Přehled počtu událostí na ORP
Lovosice
V roce 2018 bylo na území ORP
Lovosice zaznamenáno a nahlášeno celkem 261 událostí, ke kterým
vyjížděly jednotky požární ochrany
HZS Ústeckého kraje a jednotky
SDH obcí. Z celkového uvedeného
počtu bylo 88 požárů, 63 dopravních nehod, 94 ostatních technických zásahů - úniky nebezpečných
látek, technické pomoci a v 16
případech se jednalo o plané poplachy z důvodu neoznámeného
pálení nebo zneužití jednotky PO.
Za výše uvedené časové období
nedošlo k žádné mimořádné události, která by významně ohrožovala větší počet obyvatel.
Přehled počtu výjezdů jednotek
PO na území ORP Lovosice
Na území ORP je místně příslušná
jednotka požární ochrany HZS
Ústeckého kraje, požární stanice
Lovosice (261 zásahů) a posilovou
profesionální jednotkou jsou hasiči
z Litoměřic.
Významnou úlohu
zastávají dobrovolné jednotky obcí
(JPO III), zejména SDHO Třebenice
(47 zásahů), SDHO Chotiměř (26
zásahů), SDHO Prackovice nad
Labem (14) a SDHO Klapý (13 zásahů), které se podílejí na zajišťování
požární ochrany ve městech, která

duben 2019

své jednotky nemají (Lovosice,
Libochovice). Poslední jednotkou
JPO III je SDHO Třebívlice, která
prochází stále generační obnovou
(7 zásahů). Kromě JPO III zaujímají
důležitou úlohu i JPO V jako SDHO
Čížkovice (18 zásahů). V roce 2018
zasahovala i mimo svůj mateřský
hasební obvod (areál Lovochemie
a.s.) i HZSP Lovochemie (3x).

Verbální a fyzické napadání
10. března v 11.50 hodin jsme na žádost Policie ČR u nádraží ČD řešili
slovní a fyzické napadání mezi dvěma osobami.
Poskytnutí pomoci
12. března v 13.50 hodin jsme v ulici Sady pionýrů poskytovali pomoc
osobě, která upadla z důvodu zdravotního stavu na zem.
Poškození skla u nástěnky
14. března v 18.05 hodin jsme díky pozornosti občanů zadrželi osobu,
která úmyslně na autobusovém nádraží rozbila skleněnou výplň u nástěnky s mapou města.
Krádeže v marketech
Ve dnech 10., 11. a 14. března jsme řešili krádeže v marketech. Ve všech
případech byla za přestupky udělena pokuta.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Bezpečnostní rada Obce s rozšířenou
působností Lovosice letos poprvé jednala

Přehled událostí podle
jednotlivých obcí
Stejně jako v předchozích letech
tak i do 31.12.2018 bylo nejvíce
událostí na území města Lovosice
(105), dále na katastrálním území
Velemína (33), Třebenic (31), Prackovic n. L. (30), Čížkovic (22), Libochovic (14) a Malých Žernosek (14).
V letošním roce se do statistiky
především v Malých Žernosekách a
Prackovicích n. L. promítly požáry
podle železniční tratě Ústí n. L. Lovosice.
V přehledu nejsou zahrnuté plané
poplachy, které byly nejčastější v
Lovosicích (5). Plané poplachy se
podílejí na všech výjezdech jednotek požární ochrany ve výši cca pěti
procent.
Lukáš Balaštík,
velitel požární stanice Lovosice

Za řízení předsedy bezpečnostní
rady starosty města Milana Diana
rada dne 4. března projednala
zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
na území ORP Lovosice za rok
2018 a problematiky ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.
Pracoviště krizového řízení na
jednání zhodnotilo připravenost na
řešení krizových situací v rámci
celého správního obvodu (ORP)
Lovosice za rok 2018. Zprávu předložil tajemník bezpečnostní rady
Jaroslav Křivan.
O připravenosti také informovali
zástupci Policie ČR, hasičského
záchranného sboru (HZS) a zdravotnické záchranné služby (ZZS).
Rada konstatovala, že složky integrovaného záchranného systému

jsou plně připraveny na případné
krizové situace.
Dalším bodem jednání bylo finanční zabezpečení řešení krizových situací a odstraňování jejich
následků na rok 2019. Příslušnou
částku schválilo zastupitelstvo
města na svém lednovém jednání.
Zástupce Policie ČR ÚO Litoměřice seznámil bezpečnostní radu
s personálním obsazením obvodního oddělení Lovosice a pracoviště Radovesice a vyhodnotil spolupráci s Městskou policií Lovosice.
Zástupce HZS Litoměřice radu
seznámil s analýzou možných
zdrojů rizik na území správního
obvodu. Ředitel městské policie
vyhodnotil bezpečnostní situaci na
území města Lovosice za rok 2018.
Jaroslav Křivan,
útvar obrany a krizového řízení MěÚ

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 3. května
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Informace

1. vítání občánků v Lovosicích
Ve čtvrtek 14. března proběhlo v Pfannschmidtově vile první letošní
vítání občánků v Lovosicích. Obřad vedli radní Milan Šramota
a matrikářka Hana Boučková. Kulturní vystoupení zajistily děti
z Mateřské školy Sady pionýrů.
Foto: Radim Tuček

Zleva: Anna Moučková, Martin Frieser, Dominik Kopecký, Jaroslav
Radil a Filip Mareš

Zleva: Ondřej Kindl, Viktorie Tůmová, Matyáš Krug, Adéla Jenčová
a Antonín Frejka

WorldBook - Světová encyklopedie
je nově dostupná čtenářům
městské knihovny

Městská knihovna Lovosice v nedávné době získala pro oddělení technické
literatury nový přírůstek v podobě 22 svazkové WorldBook (Světové encyklopedie) v anglickém jazyce. Encyklopedie je mimo jiné zaměřena na přípravu ústních i písemných projevů žáků a studentů, a to již od prvního
stupně základních škol počínaje žáky 4. třídy. Obsahuje více než 29 000
ilustrací (z toho 24 000 barevných). Na jejím vydání se podílely tisíce vědců
a umělců z teorie i praxe a učitelé škol všech stupňů od základních po univerzitní. Encyklopedie byla testována ve více než 400 třídách škol různých
stupňů USA a Kanady. Byly ověřovány: názornost jazyka, srozumitelnost
textů, vyobrazení a jiné. Zaměřuje se především na poskytnutí solidního
základu k danému jevu, uvádí širokou škálu vizuální pomoci k pochopení
problematiky od obrázků, přes mapy nebo diagramy, obsahuje otázky sloužící k lepšímu pochopení a zapamatování si problematiky, obsahuje odkazy
na příbuzné obory a každý článek je zakončen krátkým souhrnem nejpodstatnějších informací.
Soubor poskytne uživatelům nejen radost z nově nabytých faktů, ale i potěšení z estetických zážitků a pokroků v angličtině. WorldBook byla poskytnuta vedením International Bank Book Information Market Of Bohemia, konkrétně panem Křivským, a předána ředitelství SPŠ Chemické v Lovosicích
panem Obrubou. Následně byla poskytnuta Městské knihovně Lovosice.

Mezinárodní aktivita lovosických
gymnazistů neutichá
Středoškoláci se setkávají s kolegy z Německa, Maďarska, Švédska,
Francie, Itálie i Portugalska.

Velmi agilním způsobem se staví k
mezinárodní spolupráci a projektové aktivitě mladých středoškoláků
lovosické gymnázium. Jeho studenti
totiž jsou (a budou) v tomto i příštím školním roce z pohledu přeshraničních kontaktů a výjezdů symbolicky doslova "na roztrhání".
Již v lednu fakticky zahájila škola
(mobilitou v mrazivém švédském
Ostersundu, kde byla výprava přijata i vedením města) činnost v rámci programu ERASMUS+. Zde čeští gymnazisté působí se svými vrstevníky ze Švédska, Francie, Itálie a
Portugalska. Ve druhé polovině
října je v plánu společné setkání pod Lovošem a následně pak i v
dalších evropských lokalitách, přičemž grant obnáší pro gymnázium rozpočet takřka třicet tisíc euro. Nyní v dubnu zamíří jiná skupina žáků němčinářů do oblasti bavorského Schirdingu, kde se bude
společně s německými studenty podílet na plnění úkolů v rámci atraktivního studijně - naučného
programu s ekologickým podtex-

tem. V závěru září je pak v plánu
další přeshraniční reciproční spolupráce, tentokrát se školou ze saského města Sebnitz, kdy čeští školáci
přivítají německé hosty doma v
Polabí (lovosická škola hodlá žádat
o podporu z fondu Euroregionu
Elbe a dílčím způsobem i radnici
města Lovosic). A v neposlední
řadě se v počátku října další skupina českých studentů vypraví na
studijní výměnný pobyt do maďarského města Kiskunfélegyháza, kde
hodlá rozvinout bližší spolupráci s
tamní školou Közgazdasági Szakgimnazium (ve druhé polovině stejného měsíce přijedou Maďaři na
oplátku do Lovosic).
„Na naše žáky i kantory koordinátory toho čeká opravdu dost. Je to
samozřejmě značná porce práce,
starostí, úsilí a zařizování navíc, a to
pro všechny zainteresované. Nicméně smysl, význam a přínos realizace podobných aktivit pro mladé středoškoláky je naprosto neoddiskutovatelný," připomněl ředitel
lovosického gymnázia Marek Bušek.

Farní charita vloni poskytla 1316 kontaktů

Zleva: Jindřich Pitel, Šimon Hlaváček, Tobiáš Jindřich a Tomáš Rychtr
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Farní charita Lovosice,
terénní sociální služba,
pomáhá lidem, kteří se
ocitli v těžké životní situaci.
Služba je poskytována
ambulantně v kanceláři na
adrese Školní 476/3 a terénní formou v Lovosicích
od pondělí do pátku od
8 do 16 hodin.
V terénní službě bylo za
celý rok 2018 poskytnuto 1316
kontaktů a 966 zprostředkování na
další sociální služby. V nejvyšší míře
se řeší bytová situace, dále pak
problémy se zadlužeností, kde poskytujeme zprostředkování uživatelům na specializovanou instituci

(dluhovou poradnu). Během roku 2018 došlo v
terénní službě ke zjištění,
že v Lovosicích je nedostatečně zajištěna speciální a
odborná zdravotní péče,
především chybí lékař psychiatr.
Poskytujeme také doplňkové fakultativní služby ve
formě okamžité potravinové pomoci a ošacení pro potřebné,
které byly za tento rok využity 219
krát. Všechny činnosti v rámci naší
služby jsou poskytovány vždy bezplatně. Službu zajišťuje Dagmar
Lendelová, sociální pracovnice.
Farní charita Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Fotostrana / Sport

Hlavní cena z plesu putovala dětem do Dlažkovic
Dne 16. března se uskutečnil již 9. reprezentační ples města Lovosice. Centrum kultury LOVOš připravilo velmi bohatý program v čele s hlavním
hostem večera, skupinou Těžkej Pokondr. Zahájení plesu měla na starost jedna z nejúspěšnějších tanečních škol v republice HES Praha a celým
večerem provázela známá moderátorka Hana Reinders Mašlíková. Novinkou pro hosty bylo občerstvení, které připravil finalista soutěže MasterChef Česko 2019 Marek Kühnel, který se zároveň postaral i o výrobu speciálního dortu. Ten byl následně vydražen a částka 3600,- Kč pak
byla předána Dětskému domovu v Dlažkovicích. Nakonec byl dětem věnován i dort samotný. To však nebyla jediná věc, která do Dlažkovic
putovala. Hlavní cenu slosovatelné tomboly, lednici v hodnotě 15 000 korun, vyhrál zaměstnanec Centra kultury Martin Poláček, který ji také
věnoval dětskému domovu.
Foto: www.retrobox.cz

Lovosičtí kickboxeři vybojovali na domácím turnaji 17 medailí

Dne 9. března se v lovosické sportovní hale Chemik konal již druhý
ročník mezinárodního turnaje v kickboxu s názvem Czech International
Kickboxing Tournament, nad kterým
znovu převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.
Pořadatelem turnaje byl oddíl kickboxu ASK Lovosice společně s Českým svazem fullcontactu.
Turnaje se zúčastnilo 277 startujících z 33 klubů České republiky,
Německa a Slovenska. Bohužel v
důsledku chřipkové epidemie zrušily
svou účast kluby z Rakouska a Polska. Jednalo se o turnaj v polokontaktních disciplínách kickboxu,
což znamená, že se zápasilo na tatami.
Náš klub si vedl parádně. Celkem
jsme vybojovali 10 x zlato, 6 x stříbro
a 1 x bronz, což nás zařadilo na druhé místo v úspěšnosti klubů za Falcon Vysoké Mýto, který vybojoval
celkem 13 zlatých. Nejúspěšnějšími
bojovníky našeho klubu byla Lenka
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Masopustová, která jako juniorka ve
své kategorii neměla soupeřky a
musela tak startovat v kategorii žen,
kde vybojovala dvě zlaté medaile,

daile v kategoriích lightcontact juniorů a mužů do 89 kg a jedno stříbro
v kategorii kicklight juniorů do 89
kg.
V souběhu s tímto turnajem se také
konalo II. kolo Národní K1 ligy (plnokontaktní disciplína v ringu). Toho se
zúčastnilo celkem 60 závodníků, kteří
své síly změřili ve 30 zápasech. Za
náš klub startovalo celkem 6 bojovníků, ale bohužel nikdo z nich ve
svých zápasech nezvítězil. Současně
se také konalo II. kolo ČeskoSlovenské ligy MMA, které probíhalo
v octagonu neboli v kleci. Zde bylo k
vidění celkem 17 velmi kvalitních
zápasů. Zde náš klub neměl žádného
zástupce.
Divácká návštěvnost byla obrovská.
Během dne akci, která probíhala od
9 do 16.30 hodin, navštívilo více než
600 diváků. Vstup byl zdarma. Příští
dále Sabina Zelinková, která také rok chystáme třetí ročník tohoto
vybojovala dvě zlaté medaile v kate- turnaje, který bude spojený s oslavagoriích st. žákyň do 55 kg, a Vítězslav mi 30 let od založení našeho klubu.
Vít Masopust, foto archiv klubu
Svoboda, který získal dvě zlaté me-
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Molo na Osmičce bylo po
řádění vandalů opraveno
Nejen majetek města, ale i ostatní subjekty trpí nájezdy vandalů.
Tentokrát se terčem stalo molo pro osobní lodní dopravu na Osmičce.
Nejen, že se velmi často ztrácí záchranný kruh, ale také muselo dojít
k opravě zábradlí, výměně všech klíčů a zabezpečení tělesa mola, do
kterého vnikly cizí osoby.
V nedávné době muselo nechat
Ředitelství vodních cest opravit a
zabezpečit molo pro osobní lodní
dopravu, které ve městě provozuje.
„Největší nebezpečí představovalo
možné vniknutí osob do prostoru
tělesa mola. Hrozilo, že pokud by
zde zůstal uvězněný člověk, nemusel by se dovolat pomoci. Okamžitě, jak bylo poškození zjištěno,
zajistili jsme nápravu. Došlo také
k nejnutnější opravě poškozeného
zábradlí a výměně všech klíčů včetně těch od nástěnek,“ uvedl Roman
Tlustý z Ředitelství vodních cest.
Podle Tlustého jsou Lovosice
jediným městem na jím spravovaném úseku Labe, kde se ředitelství
potýká s takovýmito problémy.
„Žádné jiné přístavní molo není tak
často opravováno jako to v Lovosicích. Pravidelně měníme jízdní řády
podle aktuální sezóny, ale nikde
nemusíme každý rok kupovat nový
záchranný kruh a opravovat či
měnit jeho úložný box,“ podotkl
Tlustý.
Prostor lesoparku Osmička trpí
častým řáděním vandalů, jejich oku
neušla grilovací centra, která zde
vznikla teprve loni, herní prvky
dětského hřiště, fitness soustava a
venkovní mobiliář. Například stolek
umístěný na přání občanů u pétanque hřiště byl hned za pár dní
po usazení „vyzdoben“ nápisy.
Poškozeny a pomalovány jsou také
informační cedule broukoviště a
vinné stezky.
Osmička v tuto chvíli není monitorována žádným kamerovým systémem. „Podle mého názoru by
měl být takovýto krok až hraničním
řešením. Lepší by bylo, aby se změ-

nilo obecné chování k veřejnému
majetku,“ uvedl Vladimír Šuma,
místostarosta města.
Osmička by se měla dočkat rozšíření. V loňském roce bylo v prostoru před restaurací Sauna vysazeno
několik desítek stromů a letos
dojde k vybudování mlatových
cest. V budoucnu by v místě mohla
vzniknout další volnočasová aktivita v podobě MultiDisc golfu. Na
podzim zde bylo umístěno několik
desítek nových laviček.
(ik, foto ik)

Plán zájezdů a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2019
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
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Vy nám tanky, my vám branky.
Je to 50 let od slavných výher
Pamatujete se ještě? Začátkem
dubna uplyne už padesát let od
doby, kdy manifestace po vítězství
nad Sověty v hokeji byly vzaty za
záminku rychlého konce všech
posledních výdobytků pražského
jara, Dubček byl nahrazen Husákem
a propukla normalizace. V srpnu
1969 už decimovali české demonstranty čeští kolaboranti.
Tehdy bylo vítězství nad Sověty
(1. zápas 2:0, 2. zápas 4:3) víc než
jen sportovní triumf. Heslo „Vy nám
tanky, my vám branky", znělo celou
zemí, když „naši hoši“, českoslovenští hokejisté, na mistrovství světa ve
Stockholmu v roce 1969 dvakrát
porazili sovětskou sbornou. Československo sice po porážce s domácími Švédy skončilo třetí, ale „okupanti“ byli dvakrát slavně poraženi.
A to si lidé přáli. Mistrovství světa
mělo být původně v Praze, už prý
byly dokonce vytisknuty i plakáty.
Kvůli okupaci a obavám z nepokojů
komunistická vláda mistrovství v
Praze odřekla.
A to ještě, kdyby lidé u televizorů
viděli, že naši hokejisté nepodali
ruským hokejistům po zápase ruku.
To televize v Praze ustřihla. Při druhém zápasu si zase někteří hokejisté, a to Jaroslav Holík, Jozef Golonka, Jaroslav Jiřík, Jan Havel, brankář
Vlado Dzurilla, Jan Suchý a Josef

Černý přelepili hvězdičku u lva na
dresu černou izolační páskou.
„Nevadí, že není zlato, ty dva pátky
stály za to“, skandovalo se v manifestacích po druhém zápasu. Na
zdech po celé republice bylo skóre
zaznamenáno na dlouhé měsíce.
Po druhém vítězství zaplnilo Václavské náměstí víc než sto tisíc lidí a
oslavy probíhaly i v dalších městech
a obcích. Do ulic jsme vyšli i v Lovosicích, bylo nás asi šest set, kteří
nepřišli jen slavit hokejová vítězství.
Lidé tím přece dali najevo, co si
myslí o sovětské okupaci. V Lovosicích průvod prošel ulicemi a skončil
u sochy Rudoarmějce. Tam se zazpívala píseň „Jdi domů, Ivane…“
Jaromíra Vomáčky (ten v Lovosicích
později dokonce nějakou dobu žil)
a lidé se potom pokojně rozešli do
svých domovů.
Tehdy tam naposledy byli v průvodu mnozí, kteří později zradili a
raději dělali kariéru. Oslava porážky
sovětského hokejového týmu necelý rok po srpnové invazi se totiž
stala jednou ze záminek pro nastartování procesu normalizace, a proto
někteří lidé nakonec svou účast v
průvodu při prověrkách loajality v
roce 1970 zapřeli. Nastala doba
úplatků, udávání a strachu, doba
útěku do soukromí na chaty a chalupy…
(hz)
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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:

Mozaika manželů Solovjevových
Často se lovosičtí občané ptají, kdo
je autorem mozaiky na severní straně výměníkové stanice v ulici Karla
Maličkého z roku 1974. Když si ji
prohlédnete, vidíte, že sestává ze
dvou částí: první kruhová část znázorňuje stylizované kolony a další
výrobní zařízení chemických závodů
v Lovosicích, druhá obdélníková část
zobrazuje staré Lovosice. Lapidární
tvary domečků s nepravidelnými
plochami střech najdeme často v
olejomalbách J. Solovjevové. Autory
návrhu i provedení jsou akademičtí
malíři, manželé Jaroslava a Jan Solovjevovi z Turnova. V kladení mozaiky
jim pomáhal Ladislav Eichler ze Stavomontáží Teplice.
Výtvarníci Solovjevovi jsou od října
2007 čestnými občany města Turnova. Jan Solovjev se na šperkařské
škole v Turnově vyučil rytcem kovů,
byl totálně nasazen, ale měl štěstí:
jako rytec v Praze dělal razidla a
vypalovací cejchy pro dobytek. Po
válce chodil na UMPRUM, ale v roce
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1948 mu za protistátní činnost zavřeli bratra a brzy putoval do vězení
i on – odseděl si pět měsíců těžkého
vězení, ale zázrakem ho po propuštění nechali školu dodělat. Jeho paní
Jaroslava pocházela z Karlína, dětství
prožila na periférii Prahy. Mladí lidé
se před lety poznali na pražské
uměleckoprůmyslové škole, v ateliéru legendárního profesora Filly.
Chodili spolu pět let, pak se vzali a
odešli do Turnova, kde prožili celý
svůj další život.
Začátky v Turnově byly dost krušné, Jan Solovjev nakonec ilustroval
publikace pro děti: popisné ilustrace
ptáků, rostlin a minerálů, moc peněz
za to nebylo. Ale jak uvádí: „žili jsme
si svobodně.“ Pro Králův háj v Liberci
vytvořil Jan Solovjev velkou sochu
Rodiny, pro další města víc než deset dalších velkých venkovních plastik z kamene, či měděného plechu.
Paní Jaroslava zemřela v březnu
2013, Jan Solovjev 7. února 2014 ve
věku nedožitých 92 let. hz

Jarní putování okolím Lovoše
letos napíše 40. kapitolu
Klub českých turistů Lovosice zve
všechny přátele pohybu v přírodě
do rozkvetlého Českého středohoří.
Prezentace účastníků 40. ročníku
Jarního putování okolím Lovoše je
27. dubna 2019 od 7 do 10 hodin v
restauraci Sauna v Přívozní ulici v
Lovosicích. Autobusy vás odvezou
ke startu na Paškapole, nejvyšší bod
silnice Lovosice – Teplice se zastávkou ve Velemíně. Cíl je tradiční v
turistické chatě na vrcholu Lovoše.
Nejkratší sedmikilometrová trasa
nás provede z Velemína malebným
údolím Milešovského potoka pod
zříceninu hradu Oparno. Na desetikilometrové trase nejprve sejdeme
lesy kolem malebné studánky do
Velemína a spolu s nejkratší trasou
vystoupáme do cíle. Po historicky
nejnavštěvovanější trase 16 km vystoupáme na Milešovku, královnu
Českého středohoří. Na dvacítce
nejprve sestoupíme téměř k Labi do
Litochovic, projdeme nádherným
údolím Labe – Portou Bohemikou a

Opárenským údolím přes obec
Oparno vystoupáme do cíle. Trasy
25 a 33 km vystoupají na Milešovku
a nabídnou malebná zákoutí pod
vrcholy Pařezu a Lipské hory. Jediná
padesátka startuje z Lovosic, přes
Portu Bohemiku a Paškapole vystoupá na Milešovku a ve stopách třicít-

ky dorazí do cíle na vrcholu Lovoše.
V cíli obdrží každý účastník pamětní list. Organizátoři věří, že nad nimi
bude svatý Petr držet ochrannou
ruku a České středohoří se oblékne
do rozkvetlých šatů. Přijďte poslední sobotu v dubnu aktivním pohybem oslavit jaro pod Lovošem. Bližší
informace na www.kct.lovosice nebo
ve skříňce KČT Lovosice v ulici Osvoboditelů.
Miloš Vodička
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