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SLOVO STAROSTY

9. festival folklórních souborů v Lovosicích
Foto Anna Hrochová

Aktuality

Opravy vnitrobloku
„u Turka“ začínají
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Téma

Nové Lovo Café
otevřelo své brány

4,5|

Kultura

V Lovosicích exceloval
Laco Deczi s kapelou

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
přehoupli jsme se do
vpravdě letního počasí a
to je znát i na účasti
kulturních akcí. Festivalem,
jenž
takříkajíc
otevřel letní kulturní
sezónu, byl Folklorní
festival. Letos soubory
vystupovaly opět na Václavském
náměstí, kde je více prostoru, atmosféru zkrášluje fontána a rovněž na
nových lavičkách s opěradly se
daleko lépe kultura vstřebává. Další
v pořadí byla dvoudenní, letos prvně
uspořádaná akce Lovosice jinak. I
v jiných městech se podobné uskutečňují, ale záleží vždy na schopnosti
organizátorů, jak akci uchopí. V
našem městě organizaci zajišťovalo
KC Lovoš, a tak byl program vskutku
pestrý. Zahrnoval den otevřených
dveří naší umělecké školy, jarní
blešák, prohlídku podzemních krytů
v Sadech pionýrů a divadlo pod
širým nebem tamtéž. V sobotu akce
gradovala na náměstí degustací
regionálních minipivovarů doplněnou soutěží o nejlepší kotlíkový
guláš, to vše podpořeno skvělou
muzikou. Hlavním lákadlem byl
bezpochyby zpěvák Jan Smigmator&friends, s nímž jako host vystoupil matador swingu a lovosický
rodák pan Jiří Kudrman. Ten hrál s
panem Vlachem, Honzákem i v
dalších významných tělesech.
I přes horké počasí začínají práce na
revitalizaci zóny U Turka a rovněž
místa pro přecházení u benzinové
pumpy směrem na Ústí. Finišuje
výstavba parkoviště u plaveckého
bazénu, které posílí současné parkování v ulici Zámecká a bude využíváno jak sportovci přijíždějícími si
zahrát na ,,umělku“ či na zápas
házené, tak i turisty, kteří směřují
k přívozu nebo na koupaliště. To
bude otevřeno již tento týden.
Na počátku května jsme opět uctili
památku našich spoluobčanů i
dalších padlých ve II. světové válce.
Tradičního kladení věnců se rovněž
účastnil zástupce ruského konzulátu,
jehož otec se bojů přímo účastnil.
Toto smutné memento nesmíme
opomínat, neboť když národ zapomene na svou minulost, bude nucen
ji prožít znovu.
Těším se s Vámi nashledanou na
dalších akcích, třeba na myslivecké
výstavě trofejí pořádané v rámci
Týdne myslivosti a přírody ve Pfannschmidtově vile. Myslivosti zdar!
Milan Dian

Fotostrana

Netradiční akce Lovo
Jinak měla premiéru
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Aktuality

Koupaliště se otevírá, proběhly další úpravy
Lovosické koupaliště otevře návštěvníkům brány v červnu. Záležet bude na počasí. Od roku 2016, kdy bylo po povodních opětovně otevřeno,
se jeho zázemí a komfort každoročně zlepšuje. Letos proběhla oprava bazénových těles.

K opravě město přistoupilo z důvodu poškození povrchů a úniku vody do zakrytého prostoru
dvojdráhy v tělese dětského bazénu. Oprava
spočívala v provedení revize stávajících železobetonových konstrukcí. Následovalo vyspravení
trhlin a spár a takto připravená plocha posloužila jako podklad pro položení nově navržené
těžké bazénové folie. Protiskluzovou úpravou
bylo opatřeno také schodiště a folie byla položena i na skluzavce.
„Provoz veřejného koupaliště je vždy ztrátový,
na vstupném se nikdy nevybere tolik peněz,
kolik je potřeba na jeho sezonní provoz. S tím
počítáme a koupaliště bereme jako službu občanům. Nechceme ale zbytečně utrácet na drahém provozu, proto byla v minulosti vybudována předúpravna vody, díky které můžeme používat vodu z vrtu a ne drahou vodu z vodovodního řadu. Nyní jsme investovali další peníze,
aby se zamezilo zbytečným únikům,“ vysvětlil
Vladimír Šuma, místostarosta města, s tím, že
nově byla propojena také brodítka a sprchy
před bazénovými tělesy s předúpravnou vody.
Opravu bazénových těles zajistila společnost TP
plus CL s.r.o. a město za ni zaplatilo 714 000
korun včetně DPH.
„Nyní probíhají poslední úpravy a testování

kvality vody. Brány by se mohly otevřít již
3. června, záležet ovšem bude na počasí. Počítáme s tím, že bude otevřeno vždy, když teploty
přesáhnou alespoň 26°C. Občany budeme informovat na facebooku města,“ uvedl místostarosta.
Na co se mohou návštěvníci těšit
Jako v minulých sezonách budou na koupališti
opět k dispozici plastová polohovatelná lehátka,
jejich zapůjčení stojí 50,- korun na celý den a
provozovatel jich vlastní celkem 20. Zájemci si
mohou objednat také beachvolejbalové hřiště.
Pronájem bude stát 100,- Kč na hodinu a lidé si
ho mohou zamluvit od 7 do 21 hodin na telefonu 733 713 173. Rozměry celého hřiště jsou
22 x 12 m, samotná hrací plocha na beachvolejbal je 16 x 8 m. Hřiště splňuje parametry pro
profesionální hrací plochu. Sloupky na síť jsou
odnímatelné, díky čemuž se hřiště dá využít i na
jiné sporty, jako je například plážový fotbal
nebo házená.
„Při zařizování objednávky si domluvíte hodinu
a jaký sport chcete hrát a obsluha koupaliště
vám pak vydá míč a případně odmontuje sloupky. Platba bude provedena na místě u kasy
koupaliště,“ upřesnil Stanislav Hruza, ředitel

Technických služeb města Lovosice.
Nově bylo vybudováno pískoviště pro děti o
rozměru cca 3,5 x 3,5 metrů. Technické služby
také obnovily nátěr stolů na stolní tenis včetně
úpravy okolních zpevněných povrchů.
Na koupališti se uskuteční i letos další z řady
oblíbených akcí s názvem „Bazén party“. Součástí bude hudební produkce, pohybová cvičení,
atrakce pro děti a další lákadla. Bližší informace
budou zveřejněny na portálu: mestolovosice.cz,
nebo na webu: kclovos.cz.
Provozní doba a ceny
Lovosické koupaliště je v sezóně otevřeno
denně od 9 do 19 hodin. V případě nepříznivého počasí se ovšem může stát, že tomu tak
nebude. Další možností je, že se otevírací doba
posune. Za hezkého počasí může být prodloužena až do 20 hodin. Informace o aktuálním
stavu bude město zveřejňovat na facebooku:
Lovosice – profil města. Nicméně ne vždy je
aktualizaci možné provést, například o víkendu
a ve svátek. V případě, že meteorologové předpovědí bouřky nebo nízké teploty, je pravděpodobné, že se koupaliště neotevře. Vstupné pro
dospělou osobu činí 50,- Kč, děti a senioři mají
vstupné o polovinu levnější, tedy 25,- Kč.
(ik)

Revitalizace prostoru „u Turka“ bude zahájena 10. června
V pondělí 10. června bude zahájena revitalizace části ulice Osvoboditelů, které se říká „u Turka“. Jedná se o jižní část lokality
kolem autobusové zastávky a parkoviště. K předání staveniště došlo v druhé polovině května.

„Nejprve dojde k zajištění staveniště a zamezení vstupu osob a
parkování automobilů. Parkoviště
bude pro osobní automobily uzavřeno 10. června, zhotovitel zde
musí zbudovat zázemí pro stavbu a
navést stroje a materiál. Jako drobnou úlevu místním obyvatelům
nebudeme po dobu akce vybírat
poplatek za parkování z automatu
naproti lokalitě,“ sdělil starosta
města Milan Dian.
Práce budou zahrnovat výměnu
stávající zpevněné plochy. U některých chodníků bude zúžen profil,
díky čemuž dojde k zvětšení zatravněné plochy. Měla by být provedena nová výsadba okrasných
stromů a keřů, které doplní dřevěné paluby, mlatová pole a trvalkové záhony. Upraveno bude také
parkoviště. Dojde k jeho rozšíření o
2 m, což umožní nové uspořádání s
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dvěma řadami kolmých stání a tím
navýšení celkové kapacity na 28
stání pro osobní automobily a 4
stání pro motocykly.
Po revitalizaci se v lokalitě objeví
zcela nový prvek, kterým je dřevěná paluba. Vznikne relaxační zóna
tvořená dřevem ze sibiřského
modřínu světlé barvy a střídajících
se polí trvalkových záhonů a mlatových úseků. Jednotlivá pole budou od sebe oddělena betonovými
pásky přírodní barvy. Na největším
mlatovém poli bude umístěn kmen
stromu. Relaxační zónu a parkoviště od sebe oddělí řada nově vysázených stromů a živého plotu.
Podél stávajících bytových domů je
navržena nová nástupní cesta pro
protipožární zásah. Tvoří ji zatravňovací dlaždice.
Východní část od parkoviště by
měla být ryze účelová, chodníky

budou bez ozdobných pásků a
parkoviště bude volně přístupné
stejně tak jako nová zastávka autobusů. Zastávku bude tvořit ocelový
skelet s opláštěním z latí ze sibiřského modřínu stejné světlé barvy.
Zastávka bude mít vegetační střechu se zelení v souladu s nedalekým podchodem. Kolem paluby a
v zastávce jsou navrženy bíle omítnuté zděné lavičky s dřevěným
sezením z latí opět ze sibiřského
modřínu. Nové zpevněné plochy
budou tvořit chodníky z dlažby
přírodní barvy doplněné o pásky
barvy antracitu.

Výběrové řízení na zhotovitele
vyhrála společnost SANAP s.r.o. Z
Litoměřic, která předložila nejnižší
cenovou nabídku. Projekt bude
hrazen plně z rozpočtu města a
městskou pokladnu vyjde na necelých 7,5 mil. Kč včetně DPH. „Letos
bude upravena jižní část lokality.
Severní část, tedy „u centra“, by
mohla přijít na řadu příští rok.
Projekt je připraven, a pokud to
zastupitelstvo schválí, budou do
dalšího rozpočtu alokovány příslušné finanční prostředky,“ prozradil starosta.
(ik, foto ik + vizualizace město Lovosice)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Centrální školní jídelna

Odbor ekonomický

Lovosická jídelna je vzdělávacím centrem pro kraj

Informace k místním poplatkům

V úterý 14. května se v Centrální školní jídelně v Lovosicích uskutečnil
seminář Zdravé a chutné bezmasé pokrmy určený školním jídelnám, menzám, nemocnicím, domovům pro seniory a všem, kteří vaří pro větší
množství strávníků. Seminář pořádala Asociace kuchařů a cukrářů ČR,
sekce veřejného stravování (AKC). Zdravé a chutné bezmasé pokrmy vařil
kuchař Jan Tomeček a kurz moderoval Zdeněk Hladík z AKC (na snímku).
Kurz byl zaměřen na to, jak i ve veřejném stravování uvařit chutné bezmasé jídlo z netradičních surovin s originální recepturou a v souladu se spotřebním košem, kterým se jídelny musí řídit. Zážitkovou formou byly kuchařky, vedoucí jídelen, domovů pro seniory a škol seznámeni s možnostmi, výhodami a úskalími, které vaření bezmasých jídel přináší.
(foto ik)

ODPADY: Poplatková povinnost na rok 2019 je 250 Kč za osobu za
kalendářní rok se splatností do 30. června 2019.

Anketa CŠJ probíhá od 1. do 14. června
Centrální školní jídelna Lovosice pro své strávníky připravila anketu, která
má zjistit, jaké jsou stravovací návyky dětí a ostatních strávníků jídelny,
jaký je jejich postoj ke školnímu stravování a k jídlu obecně. Anketa je
zaměřena především na žáky a studenty škol. Strávníci, kteří vlastní čipovou kartu, se do ankety budou moci přihlásit po zadání svého přihlašovacího kódu. Anketa bude k dispozici na webu centrální školní jídelny. Cizí
strávníci si anketní lístek budou moci vyzvednout od 1. do 14. června v
kanceláři jídelny. Vyhodnocení bude zveřejněno do 30. června. Anketa je
zcela anonymní a její výsledky budou sloužit pro zkvalitnění služeb jídelny.

PES: Poplatková povinnost na rok 2019 se splatností do 30. června
2019.
- Poskytnutí základních informací o poplatníkovi můžeme podávat pouze na základě žádosti o realizaci svobodného přístupu k informacím
konkrétního subjektu údajů, které upravuje § 28 zákona 110/2019 o
zpracování osobních údajů.
- Informace o změnách místního poplatku (výše poplatku, změna splatnosti) jsou zveřejňovány obecně závaznými vyhláškami na úřední desce
jak v listové podobě, tak elektronické na webových stránkách města.
- Z obecně závazné vyhlášky dále vyplývá pro poplatníky ohlašovací
povinnost, kterou jsou povinni splnit ohlášením veškerých změn v údajích, které souvisí s poplatníkem a výší poplatku. To se týká např. ohlášení změny doručovací adresy, pokud se neshoduje s místem trvalého
pobytu.
- Obecně správce poplatku po prodlení stanoveného termínu splatnosti
dle obecně závazné vyhlášky zasílá upomínky s náhradním termínem
splatnosti obvyklým způsobem doručení na adresu trvalého pobytu, lze
doručovat na písemně či ústně do protokolu udanou doručovací adresu
správci poplatku.
- Po uplynutí náhradního termínu splatnosti se na úřední desce vyvěšuje
informace o zpřístupnění Hromadného předpisného seznamu po dobu
30 dnů, což je v daňovém řádu zařazeno jako zvláštní druh doručování,
s tím, že poslední den zpřístupnění seznamu je dnem doručení rozhodnutí.

Odbor tajemníka
Konání 3. Zastupitelstva města v roce 2019
Třetí zasedání Zastupitelstva města Lovosice v roce 2019 se uskuteční ve
středu 26. června od 16 hodin v sále staré radnice v Lovosicích. Na programu budou například převody nemovitostí, účetní závěrka, závěrečný
účet města a další body.

Technické služby města Lovosice
Úklid komunikací v červnu

Omezení provozu

11.6. Žižkova od Billy po KC Lovoš
12.6. Žižkova od Mondelez po autobusové nádraží
Z důvodu přerušení dodávky teplé užitkové vody ve dnech 10. – 17. červ- 18.6. Vodní, Resslova
19.6. Krátká, Karla Maličkého
na se bude v CŠJ vařit pouze polévka a jedno jídlo bez možnosti výběru.
25.6. Kostelní, Kostelní sídliště
Jídelní lístek:
26.6. Sady pionýrů, Wolkerova
10. června - čočková s rajčaty, zbojnická pečeně, bramborový knedlík
11. června - z hlávkového zelí, litoměřická směs s kuřecím masem, bramOdbor majetku a investic
bory a rajský salát
12. června - vločková, špagety po milánsku se sýrem
13. června - hrachová polévka, holandský řízek, brambory, okurkový salát Stavební a investiční akce
14. června - veselá zel. s cizrnou, svíčková pečeně, houskový knedlík
Na parkovišti v ulici Zámecká probíhají dokončovací práce na svislém a
vodorovném dopravním značení. Začátkem června by měla být provedena
kompletace veřejného osvětlení a terénních a sadových úprav. Následně
THML oznamuje přerušení dodávky TUV
bude požádáno o kolaudaci stavby. Parkoviště by mělo být předáno do
užívání již v červnu.
Z důvodu nutných revizí a oprav na technologickém zařízení „zdroje Lovo- V květnu byly provedeny výměry a ocenění poškozených komunikací v
chemie a.s.“ proběhne od 10. do 17. června od 0.00 do 24.00 odstávka katastru města včetně poškození cyklostezky Lovosice - přívoz Malé Žernoseky. Práce na opravách výtluků by měly být prováděny v měsíci červnu.
topného systému.

Tepelné hospodářství města Lovosice

665 tisíc korun na sportovní a volnočasové aktivity zná své příjemce
Rada města rozdělila 665 tisíc korun pro 38
projektů. Přihlášeno jich bylo 46. Grant je zaměřen na podporu subjektů, které pořádají
zájmové aktivity pro děti a mládež a zaměřují
se na tělovýchovu, sport nebo volnočasové
aktivity. Příjemci jsou fyzické a právnické osoby,
nestátní organizace, spolky, nadace nebo sdružení působící na území města, případně poskytující služby lovosickým občanům.
„Na grant bylo vyčleněno celkem 700 tisíc
korun, zbylou částku přesuneme rozpočtovou
změnou na podporu aktivit, které se do grantu

červen 2019

nedostaly. O přidělení finančních prostředků
bude rozhodovat rada města na základě zaslaných žádostí. Pokud by tedy ještě někdo chtěl
pořádat akci zaměřenou na děti a mládež, volnočasové aktivity a podobně, není nic ztraceno.
Stačí poslat žádost adresovanou radě města.
Podrobnější informace poskytnou pracovnice
ekonomického odboru městského úřadu,“ uvedl místostarosta města Vladimír Šuma.
Grant sport a volný čas vyhlašuje město každoročně společně s granty na podporu sociálních a souvisejících služeb. Na podporu grantů

na sociální a související služby bylo vyčleněno
celkem 1,15 milionu korun, což je o 100 tisíc
více než v roce loňském. Tyto finanční prostředky budou ovšem rozděleny až zastupitelstvem
města 26. června.
„Každoročně je o grant sport a volný čas velký
zájem, letos bylo do programu přihlášeno o 15
projektů víc než v roce 2018. Nepodpořili jsme
pouze 8 akcí a to většinou proto, že nebyly
určeny pro občany města, nebo byl stejný projekt podán i v jiném grantu. S vypsáním počítáme i do dalších let,“ doplnil místostarosta. (ik)
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Téma

Kavárna LOVO Café je zkušebně otevřena!

Důkladná renovace, která změnila prostory bývalé zakouřené hospody v elegantní stylovou kavárnu, navazuje na loni zrekonstruovaný sál
v patře budovy. Na rekonstrukci vstupní haly, recepce a galerie se zatím ještě pracuje. Tyto práce by měly být dokončeny koncem června.

Celý prostor volně navazuje na
loni zrekonstruovaný sál v patře
budovy původního hotelu s restaurací, který zde je doložen od roku
1850. Podoba galeriového sálu se
zhruba dochovala z let 1895.
Dvojdům, jenž byl několikrát přestavován a bylo v něm postupně
umístěno i holičství, bufet, kanceláře a byty, od svého založení patřil
spíše k luxusnějším zařízením ve
městě. V šedesátých letech byla
přízemní část včleněna do IV. cenové skupiny a hospoda s hernou zde
byla ještě v roce 2015. V dobách
dřívějších se však v objektu konaly
bály, koncerty, shromáždění a přednášky, od roku 1912 zde pravidelně
hrálo kino. Za zmínku stojí zvláště
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přednáška Dr. Julia Payera, teplického rodáka, polárníka, kartografa a
malíře, který v roce 1898 přijel lovosičany informovat o nejnovějších
bádáních a výzkumech v oblastech
obou pólů.
Toto vše dnes znovu ožívá díky
nápadům architekto - designerské
dvojice manželů Whiteových, jejich
kolegyni Simoně Wágnerové a
progresivnímu vedení města. Krom
prostorů kavárny a sálu na patře
vznikl v přízemí Start UP pro podnikatelské aktivity, dětský koutek a
salónek v anglickém stylu pro uzavřenou společnost. V kavárně je též
pódium, které je určeno na tzv.
Open Mike, tedy pro hudebníky a
další umělce, kteří si chtějí zkusit

prezentovat se před veřejností.
Celá přízemní část budovy byla
zbavena příček, tak jak byl prostor
koncipován ve své době, což navíc
vizuálně umocnila pokládka velkoformátové, keramické dlažby. Velkoryse pojaté prostory daly vyniknout kráse detailu, například stropních svítidel, zrcadel či originálních
obkladů na toaletách. Odhalení původního zdiva na stěnách a sloupech působí rustikálním dojmem,
přesto je prostor velmi útulný, autentický ale zároveň luxusní. Křídla
dveří, osvětlení, židle a další původní prvky byly repasovány a znovu
umístěny, takže skvěle dotvářejí ,,vintage“ atmosféru. Použití tlumených barev a klasické tvary ná-

bytku tvoří pojítko mezi kavárnou a
horním sálem. Morálně mrtvý prostor tak získal díky citlivé rekonstrukci a mnoha svěžím inovacím
nového ducha s hmatatelným přesahem do historie.
,,Již delší dobu jsme zaznamenávali potřebu občanů rozličných
věkových skupin po multifunkčním
prostoru k setkávání. Prostoru,
který by byl na úrovni a poskytl
zázemí k přednáškám, komorním
koncertům, videoprojekci, prezentaci amatérských i profesionálních
hudebníků, výtvarníků a spisovatelů, to vše při dobré kávě, zákusku či
sklence vína. Do budoucna bychom
Foto Jan Dostal a Karel Pech
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Téma

Bývalá čtyřka se proměnila v luxusní prostor

rádi nabízeli výlučně regionální a
domácí produkty. Věřím, že si nová
kavárna brzy získá své stálé zákazníky,“ sdělil Milan Dian, starosta
města.
V tuto chvíli ovšem práce v budově Centra kultury Lovoš nekončí.
Rekonstrukcí musí ještě projít foyer
budovy, kde se staví nové schodiště

do klubové části, minigalerie a nové
infocentrum. Všechny práce zajišťuje společnost LT-BAU s.r.o. z Litoměřic. V letošním roce se ještě
plánuje vystavit nový výtah, který
umožní bezbariérový přístup z přízemí až do nejvyššího patra sálu.
,,Následnou fází, která se nabízí
opět i z historického hlediska (ne-

boť Lovoš fungoval i jako hotel
s šesti pokoji), je rekonstrukce půdních prostor na bytové jednotky
pro významné a oficiální návštěvy
města. ,,Tento nápad jsme si přivezli
z našeho partnerského města Coswig, kde rovněž využili bývalé půdy,“ dodal starosta.
,,Poslední etapou, kterou bychom

rádi realizovali, bude vznik minipivovaru v suterénních prostorách
Lovoše, který by byl návratem tentokrát k tradičnímu vaření piva v
našem městě, jež bylo po 300 letech prosperujícího fungování v
roce 1950 uměle ukončeno,“ uvedl
starosta závěrem.
Romana Dian Soukupová

Stav prostor po ukončení nájmu v říjnu 2015

7x foto archiv města
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Aktuality

U „benzinky“ bude již v červenci nové místo pro přecházení
Přes silnici I/30 u benzinové stanice vznikne do deseti týdnů od předání staveniště místo pro přecházení s chodníkem a veřejným osvětlením.
Zhotovitel místo převzal 24. května.
Projektová příprava akce, která má přispět především k zvýšení bezpečnosti chodců, byla započata již v minulém volebním období. „Vznik místa
pro přecházení od samého začátku provázela
celá řada komplikací a překážek. Nejprve tomu
bránil silný provoz mezi Ústím nad Labem a
Lovosicemi. Po otevření dálnice se nám poprvé
naskytla možnost místo vybudovat a tehdy bylo
zadáno vypracování projektové dokumentace.
Projektant ovšem musel dokumentaci několikrát
předělávat podle požadavků všech dotčených
orgánů. Z původně plánovaného přechodu postupem času vzniklo místo pro přecházení a dále
bylo doplněno o veřejné osvětlení a chodníky. Z
původního poměrně jednoduchého plánu se
postupně vyvinula složitá akce, která byla posuzována z různých bezpečnostních hledisek všemi
možnými institucemi. Nicméně se podařilo a již v
červenci se konečně dočkáme,“ popsal vznik
projektu starosta města Milan Dian.
Součástí místa pro přecházení bude jeho nasvětlení stožáry veřejného osvětlení, svislé a
vodorovné dopravní značení a vybudování navazujících chodníků směrem k lesoparku Osmička a
k sídlišti v místě dnes vyšlapané pěšiny. V místech kolem přístupových chodníků bude kolem
obrubníků vysázen nový trávník. Před stavbou je
nutné provést přemístění nebo odstranění kamenů, které se nacházejí v místě plánovaných chodníkových ploch. Nedaleko pozemku, kde místo
pro přecházení vznikne, je umístěno betonové
svodidlo, jehož poloha bude před dokončením

stavby upravena tak, aby plynule navazovalo na
betonové obrubníky, které vymezují šířku jízdního pruhu. Poslední betonové svodidlo bude
náběhové tak, aby výškově navázalo na nový
betonový obrubník ohraničující silnici I/30.
Poměrně dlouhou dobu si vyžádala také příprava dopravně inženýrských opatření tzv. DIO.
„Příprava DIO trvala několik týdnů a to hlavně
proto, aby byl provoz na silnici bezpečně a hlad-

ce řízen. K uzavření komunikace dojde po částech a to vždy v jednom jízdním pruhu,“ uvedl
starosta města s tím, že práce započnou nejprve
v prostoru vyšlapané pěšiny směrem k sídlišti a k
omezení provozu dojde v druhé polovině června.
Zhotovitelem zakázky se stala společnost SaM
silnice a mosty Děčín, a.s., která vyhrála výběrové
řízení s nabídkovou cenou 1 600 000,- Kč (včetně
DPH).
(ik, foto tuc)

V Žižkově ulici bylo vyměněno 8 stožárů Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
veřejného osvětlení
(období od 16. března do 15. května 2019)
V části ulice Žižkova bylo koncem května vyměněno veřejné osvětlení.
Veřejná zakázka byla dokončena v předstihu před plánovaným
ukončením prací.

V druhé polovině března městští strážníci řešili například sprejerství v
podchodě u Besedy, týrání psů v ulici Siřejovická nebo občana z Chomutova, který kradl v supermarketu Billa. Na přelomu března a dubna se jim
pak podařilo zadržet osoby v pátrání Policie ČR, a to v ulicích Osvoboditelů a U Nadjezdu.
V průběhu měsíce dubna strážníci museli řešit fyzické a verbální napadání v ulici Zámecká u skateparku, odstavené vozidlo značky Škoda v ulici
Vodní, které vykazovalo znaky autovraku, nebo rušení nočního klidu v
ulici Wolkerova.
Ve čtvrtek 18. dubna Městská policie Lovosice uspořádala v mateřské
škole v ulici Sady pionýrů besedu pro děti. „Prostřednictvím pana Pechouta z organizace BESIP jsme mohli dětem předat předměty související
s bezpečnostní tématikou jako např. reflexní pásky,“ uvedl Jaroslav Janovský, ředitel MP Lovosice.
V první polovině měsíce května pak strážníci například dvakrát vyjížděli
řešit neoprávněné vniknutí do budovy Českých drah.
(tuc)

Rodinné centrum Mozaika
Červen 2019
K výměně osvětlení došlo v části
ulice u obytných domů č.p. 14, 16,
18, 20 a 26. Nová trasa má celkem
8 stožárů a svítidel. Pro kvalitní
osvětlení komunikací, veřejných
prostor a příjezdových komunikací
byla použita 40W LED svítidla na
šestimetrových stožárech. Stavba
nezasáhla do povrchů komunikací,
protože umístění všech osvětlovacích stožárů bylo navrženo v zeleném pásu.
„V květnu bylo také zahájeno číslování lamp veřejného osvětlení po
celém městě, tak aby jejich čísla
odpovídala pasportu, který má město zpracováno v elektronické podo-
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bě. Technické služby tak budou
moci lépe a rychleji reagovat v případě poruch,“ sdělil místostarosta
města Vladimír Šuma.
Původní betonové stožáry byly
místy popraskané, měly prorezlou
armaturu a elektrické vedení nedokázalo zajistit kvalitní dodávku energie. Jejich hlavní vadou ovšem bylo,
že již nesplňovaly požadavky na
kvalitní osvětlení komunikací dle
norem ČSN.
Zakázka stála celkem 280 000,- Kč
včetně DPH a realizátorem díla byla
společnost Kamont Group s.r.o. ze
Štětí, která vyhrála výběrové řízení.
(ik, foto ik)

9.6. 9.30 Rozvoj dětského potencionálu II.
14.6. 9.00 Akreditovaný kurz Vše o pánevním dnu
15.6. 10.00 Finanční gramotnost pro děti 5 - 18 let
15.6. 13.30 Finanční gramotnost v běžném životě
pro dospělé
22.6. 9.30 Jak s emocemi II.
23.6. 10.00 Měním sebe, měním svět III.
28.6. 9.00 Vysvědčení pro nejmenší

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 4. července
LOVOSICKÝ DNEŠEK

Lovosicko

„Jak s ním?“, 4. díl: Možné způsoby využití odpadu
Vážení čtenáři, v našem miniseriálu o způsobech nakládání s odpadem a jeho vzniku se pokusíme navázat na problém z minulého dílu,
který pojednával o tom, co vše se může odpadem stát a jak se vývoj množství odpadu projevuje v naší společnosti.

Způsob nakládání s odpadem je
jednou z nejdůležitějších disciplín
odpadového hospodářství vůbec a
já se ve svém článku pokusím podívat se na problematiku ze dvou
stránek, tedy z pohledu zpracování
a nakládání s odpadem s ohledem
na potřeby společnosti a druhý
pohled bude zaměřen na reálné
možnosti využití těchto teoretických, ale i praktických zkušeností
v procesu nakládání s odpady v
reálném životě.
Možnosti nakládání s odpady
jsem znázornil na obr. č. 1, jehož
historie začínala v 70. letech minulého století a dosažení ideálního
stavu této predikce nás ještě očekává.

velice ovlivnila vývoj nakládání s
odpadem a jeho další zpracování.
V současné době je tento způsob
nakládání s odpadem v České republice nejrozšířenější a nejnovější
poznatky ukazují, že i tato obrovská
kvalitativní změna nevyhovuje současným podmínkám ani potřebám,
jak se vzniklým odpadem nakládat.
Samotné způsoby nakládání s odpadem a jeho využívání v konkrétní
skládce Želechovice budou popsány v některém z dalších dílů seriálu.
Dalším kvalitativním stupněm nakládání s odpadem je tzv. energetické využití odpadu, které si můžeme představit jako provozování
velkého tepelného kotle např. v
teplárnách, v cementárenských kot-

Velká část populace ještě dnes
pamatuje na to, že směsné komunální odpady byly likvidovány v
druhé polovině 20. století tím způsobem, že byly prostě odvezeny do
míst, kde jejich naprosto divoké
skládkování bylo společností respektováno. Těmito místy se mnohdy stávaly opuštěné lomy, tůně,
přírodní prolákliny, prostě veškerá
místa, kde na sebe tento opad
neupozorňoval svým vyvýšením
nad přirozený terén. V těchto tělesech neřízených skládek byly uloženy veškeré nepotřebné materiály
včetně nebezpečných odpadů, jako
byly azbestové šablony, azbestové
roury, autobaterie a další věci, které
vykazovaly charakter odpadu. Obrovský boom nakládání s odpadem
vzniknul na začátku 90. let, kdy v
souladu s nově vzniklým zákonem
o odpadech byly hromadně likvidované tyto černé skládky a byly nahrazeny tím nejnižším stupněm na
pomyslných štafličkách na obr. č. 1,
tedy ukládání odpadu do řízených
skládek.
Taková skládka vznikla i na území
obce Želechovice a od roku 1994
slouží jako centrální skládka směsného komunálního odpadu pro
litoměřický okres. Těleso skládky je
v těchto případech hermeticky
uzavřeno v obrovském igelitovém
vaku, který nepřipustí únik škodlivin
do okolní krajiny nebo přírody.
Každý z nás, kdo si pamatuje výše
zmíněné neřízené skládky, musí
uznat to, že v této oblasti vznikl
obrovský pokrok a už tato změna

lích apod., kam se směsný komunální odpad naváží bez úpravy,
k čemuž slouží zařízení zvané spalovny (pro příklad spalovna Malešice Praha, spalovna Liberec, spalovna Chotíkov u Plzně apod.) a nebo
se používá vyseparované tuhé alternativní palivo, které vznikne vyseparování spalitelných složek ze
směsného komunálního odpadu a
používá se pod zkratkou TAP. Tento
způsob nakládání s odpadem je v
současné době velice akceptován
v západní Evropě, ale také v Polsku,
kde na tyto provozy bylo možné
čerpat investiční dotace z EU až do
roku 2014, tedy do konce minulého
plánovacího období.
Podle obr. 1 ale vidíme, že ani
tento způsob není dosaženým vrcholem v nakládání s odpadem a to
i s ohledem na to, že se energie
uložená v odpadu využívá např. pro
výrobu tepelné energie pro vytápění bytů, nebo jiná energetická využití. Zcela logicky dochází k tomu,
že energie vložené do výroby obalů
a transportních nádob, které tvoří
velikou část spalitelného odpadu,
jako i výroba papíru a textilií je
daleko vyšší než energie, které
spálením tohoto odpadu získáme
zpět. Z této nepříznivé energetické
bilance jednoznačně vyplývá, že
energeticky náročnou výrobu plastů, papíru, tkanin, hliníku v tetrapaku a dalších materiálů, které končí
ve směsném komunálním odpadu,
je nutné vyseparovat a použít je
jedním z následujících, o stupeň
vyšších způsobů nakládání s odpa-
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dem. Na obr. č. 1 vidíme, že těmito
metodami jsou recyklace a materiálově oběhy, které umožňují využití
materiálu ve stejné nebo podobné
struktuře a mohou tedy sloužit pro
výrobu komponentů např. z plastů,
nižší kategorie papírových výrobků,
recyklovaných papírů, ale zároveň
mohou sloužit po mechanickém
drcení a granulaci i pro výrobu
např. laviček, plotových latí, dětských prolézaček, dláždícího materiálu atd. Tímto postupem můžeme
zachránit vloženou energii do původní výroby plastových materiálů
a vhodnou recyklací nebo materiálovým oběhem zajistit, aby vložené
energie sloužily dále, i když k jinému účelu.
Nejvyšší stupeň nakládání s odpady je prevence jeho vzniku, na
našich pomyslných stupních je to
nejvyšší možný dosažený stupeň
sofistikovaného nakládání s odpadem. Tento ideální stav, který předpokládá opatření, která by vedla
k tomu, že odpad nevznikne, mohou být dosažena např. následujícími kroky, kterými jsou - omezení
vydávání nákupních tašek na jedno
použití, neužíváním nádobí na jedno použití, zavedení režimu vratných lahví, omezení velikosti obalu
prodávaného zboží a každý z nás si
můžeme za domácí úkol vymyslet
sto dalších příkladů, které by vedly
k omezení vzniku směsného komu-

„černá popelnice“ obsahuje veškeré
kategorie odpadu, na které by bylo
možné nasadit jednu z výše diskutovaných metod nakládání s odpadem. S velkou jistotou můžeme
tvrdit, že se v popelnici objevují
materiály, které nelze využít energeticky, ani je recyklovat, a dokonce
jim fakticky nemůžeme předejít
opatřeními vzniklými prevencí. Musíme se ale snažit o to, aby těchto
materiálů po úpravě a separaci bylo
co nejméně. Na druhé straně kategorie zahrnutá do prevence předcházení vzniku odpadů musí zabezpečovat to, aby nenaplněná popelnice, což představuje černý díl popelnice na obr. č. 2, byl pokud možno objemově co největší. Zbylé
kategorie materiálového oběhu, recyklace a energetického využití se
v jednotlivých popelnicích může
lišit podle lokality, velikosti sídla,
hustoty zástavby, ročního období a
mnoha dalších atributů, nicméně se
ukazuje, že vyseparování materiálu
pro použití v těchto kategoriích
nakládání s odpadem je vhodné a
může z pohledu celé společnosti
ušetřit vydání obrovského množství
energií, čerpání neobnovitelných
materiálových zdrojů a ovlivnit tak
celou řadu společensky významných okolností, které mohou z
odpadu vytvářet žádanou komoditu
velikého ekonomického významu.
Dnešní návštěva problematiky

nálního odpadu. Tento pro nás
ideální stav nutně potřebuje i spolupráci nejvyšších pater politiky,
tedy představitelů parlamentu, senátu, evropského parlamentu, evropské komise, nejvyšší exekutivy,
kterou je vláda ČR, aby připravily
taková pravidla a takové zákony,
které budou vzniku odpadu preventivně předcházet a tím pádem
snižovat množství odpadů s jehož
likvidací se potýkáme.
V úvodu tohoto článku jsme si
vytkli cíl, že se na tento problém
zaměříme i z pohledu využití současného stavu a svozu směsného
komunálního odpadu. Z obr. č. 2
jednoznačně vyplývá, že současná

nakládání s odpadem nám poodkryla možnosti, které bychom mohli
využívat při nakládání s odpadem a
jeho likvidaci a využívat tak metody, které budou zcela jistě zatíženy
investicemi do nových technologických linek. Proto, aby se tyto náklady pokud možno co nejméně promítly do ceny odvozu odpadu z
našich domácností, je nutné, aby
každý z nás nakládal s odpadem
tak, jak je doporučeno a nařízeno v
místních vyhláškách a aby odpad a
jeho složky vždy končily tam, kde je
určeno lokálním předpisem nebo
jemu nadřízeným pravidlem.
Petr Medáček, starosta Budyně nad Ohří
a předseda Rady sdružení SONO
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Školy

ZŠ A. Baráka Lovosice se těší Den divadla gymnazistů měl
na nové učebny a pomůcky
charitativní podtext
Od konce ledna probíhá ve škole rekonstrukce dvou učeben, které díky
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj a za podpory města Lovosice
umožní moderní výuku přírodních věd a jazyků.

V tuto chvíli probíhají dokončující
práce, avšak už nyní se učitelé i žáci
moc těší na nové měřicí přístroje,
technologické nástroje a pomůcky,
které výuku zkvalitní. Přínos bude
mít rekonstrukce pro všechny žáky
na škole. Učitelé počítají i s organizací různých okresních přírodovědných soutěží pro žáky z okolních
základních škol. Projekt byl podpo-
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řen Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR a Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), č. projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003741.
Dotace činí 95 procent.
Daniela Deusová, ředitelka školy

Více než 4 tisíce korun se nakonec
povedlo vybrat v rámci Dne divadla
s GYMLOVO, a to při doprovodném
"bazárku oblečení", který organizovali studenti a kantoři lovosického
gymnázia v rámci letošního ročníku
jejich každoroční kulturně - společenské akce. Toto neformální setkání hostilo v závěru května Lovo
Divadlo a letos v sobě nově neslo
právě i charitativní podtext, když
vybranou částku obdrželo místní sdružení denního stacionáře
Šance.

Na programu velmi různorodého
studentského pásma (vystoupili
však i kantoři) se objevila celá řada
povedených dramatických, často
velmi vtipných, zejména hudebních
a dramatických vystoupení, za což
sklidili účinkující bouřlivé ovace i
uznání.
„Den divadla se myslím povedl a
snad i líbil. A je dobře, že se zároveň povedlo podpořit i dobrou
věc," uvedla Magdaléna Králová,
jedna z hlavních organizátorek a
učitelka školy.
Gymnázium

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Akce

V RC Mozaika se natáčelo edukační video o hemofilii
V neděli 7. dubna se v prostorách rodinného centra Mozaika natáčelo edukační video pro spolek Hemojunior. Ten je dobrovolnou, neprofesionální organizací, sdružující všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hemofilií, což je vzácná nemoc ovlivňující srážlivost krve.

Hemofilikům chybí v krvi důležitý
faktor srážlivosti, jeho nedostatek
způsobuje krvácení do kloubů,
svalů, měkkých tkání, spontánní
krvácení po větší fyzické námaze,
odřeniny nebo např. prořezávání
dětských zoubků je provázeno zvýšeným krvácením, při úrazech může
dojít také k vnitřnímu krvácení a
podobně. Hemofilie je dědičná choroba, kterou trpí jen chlapci, v současné době je však možné již v
prenatálním období zjistit, zda se
narodí chlapec zdravý, nebo hemofilik.
V dnešní době se naštěstí dá krvácení zastavit aplikací chybějícího
faktoru do žíly a tím zmírnit následky krvácení. Chlapcům s touto diagnózou k plnohodnotnějšímu životu pomáhá také takzvaná profylaktická léčba, kdy se podávají injekce
zpravidla dvakrát či třikrát týdně
jako prevence krvácení.
Nedílnou součástí léčby je také
fyzioterapie, která působí jak preventivně, tak léčebně při krvácení
do pohybového aparátu. S organizací Hemojunior spolupracuje fyzioterapeutka rodinného centra Mozaika Lenka Tichá a na pravidelných
víkendových pobytech poskytuje
hemofilikům odbornou péči.
Členky výboru spolku Hemojunior,

červen 2019

Silvie Bereňová a Kateřina Altmanová, zajistily možnost natočení edukačních videí domácího cvičení pro
chlapce hemofiliky s instruktáží
fyzioterapeutky Lenky Tiché. Natáčení se ujala firma Young-film s
režisérem, producentem a střiha-

čem Jakubem Hejnou, kterého můžete znát např. díky filmům Zkáza
krásou, Divadlo Svoboda nebo Fair
Play, za něž byl také nominován na
cenu Českého lva a za svou tvorbu
byl oceněn na filmových festivalech.
Vše proběhlo za sponzorské pod-

pory farmaceutické firmy SOBI a
videa jsou nyní k vidění na Youtube
v sekci Hemojunior. Pro Mozaiku to
byl příjemně strávený den v milé a
profesionální společnosti a zároveň
příležitost k pomoci dobré věci.
Lenka Tichá, fyzioterapeutka RC Mozaika
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Restaurace Comelo slaví jeden rok

Ani se nám tomu nechce věřit, ale 6. června 2019 to bude už jeden rok, kdy jsme v Lovosicích otevřeli samoobslužnou restauraci Comelo. Rádi bychom tedy využili této příležitosti a seznámili vás s tím, jak Comelo vzniklo a co to vlastně to „Comelo“ je.
Myšlenka na tento typ restaurace se začala
rodit zhruba před dvěma lety. Už od začátku
jsme chtěli přijít s něčím jiným, než je klasická restaurace. Přemýšleli jsme nad stravováním ze všech stran, sledovali, co mají lidé
rádi a co je pro ně praktické.
Volba jasně padla na samoobslužný provoz jídelny, který zajistí rychlost hlavně zákazníkům, kteří chtějí využít na oběd polední pauzu. Otevřít ale jídelnu pouze s „hotovkami“ jsme nechtěli. Hotovka je fajn,
spousta lidí si ji dá ráda, ale pro někoho je
to prostě příliš velká porce, nebo se nemůže
rozhodnou, kterou si vybrat, nevyhovuje mu
příloha, rád by si dal k masu salát… zkrátka
chtěli jsme nabídnout i jinou volbu.
Inspirace přišla z rautů a bufetového stravování, které známe například z dovolených.
Tedy mít možnost nandat si na talíř jen to,
co mám rád, v kombinaci a množství, které
mi vyhovuje.
A tak vznikla myšlenka vytvořit teplý a
studený bar, ze kterého by si zákazníci mohli vybrat jakoukoli kombinaci a zaplatit jednotnou cenu podle váhy jídla.
Představa o sortimentu tedy byla na světě.
Nabízet 3 nebo 4 hotovky a dva druhy polévek, v baru by neměla chybět jídla z masa,
různé přílohy, vegetariánská teplá jídla, exo-
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tická jídla, zelenina či míchané saláty. Zbývalo přidat minizákusky jako dezert, levné
varianty točených nápojů, které nezahýbou
s rozpočtem na obědy. A aby si zákazníci
mohli jídlo odnést pohodlně s sebou, zajistit
zavařovací jednorázové obaly.
No, a abychom vše, co jsme si vymysleli,
také mohli zrealizovat, musel přijít ten
správný prostor. Ač se to zprvu zdálo nemožné, z temného prostoru herny jsme
v rekordně krátkém čase kompletní přestavbou vybudovali velkou, světlou a věříme, že
hezkou restauraci. A pokud jste tam ještě
nebyli nebo chodíte a nevšimli jste si, věnujte pozornost naší Moně Lise a pak třeba
zjistíte, že seděla modelem asi někde na
pískovně :-).
A ještě slíbené vysvětlení, co je to Comelo
(čti Komelo). Název jsme si vypůjčili ve španělštině, protože španělštinu máme rádi, a
znamená „sněz to“.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
našim stávajícím zákazníkům za přízeň, těšíme se na ty nové v dalším roce.
A pokud dorazíte třeba zrovna 6. června,
máme pro vás připravený minizákusek jako
malou pozornost pro všechny k našim prvním narozeninám.
Tým restaurace Comelo

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Laco Deczi – naše jediná současná trumpetová legenda v Lovosicích
První květnový pátek měli lidé ve městě možnost, po rozehřátí skupinou JJIM Band v nově otevřeném LOVO Café, poslechnout si žijící legendu.
Laco Deczi, rodák ze slovenské obce Bernolákovo, přijel se svou kapelou v rámci tour po Čechách, které od roku 1990 pravidelně pořádá.
Hudební geny jej od dětství směřovaly k jasnému cíli. Z Bratislavy
odešel do Prahy, kde hrál v Redutě,
Rokoku a v roce 1967 založil známou formaci Jazz Celula. Vzápětí se
stal členem jak Jazzového orchestru
Československého rozhlasu, tak Tanečního orchestru Československého rozhlasu, kterážto tělesa sdružovala naše nejlepší hudebníky. Výčty
jeho dalšího účinkování a spolupráce by vydaly na delší povídání, což
bylo i důvodem, aby v roce 2003
vyšla kniha Na plný plyn, která je
průřezem Lacova muzikantského i
osobního života.
V roce 1986 emigroval do Spojených států a stal se frontmanem
skupiny Celula New York. S touto
kapelou vystoupil i na lovošské
stage. V obsazení Laco Deczi trumpeta, Michael Krásný - 6strunná basová kytara, Jan Uvira - keyboards a Vaico Deczi – bicí se na
pódiu zrodila neopakovatelná atmosféra.
Jako se řeka slévá z pramenů a
potoků, zde se spojovaly tóny a
harmonie jakoby každý jiného stylu,
dynamiky i barvy, aby se nakonec
spojily v jedinečný dravý proud new
jazz fusion či jak bychom to pojmenovali.
Ale ono při poslechu skvělé hudby
není třeba žádného škatulkování.
Přechody a groovy z latiny, divoké
salsy a podobných stylů, chickcoreovské riffy. Jsou momenty, kdy jako
posluchači můžeme cítit z pódia
přímo hmatatelné souznění všech
zúčastněných. U jazzových hudebníků to bylo běžné, ke svému publiku měli vždy blíže než klasici. V

zakouřených barech a klubech v
USA se tvořila obdivuhodná hudební pospolitost a my v Lovosicích
jsme tentokrát mohli tohle všechno
zažít a vychutnat.
Basista, jehož sóla i scatové eskapády strhly pokaždé publikum k
frenetickému potlesku, stejně jako
klavírista, který s bravurou a lehkostí vyzobával precizně každou notu,
a bubeník, jenž povýšil bicí na sólo-

vý nástroj. V průběhu celého koncertu, který trval téměř dvě hodiny,
byl znát naprostý soulad všech
muzikantů, kteří jednotlivé melodické linky změnili v jeden organismus.
Vystoupení okořenil Laco i několika příhodami z muzikantského života, což ocenila zvláště část publika tvořená muzikanty z celého
regionu napříč hudebními žánry.

Bylo úžasné nechat se strhnout
gejzírem energie, jenž doslova
tryskal z pódia.
Však také kapela musela dvakrát
přidávat, což u jazzových skladeb
znamená minimálně deset minut na
jednu skladbu. Smršť, která se rozpoutala, zkrátka neměla hranic. Ale
to vlastně nemá žádná hudba, a to
je dobře.
Romana Dian Soukupová,
foto Litoměřický deník / Karel Pech

V Lovosicích si Den vítězství opět připomněli na třech místech

V Lovosicích si v úterý 7. května připomněli oběti světových válek. Pietní akce proběhla na čtyřech místech. Prvním bylo Václavské náměstí u sochy rudoarmějce, kde k přítomným promluvil starosta města Milan Dian. Potom se procesí přesunulo k pamětní desce na budově bývalé Deli, tedy na místo, kde
bylo zabito několik občanů. Následoval přesun na městský hřbitov. Tam proběhla pieta nejprve u hrobů československých a ruských vojáků padlých v
2. světové válce a potom i u hrobů padlých v 1. světové válce a v pochodu smrti. Mezi hosty nechyběl i zástupce Velvyslanectví Ruské federace Anatoly
Orlov.
(tuc, foto tuc)

12

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Fotostrana

První ročník akce LOVO Jinak slavil úspěchy
Dva dny nabité především netradičním programem na méně obvyklých místech. Tak by se dal popsat víkendový happening LOVO Jinak, který proběhl v
Lovosicích poslední květnový a první červnový den. Novinkovou akci připravilo Centrum kultury LOVOš ve spolupráci s několika dalšími organizacemi
města. „Mám obrovskou radost, že se nám daří spojit síly a společně budujeme kulturní vyžití ve městě. Jen díky neustálé komunikaci, plánování a spolupráci se může kultura ve městě rozvíjet všemi směry a pro všechny generace,“ říká ředitel Centra kultury LOVOš Vojtěch Krejčí. První festivalový den nabídl například bleší trh na Václavském náměstí, celostátní akci uměleckých škol ZUŠ Open, představení sociálních služeb či divadelní představení pod širým
nebem v parku Sady pionýrů, kde se jeden z protiletadlových krytů proměnil v přírodní amfiteátr. Tento kryt byl také jedním z hlavních lákadel dne - jeho
zpřístupnění veřejnosti si nenechaly ujít stovky zvědavců. Sobotní den byl ve znamení jídla, pití a hudby. Pivní košt minipivovarů z okolí a gulášový festival
na Václavském náměstí byly díky skvělému počasí opravdovým zážitkem, který vyvrcholil třemi živými jazz-swingovými koncerty. Vrcholem akce bylo
vystoupení hvězdného zpěváka Jana Smigmatora s kapelou. Příjemnými zpestřeními byla i dvě hudební vystoupení ve vnitrobloku sídliště Osvoboditelů a
proměna podchodu u Besedy v podmořský svět.
Jan Štok - KC Lovoš, foto Milan Richtr

červen 2019
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ZUŠka v celostátním kole 9. festival folklórních souborů
se letos opravdu vydařil

V sobotu 18. května se ve spolupráci Svazu Maďarů žijících v českých
zemích - pobočka Lovosice a Centra kultury Lovoš uskutečnil na
Václavském náměstí hudební a taneční 9. festival folklórních souborů.

Dva postupy do celostátního kola,
třikrát třetí, dvě druhá a jedno první
místo v kraji, dvě ocenění pro pedagogy. Takto úspěšní byli naši žáci a
učitelé na krajské úrovni soutěže
ZUŠ, o které jsme vás informovali
v dubnovém čísle Lovosického dneška.
Největší úspěch zaznamenalo Trio
příčných fléten (na snímku) ve složení Eliška Donátová, Hana Drašnarová, Adéla Kuglerová ze třídy Evy

Peluňkové. Děvčata školu reprezentovala 25. dubna v ústředním kole v
Liberci a společně získala třetí místo.
Velkou radost máme také z úspěchu
klávesáka Vojtěcha Janeckého ze
třídy Karla Tesaříka, který v 0. kategorii hájil lovosické barvy na ústředí
v Kroměříži (výsledky po uzávěrce).
Blahopřejeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů a radosti na muzikantské dráze.
Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ Lovosice

Festival zahájil ve 12 hodin starosta Lovosic Milan Dian společně s
předsedkyní lovosické pobočky
Svazu Maďarů Ivetou Pospíšilovou.
V programu vystoupila pestrá směsice hudebních a tanečních souborů
z různých zemí. Jako nejmladší se
představil Dětský taneční soubor
MŠ Čtyrlístek Terezín, dále maďarské soubory Nyitnikék a Huzavonó,
polský folklórní soubor z Wojaszówki, irské tance Gall-tír, Igor
Barboi trio – brazilská hudba Choro,
soubor FS Dykyta Krásná Lípa, Vietnamská folklórní hudba, orientální
tance Karima a tradičně soubor
Mateník.
Polský ženský folklórní soubor z
Wojaszowki v krojích se světlými
suknicemi a zelenými šněrovačkami
zazpíval několik písní a pak delegace obce předala lovosickému starostovi jako dar obraz jejich zámku.
Vietnamská folklórní hudba představila nejprve čtyři tanečnice v
bílém se slaměnými klobouky a
poté tanec dívek v červených oděvech se zlatými třásněmi. Poprvé
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vystoupilo také Igor Barboi trio
(Igor Barboi - akordeonista, Martin
Herbst - akustická kytara a Vojtěch
Čermák – violoncello), které hrálo
skladby brazilského populárního
žánru instrumentální hudby, zvaného Choro. Diváci všem vystupujícím
nadšeně tleskali.
Festivalu přálo počasí. Návštěvníci
s chutí konzumovali maďarské teplé speciality – kotlíkový guláš, fazolovou polévku a plněné zelí či nakupovali maďarské speciality - pagáčky, moučníky, koření i klobásy. Festival byl i v tomto roce spojen s
ochutnávkou kvalitních maďarských
vín a pálenek.
„Jsem ráda, že se nám festival
opravdu vydařil. Děkujeme za podporu Ústeckému kraji, městu Lovosice, Centru kultury Lovoš, Ministerstvu kultury ČR a všem, kteří se
podíleli na organizaci i těm, kteří se
festivalu zúčastnili. Na shledanou
příští rok při jubilejním 10. ročníku,“
těší se Iveta Pospíšilová, vedoucí
lovosického Svazu Maďarů.
(hz, foto Anna Hrochová)
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Spolek Úsměv=Zdraví pořádal
schůzi a tradiční Den zdraví
Ve čtvrtek 25. dubna proběhla na sále LOVO Divadla nejprve členská
schůze spolku a poté Den zdraví.

Za činnost byly odměněny nejaktivnější členky spolku a poté jeho
předsedkyně Libuše Žamberská
pochválila proběhlé akce a seznámila přítomné členky s dalšími plánovanými. Jmenovala např. zájezd do
Mosteckého divadla na představení
Jsi kouzelná a zájezdy na Slovensko
do Podhajské 15. – 22. června, do
Františkových Lázní 3. – 10. srpna a
do jižních Čech 4. – 9. srpna.
Od 14 hodin pak proběhl tradiční
Den zdraví s přednáškami Františka
Stáněho o lécích, Viery Procházkové
– Životní styl a fyzioterapeutky a
Lenky Tiché z RC Mozaika - Jak ovládat pánevní dno. Velmi podnětná
byla přednáška Soni Čechové o
příznacích demence a Alzheimerovy
nemoci. Zmínila se i o Seniorské

obálce. Seniorská obálka je formulářem, do kterého senioři (i za pomoci
příbuzných nebo svého praktického
lékaře) vyplní základní údaje o svém
zdravotním stavu, užívaných lécích,
kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Obálku pak umístí na
vstupní dveře nebo lednici. Tyto
důležité údaje poslouží v případě
zásahu záchranářů v domácnosti.
Velice důležité je udržovat údaje
aktuální! Vyměňte obálku vždy při
změnách léků, kontaktů, po hospitalizaci. I.C.E. karta pomáhá v situacích,
kdy se dostanete do tísně, ohrožení
zdraví nebo života. I.C.E. označení je
mezinárodní zkratka a znamená
"použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency).
(hz, foto archiv spolku)

Plán zájezdů a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2019
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

červen 2019
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Lovosická cyklistika bude opět Vodáci vybojovali dvě prvenství
slavná 4. díl – Návrat
Lovosice v pohárovém závodu ve vodáckém víceboji reprezentovaly
V květnu letošního roku vznikl nový cykloklub na počest zakladatele
lovosické cyklistiky Jaroslava Harvánka (1941-2018) s názvem
CK JH Lovosice.

„Po taťkově odchodu do cyklistického nebe jsem se rozhodl společně s kamarádem Bohumilem Smetanou založit na jeho počest cyklistický klub, který se pokusí navázat
na jeho celoživotní úspěchy v cyklistice,“ uvádí Jaroslav Harvánek
junior.
Zakladateli klubu jsou Jaroslav
Harvánek, Bohumil Smetana, Milan
Melcher, Josef Pavelka, Jan Paur a
Petr Vondráček. Členové klubu již
pracují na tom, aby vrátili lovosickou cyklistiku a její příznivce tam,
kam po celá desetiletí patřila - tedy
minimálně do celostátního kalendáře. Pro letošní rok chystají velký
návrat.
„Již letos se nám podařilo obstát a
od Českého svazu cyklistiky máme
uvolněný termín 21. září 2019, kdy
se v Lovosicích pojede silniční kritérium v ulicích města pod záštitou
starosty města Milana Diana (zatím
pracovní název Kritérium nadějí).

Tento závod, který se do Lovosic
vrací po více než deseti letech, se
navíc pojede jako součást Českého
poháru v silniční cyklistice pro rok
2019 a budeme moci přivítat nejlepší závodníky z celé České republiky. V rámci tohoto závodu chystáme i setkání legend tohoto sportu.
Účast již přislíbil vítěz Závodu míru
Jan Smolík, Pavel Doležel a jednáme i s dalšími, například s Jánem
Svoradou, jediným českým vítězem
závěrečné etapy slavné Tour de
France, nebo Vlastiborem Konečným, dvojnásobným vítězem mezinárodního
etapového
závodu
Olympijských nadějí, který se jel v
Lovosicích,“ informují zakladatelé
nového cykloklubu.
Ti věří, že to bude důstojná oslava
návratu lovosické cyklistiky, z které
se stane v dalších letech tradice a
zároveň vzpomínka na jejího zakladatele pana Jaroslava Harvánka.
(hz, foto archiv CK JH)

čtyři posádky. Ženy se umístily na 2. místě, junioři na 1. místě, druzí
junioři na 4. místě a žáci (na snímku) na 1. místě.

Klub vodáků v Lovosicích pořádal
jeden z pohárových závodů. Soutěžilo se ve vodáckém víceboji. Bylo
zde možné zahlédnout závodníky z
různých koutů ČR (z Plzně, Rajhradu, Náchoda, Čelákovic, Starého
Kolína, Sanberku, Štětí, Dobrušky).
Na řece Ohři se jel sjezd na 15 km
s vloženou střelbou. Také si závod-

níci změřili síly ve štafetovém plavání na 100 m a 50 m. Sprint proběhl
další den spolu se slavnostním
vyhlášením vítězů u vodácké loděnice. Děkujeme všem pomocníkům,
členům klubu vodáků a našim závodníkům za skvělé výsledky. Stejné
díky patří sponzorům závodu.
Lenka Joachimsthalerová

Smrčka splnil limit pro paralympiádu

O víkendu 18. - 19. května splnil
na 24. mistrovství v para plavání v
Brně nevidomý člen Klubu zrakově
postižených sportovců ASK Lovosice Miroslav Smrčka z Ústí nad Labem druhý limit pro postup na
letošní mistrovství světa v Londýně,
ale hlavně pro letní paralympijské
hry 2020 v Tokiu. Podařilo se mu to
v jeho oblíbené disciplíně - 100

metrů znak, za kterou si odnesl
zlatou medaili. Pro dvě bronzové si
doplaval na 100 m prsa a 100 m
motýlek. První limit na 200 m polohovky zaplaval už loni na mistrovství Evropy v irském Dublinu. Bude
umět někdo z mladých zrakově
postižených následovat příklad
tohoto pětapadesátiletého sportovce?
Vladimír Krajíček

• • • 3. ročník Memoriálu Jiřího Puchara vyhrál Sokol Zlíchov • • •
Po úspěšných turnajích veteránů pořádaných Jiřím Pucharem se pomalu stává tradicí i memoriál Jiřímu Pucharovi věnovaný.
V sobotu 11. května se v lovosické hale U přívozu konal již jeho třetí ročník.
Stává se již skoro tradicí, že se z pozvaných a
přihlášených družstev někdo odhlásí. Nejprve to
bylo družstvo reprezentace ČR, kterému memoriál kolidoval s Mistrovstvím ČR v Klatovech, a
v pátek před turnajem se omluvil i tým Kravař z
důvodu omluv většiny týmu. A tak se turnaj odehrál ve třech týmech dvoukolově.
Výsledky:
Lovosice muži - Lovosice ženy 41:40, 33:38
Lovosice ženy - Zlíchov 34:49, 48:46
Zlíchov - Lovosice muži 48:34, 50:29
Letošního ročníku se zúčastnilo i družstvo složené z bývalých hráček posílené třemi hráči z
družstva mužů. A byl to start velice úspěšný.
Ženy Lovosic porazily ve druhém kole jak pořadatelské muže, tak i vítěze turnaje - Sokol Zlíchov (že by lepší fyzička?). Při vyhlášení výsledků
měl největší důvod k radosti tým Sokola Zlíchov.
Druhé skončily ženy Lovosic a třetí pořádající
muži Lovosic. Poděkování patří i Martině Blaškové a Anně Jaškovové, které odpískaly celý memoriál bez větších připomínek k výkonu. Na akci
navazovala společenská část věnovaná vzpomínce na Jiřího Puchara s živou hudbou. Petr Soldon
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Karatisté SKR Sport Union doma posbírali 28 medailí
Lovosická sportovní hala Chemik opět hostila mladé karatisty České republiky na tradičním Májovém poháru (MP) nadějí karate žactva.

„V letošním roce jsme byli omezeni kvůli různosti ředitelských volných dnů základních škol, přesto se
nám podařilo přilákat ke sportovnímu klání přes 120 žákovských karatistů,“ uvedl Josef Rajchert, ředitel
soutěže. „Lovosice mají své místo v
kalendáři republikových soutěží, a
přestože „velký“ Národní pohár
letos putuje do Českých Budějovic,
úspěšně jsme mu zakonkurovali,“
dodal.

červen 2019

V disciplínách bojových sestav
kata a sportovním zápasu kumite
byli vidět nejen začínající sportovci,
ale i zkušení závodníci, kteří brali
start na MP jako přípravu na Národní pohár. Do čela konečné tabulky se vyšvihl celkovým počtem
28 medailí Shotokan Klub Rajchert
Sport Union, který nasadil do bojů
obě svá střediska z Lovosic a Ústí
nad Labem (14 a 14 medailí), následovaný pražským celkem Kesl-ryu

(16) a třetím Targetem Milovice.
Mezi nejúspěšnější závodníky se
zlatými medailemi patřili z vítězného celku: Zuzana Vondráková, Klementina Nývltová, Kimi Zita, Elen
Kozlová, Miroslav Kendík, Matěj
Böhme, Jan Růžička, tým kata Vondráková / Vondráková / Pracnová a
tým kata Zita / Pavel / Foriš.
Verdiktem rozhodčích hodnotících
výkony všech talentovaných dětí na
MP převzala pohár pro Top závod-

níka turnaje Klementina Nývltová
z SKR Sport Union Ústí nad Labem.
„Jsem potěšen takovou účastí závodníků a hlavně úrovní celé soutěže. Vítáme, že se karate v Lovosicích
stále drží ve skvělé formě a nabízí
takové akce sportující mládeži,“
ohodnotil turnaj přítomný místostarosta Vladimír Šuma, který je
pravidelným účastníkem karatistických akcí a předával pohár Top závodnici.
(SKR Sport Union)

17

Kultura

Litoměřický sbor Máj si připomněl
60. narozeniny v Lovosicích
Májový koncert k 60. výročí vzniku
dívčího pěveckého sboru Máj se
uskutečnil v sobotu 11. května v
lovosickém Lovo Divadle. Koncert a
setkání bývalých sboristek byly
výsledkem nápadu několika bývalých zpěvaček, které se nechtěly
smířit s tím, že by tak významné
jubileum proběhlo bez povšimnutí.
A protože současná Střední škola
pedagogická, hotelnictví a služeb v
Litoměřicích (bývalá Střední pedagogická škola), kde sbor v roce
1959 vznikl a stále působí, neuvažovala o zajištění takové akce, ujala
se organizace Cantica Bohemica,
ženský komorní sbor Litoměřice.

„Ostatně, tento sbor vznikl v roce
2000 právě z iniciativy několika
bývalých „Májovek“. Přáli jsme si,
aby koncert a setkání bylo v Lovosicích nejen proto, že nám město,
Centrum kultury Lovoš, ZUŠ Lovosice a firma Glanzstoff Bohemia poskytly potřebnou podporu, ale i
proto, že vznik sboru Máj je spojen
se jménem profesora Slavoje Princla,“ uvedl sbormistr Cantiky a bývalý sbormistr Máje Vladimír Frühauf.
Slavoj Princl přišel do Lovosic po
roce 1945 a jako mladý začínající
kantor působil na jedné ze základních škol. Po složení státních zkoušek na pražské konzervatoři vyučoval ještě hře na klavír na městské hudební škole. Koncem 50. let
zde založil a řídil výborné Pěvecké
sdružení lovosických učitelek. I po
odchodu na SPgŠ Litoměřice (v
roce 1959) žil se svou rodinou
(manželkou a dcerami Ivou a Věrou) řadu let v Lovosicích. Po jeho
odchodu do Děčína (LŠU) v roce
1975 převzal vedení sboru Máj další
"lovosičák" Vladimír Frühauf, který
jej ve spolupráci s profesorkou
Marií Doubkovou řídil až do odchodu do důchodu v roce 2004. Sbor
sklízel velké úspěchy, největší v
roce 1998.
Pochvalný epigram po mezinárodní soutěži v Římě od profesora J.
Švejdy: „Troubil ponocný na věži,
Máj, že prý zpíval papeži. Je-li tam
velký světa lán a ohromili Vatikán.
Stála ta dřina přece za to: vždyť
vyhráli a mají zlato!“
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Po nich, až do roku 2016, řídila
sbor Dominika Valešková (mj. též
bývalá zpěvačka Máje), která po
nástupu do funkce ředitelky ZUŠ
Litoměřice ze školy odešla. Zapojila
se jako sbormistryně po boku Vladimíra Frühaufa do řízení sboru
Cantica Bohemica a tak "májová"
tradice kultivovaného sborového
projevu vlastně pokračuje dál. Májem prošlo během jeho existence
přes 1100 studentek z celých severních Čech.
Májový koncert zahájila Cantica
Bohemica Písní máje Thomase
Morleye. V bloku Cantiky se vystřídaly mimo jiné skladby Studánka u

Mariánských Lázní (Vladimír Frühauf), Tři poetická dueta Petra Ebena, několik lidových písní – mezi
nimi i ruská lidová Vo polje berjoza
a vynikající Fujarečka s doprovodem Dominika Lendackého na fujaru.
Na závěr se k 22 členkám Cantiky
na pódium připojily i bývalé „Májovky“. Na lovosický koncert dorazila totiž početná skupina někdejších
členek od nejstarší generace (maturita v roce 1963) až po generace
následující. Zpěvačky pak společně
předvedly např. Smetanův sbor
Přiletěly vlaštovičky a koncert byl
zakončen studentskou písní Gaudeamus igitur.
Celá akce byla výborně zorganizovaná, všichni návštěvníci dostali
program i se vzpomínkami bývalých
členek, „Májovky“ i Zpěvníček společných písní. Koncert doprovázel
na klavír Pavel Šimberský a na violoncello Jana Knotte. Mezi gratulanty vystoupila i Hana Kultová, předsedkyně oblastního výboru Unie
českých pěveckých sborů, a Miloš
Kodejška z Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy. Účinkující dostali
květiny a po koncertu, kromě rautu,
zahrála k dobré náladě skupina Od
plotny skok pod vedením bývalé
členky Máje Romany Dian Soukupové.
„Prožili jsme znovu šťastné chvíle
a radostná setkání plná vzpomínek
na společnou práci,“ potěšilo sbormistra Máje i Cantiky Vladimíra Frühaufa.
(hz)

Andor Šándor přednášel o aktuální
politické situaci v ČR i ve světě
V rámci cyklu Besedy s osobnostmi se 20. května uskutečnila v sále
lovosické knihovny přednáška generála Andora Šándora, bývalého
šéfa vojenské zpravodajské služby České armády.

Šándor je klíčovým znalcem v
oblasti bezpečnostní politiky státu a
rovněž mimořádným odborníkem
na oblast bezpečnosti v mezinárodním měřítku. Jak vidí svět generál v
záloze, bezpečnostní znalec, kterého většina české veřejnosti respektuje, zatímco menšina mu stále
něco vytýká? Velel zamlada v armádě pěšákům, později už jako vyšší
důstojník sloužil coby diplomat.
Počátkem 21. století vedl vojenskou
tajnou službu. Projel celý svět s
výjimkou Antarktidy a umí o něm
vyprávět. Svou přednášku nezačal
příliš optimisticky. Čeká nás pohroma. Největší vojenské hrozby, téma
Skripal, migrace, Evropská unie,
terorismus, ale i kritika současného
stavu armády… to byla témata jeho
přednášky v Lovosicích.
„Profesionální armáda ČR má jen
25 tisíc vojáků. Armáda rezignovala
na boj, my jsme se zaměřili jen na
to, že budeme posílat lidi do Afghánistánu. My si říkáme, že máme
článek 5 Severoatlantické aliance,
který říká, že útok na jednoho je
útokem na všechny. Ale my jsme asi
přeskočili ty paragrafy před tím.
Článek 3 totiž říká, že úkolem každé
členské země je budovat svoji armádu tak, aby byla primárně
schopná se bránit, než jí někdo
pomůže,“ varuje Šándor.
Největší problém je podle něj
migrace a způsob, jakým ji Evropská unie neřeší. Protože Evropská
unie musí mít konkrétní realizovatelnou společnou politiku. Obrannou, zahraniční a bezpečnostní.
Vnější hranice EU musí být bezpečná, vnitřní volnější. „Když řekne jeden z nejvyšších ústavních činitelů,
příjemce zpráv, že BIS jsou čučkaři,
že jejich informace nejsou o ničem,
že ti, co nás mají chránit před teroristy a dalšími šmejdy, nic neumí,

není to v pořádku. Já si myslím, že
to je opravdu velmi nešťastná kombinace a že takto by to v mediálním
prostoru zaznívat nemělo,“ nesouhlasí s výrokem bývalý vedoucí
vojenské tajné služby. Stejně nevhodný byl podle něj i výrok o
výrobě novičoku v Česku.
Mimochodem - kauza Skripal
probíraná v českých médiích nemá
logiku. Podle Šándora není Vladimir
Putin natolik hloupý, aby si komplikoval život něčím takovým, jako je
otrava agenta Skripala, kterého
navíc měli dlouhou dobu předtím v
ruském vězení. Dvojití agenti se
nevraždí, ale vyměňují. Ve vyšetřování bylo mnoho záhad…
V závěru přednášky se Andor
Šándor dotkl také vnitřní bezpečnosti našeho státu a možností řešení nepředvídatelných událostí, mezi
něž patří například i obávaný
„blackout“, tedy rozsáhlý výpadek
elektrické energie. V Lovosicích by
se pravděpodobně situace dala
zvládnout, v Praze by to asi byla
katastrofa. „Máme integrovaný
záchranný systém, ve kterém jsou
složky, jako je Hasičský záchranný
sbor, Policie České republiky, armáda. Jsou nepochybně dobře připraveni, ale je jich málo. Na Prahu je
jen 196 hasičů. Jsou výborně vycvičení, jsou to opravdu chlapi, kteří
zásahy zvládají, ale je jich nedostatek. 196 hasičů na 1 250 000 lidí,
kteří jsou uvrženi do tmy, do beznaděje, to je prostě hrozně málo,“
má strach bezpečnostní analytik.
Jeho vystoupení bylo skvělé – poučné i vtipné (anekdota se Švejkem).
Na přednášce bylo možné zakoupit podepsané knihy Čeká nás pohroma a Planeta Země: Kruté místo
k žití. Knihy si lze zapůjčit i v knihovně.
(hz, foto J. Líska)

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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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 květnového vydání: Lovo Café

Václav Klaus ml. přednášel o školství

Dvojdům Centrum kultury Lovoš
(bývalé Kulturní středisko Lovoš) a
Lovo Café (bývalá restaurace Lovoš)
byl postaven někdy v první čtvrtině
19. století, první zmínka o budově je
z roku 1850. O rok později se také
asi datuje soška sv. Jana Nepomuckého umístěná ve výklenku pod
střechou. Poslední majitelka Hedvika
Kühne prodala v roce 1943 celý
dvojdům včetně restaurace i sálu
městu Lovosice za 105 500 říšských
marek. V majetku města objekt zůstal dodnes.
V objektu působil přes 20 let Sdružený klub odborů (SKO). Zřizovatelem SKO byl s. p. SCHZ Lovosice,
který dal klubu ke dni 31. prosince
1991 z budovy výpověď. Na mimořádném plenárním zasedání městského zastupitelstva 15. října 1991
bylo schváleno bezplatné převzetí
majetku SCHZ a ZO FOS SCHZ Lovosice v současném Závodním klubu
a zřízení příspěvkové organizace
Kulturní středisko Lovoš od 1. února
1992. V roce 2018 byla organizace

Přítomno bylo mnoho lovosických
pedagogů. Lektor je poslanec –
expert pro školství, vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu a je
autorem programu ODS v oblasti
školství. ODS ho ale nedávno vyloučila a V. Klaus ml. se svým otcem
v současnosti zakládá novou stranu.
Besedy s osobnostmi pořádá Jaroslav Líska, Klausova byla druhá.
„Základními hodnotami musí být
tradice, rodina, vlast, soukromé
vlastnictví a morálka,“ uvedl Klaus
úvodem.
V přednášce zdůraznil hlavní chyby i přednosti českého školství a
poté zodpověděl několik otázek.
Na dotaz, proč je málo lékařů, se
zmínil, že doktorů je víc než dost,
ale že nekonají lékařskou praxi v
Čechách – jezdí do Německa a
Rakouska, pracují ve výrobnách
léků, a dokonce i jako dealeři léčiv.
Totéž platí o učitelích – neučí…
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přejmenována na Lovoš - Centrum
kultury. Sál (nyní Lovo Divadlo) byl
znovu slavnostně otevřen 27. února
2018 představením Sypalovy frašky.
V druhé polovině dvojdomu byla v
přízemí budovy několik desetiletí
restaurace, která se v posledních
letech stala spíše pivnicí. K. 1. lednu
2016 vypověděl nájemce, který restauraci Lovoš roky provozoval,
smlouvu a město se rozhodlo pro
rekonstrukci. Už od roku 2002 totiž
existoval po prodeji budovy původního kina návrh vybudovat v přízemních prostorách restaurace malé kino
s barem nebo kinokavárnu.
Obdobná byla i představa vedení
Lovosic v roce 2018 o budoucím
provozu - restaurace s kavárnou,
malým pódiem a projekčním plátnem, která by doplňovala program
v hlavním sále Centra kultury Lovoš.
Prostor skýtá k dispozici 316 m2,
z toho 202,5 m2 tvoří restaurace,
jídelna, herna a kuchyň. Vedlejší
prostory o výměře 114 m2 zahrnovaly chodby, sklady a toalety. (hz, tuc)

6. května přivítal plný sál lovosické knihovny někdejšího dlouholetého
ředitele elitního gymnázia PORG a poslance Parlamentu ČR V. Klause
mladšího s přednáškou na téma Co lze zachránit z českého školství.

Diváci se mohou těšit na další
přednášku v červnu – doufejme, že
bude moci přijet světoznámý etnograf, cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl (88 let). Zatím účast
přislíbil.
(hz, foto J. Líska)
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