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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět tu máme vytoužený čas prázdnin a
dovolených, který je
nejlépe trávit u vody a
s chladnými nápoji.
Brány
lovosického
koupaliště jsou k tomu
účelu otevřeny již celý červen a
jistě bude právě toto místo příjemným k přežití největších veder.
Letos se mimo jiné znovu uskuteční i Bazén párty, která zaznamenala loni značný úspěch.
Ani vedra však nezamezila započetí prací na staré radnici. Oprava
fasády byla nutná a již loni se
rozhodlo o jejím provedení. Součástí bude i zhotovení nové sochy
medvěda třímajícího znak města
na vrcholu štítu radnice, který je
typickým znakem Lovosic. Ten je
nyní zajištěn z důvodu bezpečnosti a po snesení bude umístěna
nová socha zřejmě z pískovce.
Jelikož prognóza budoucího
vývoje počasí v našich zeměpisných šířkách předpokládá zvyšování teplot, bude jistě dalším
vhodným počinem zpřístupnění
prostoru podél říčky Modly, který
se nám jako nápad velmi zalíbil při
návštěvě Bad Schandau. V budoucnu by zde ještě měly vzniknout krom bylinkových záhonů i
další vodní prvky sloužící především dětem k vyžití a dospělým k
osvěžení.
Po dlouhých jednáních, které
jsme vedli s majitelem a jednatelem bývalé olejny, začínají v Tovární ulici bourací práce. Z celého
objektu bude zachován tzv. bílý
dům, dále objekt bývalých laboratoří proti Deli (dnes Mondeléz) a
komín, který by měl být zapsán
jako technická památka. Po vzájemné dohodě byla ze strany
majitele vypracována studie proveditelnosti a v místě by tak měly
vzniknout bytové domy a obchody v návaznosti na park Sady
pionýrů. S prázdninami začínají i
tradiční letní akce, například
populární Kinematograf bratří
Čadíků nebo páteční koncerty na
náměstí, které jistě ještě vylepší
dovolenkovou atmosféru, ať již
jste vyznavači jazzu, folku či ska.
Pěknou dovolenou a prázdniny
plné zážitků!
Milan Dian

V ZÁMECKÉ JE HOTOVO!
Lovosice mají nové parkoviště
Aktuality

Osmička se protáhne
před Saunu

2|

Aktuality

Stará radnice bude mít
novou fasádu

4|

Fotostrany
Hašmar, Špunt
a výstava trofejí

www.mestolovosice.cz

12,13|

Informace

Ze života Farní charity
Lovosice

18|

Aktuality

Osmička se protáhne před Saunu. Do konce srpna
K předání staveniště došlo 18. června. V loňském roce bylo v prostoru vysázeno 27 stromů, které doplnily platanové stromořadí
podél Zámecké ulice. Za 8 týdnů k nim přibydou i mlatové cesty.

V lokalitě vzniknou nová komunikační propojení, která budou respektovat současné trasy. Napříč
územím povede cesta, která propojí lesopark s plaveckým bazénem. Zcela nové propojení povede
podél potoka Modla směrem k
lávce u koupaliště.
„Naším záměrem je, aby se lokalita stala dalším místem pro volnočasové aktivity. Uprostřed pozem-

ku byl schválně ponechán prostor
pro pořádání kulturních aktivit,
jako jsou například zahradní slavnosti, akce v rámci Václavské pouti
nebo pálení čarodějnic. Bude zde
možné hrát frisbee, lakros, pouštět
draky a podobně,“ uvedl Vladimír
Šuma, místostarosta města.
Mlatové cesty budou konstruovány jako sypané plochy z přírodního
kameniva, které se následně me-

chanicky zhutní - podobné byly
před nedávnem vybudovány na
starém hřbitově. Cesty budou lemovány betonovými zahradními
obrubníky. Nakonec se v šíři zhruba 0,5 m podél dokončených cest
upraví zelený pás.
Veřejnou zakázku zajistí společnost TIRAST, s.r.o. z Prahy a město
za ni zaplatí bezmála 960 000,- Kč
(včetně DPH). Práce by měly být

ukončeny nejpozději do konce
srpna.
V loňském roce zde byly vysazeny
tyto stromy: 7 ks javoru mléč, 11 lip
velkolistých a 9 dubů letních. Výsadba byla zvolena s ohledem na
podloží, kterým je z velké části
navážka suti a stavebních materiálů. Jen svrchní vrstvu v některých
místech pouze o mocnosti několika
centimetrů tvoří zemina. (ik, foto ik)

V Zámecké je hotovo! Lovosice mají nové parkoviště
Naproti plaveckému bazénu v ulici Zámecká vyrostlo nové parkoviště pro 29 osobních vozů a dva autobusy. Realizace trvala tři měsíce,
což je o měsíc méně, než uváděla smlouva.

Nová parkovací asfaltobetonová plocha o
celkové rozloze 1 194 m2 má 29 šikmých parkovacích stání pro osobní automobily, z čehož 2
místa jsou pro osoby s omezenou schopností
pohybu. V ose parkoviště v podélném směru
jsou dále vyznačena dvě stání pro autobusy.
„Pro parkoviště v Zámecké ulici bylo nutné
zvolit jiné parametry než v ostatních lokalitách.
Jednalo se zejména o vyznačení stání pro autobus a to vzhledem k lokalitě v blízkosti plaveckého bazénu a sportovní haly Chemik, kde se
odehrává celá řada sportovních utkání,“ vysvětlil
místostarosta města Vladimír Šuma s tím, že

provoz na parkovišti bude jednosměrný. „Vjezd
na parkoviště je situován k plaveckému bazénu
a vyjíždět se bude do křižovatky ulic Myslivecká
a Zámecká,“ dodal Šuma.
Parkoviště je po obvodu lemováno silničním
betonovým obrubníkem, na který navazuje na
jihozápadní straně zatravněná asi 2 m široká
plocha navazujícího svahu. Na opačné straně
mezi stávajícím silničním obrubníkem podél
ulice Zámecká a nově navrženým parkovištěm je
vybudován dlážděný chodník o šířce 2 m. Výkopovými pracemi bylo na místě odkryto cca
470 m3 zeminy, štěrku a dalších materiálů. Podél

parkoviště je z obou stran vybudováno veřejné
osvětlení napojené na stávající rozvody osvětlení. Dešťové vody z parkoviště jsou svedeny do
kanalizace přes odlučovače ropných látek.
V současné době je provedeno vodorovné
dopravní předznačení bílou barvou. Po vyzrání
povrchu, tedy přibližně v září, bude parkoviště
na dva až tři dny zavřeno a provedeno konečné
značení stříkaným plastem. Zhotovitelem stavby
je společnost INSKY spol. s.r.o. z Ústí nad Labem
a cena veřejné zakázky byla vyčíslena na cca 3,2
milionu korun Kč včetně DPH.
(ik, foto ik)

V bazénu se přes léto pracuje na úpravě prostorové akustiky
Dosažení dobré srozumitelnosti mluveného slova a celkové snížení hladiny hluku má zajistit úprava prostorové akustiky městského
bazénu. Úpravou projde jak hlavní hala bazénu, tak dětský bazének. Práce odstartovaly v pondělí 3. června.
Pod strop bazénu budou umístěny akustické podhledy doplněné o
boční stěnové panely, které doplní
pohltivou plochu stropu a výrazně
omezí projevy třepotavé ozvěny.
Stávající neakustický podhled bude
lokálně vyříznut a bude ve stejné
ploše nahrazen sníženými, příčně
orientovanými segmenty akustického podhledu. Jedná se celkem o
šest pásů umístěných nad plochou
bazénu. Na boční stěně bez oken a
vstupní štítové stěně bude umístěno 12 absorpčních stěnových obkladů. Boční panely budou mít
dolní hranu ve výšce 2 m nad úrov-
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ní podlahy.
Prostory musí touto úpravou
projít, aby byly dodrženy České
státní normy pro provoz sportovních hal. „Budova krytého plaveckého bazénu byla postavena v akci
Z v roce 1985. Žádné akustické nároky se tehdy příliš neřešily. Dnes
je ovšem situace odlišná a je potřeba zlepšit podmínky pro návštěvníky snížením celkové hladiny hluku.
K tomuto kroku jsme přistoupili po
dohodě s Krajskou hygienickou
stanicí, ale vedou nás k tomu také
nároky návštěvníků a potřeba zlepšovat kvalitu nabízených služeb,“

vysvětluje Vladimír Šuma, místostarosta města.

Po dokončení úprav a otevření
bazénu dojde ke kontrolnímu měření doby dozvuků, které ukáže,
zda byly všechny výpočty provedeny správně a zda není nutné provést případné další korekce. Akustické úpravy městskou kasu vyjdou
téměř na 1,2 milionu korun včetně
DPH. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma Studio Jelínek s.r.o.
z Ústí n. L. Ukončení stavebních
prací se očekává nejpozději do tří
měsíců od předání staveniště, tedy
do konce prázdnin. Provoz krytého
plaveckého bazénu skončil v sobotu 1. června.
(ik, foto ik)
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Odbory informují
Odbor tajemníka

Otevírací doba v knihovně přes prázdniny

Prázdninová otevírací doba oddělení pro děti a mládež v Městské knihovně Lovosice: pondělí - pátek od 8 do 14 hodin kromě čtvrtka, kdy je zavřeno. Vracet knihy je možné i v naučném oddělení beletrie, kde zůstává běžMěsto se po minulém setkání s občany zabývalo zlepšením srozumitelná provozní doba.
nosti městského rozhlasu v některých lokalitách města. Proběhlo místní
šetření v lokalitách Jabloňová alej, Terezínská a Zámecká ulice. V Zámecké
došlo k seřízení koncového bodu. Do dalších lokalit město v tuto chvíli Technické služby města Lovosice
nebude pořizovat nové koncové body. Nově se ale bude hlášení opakovat
třikrát za sebou.
Kropení ulic
Hlášení rozhlasu jsou zveřejňována na webu města Lovosice v sekci Městský rozhlas. Informace z úřadu a dalších organizací města si můžete ne- Technické služby města Lovosice se snaží v těchto náročných horkých
chat posílat také do svého mobilního telefonu přes aplikaci Mobilní roz- dnech pravidelně kropit komunikace. Cisterna o objemu 5m3 funguje jako
hlas, formou sms nebo e-mailem. K tomuto účelu byla zřízena služba jedna z nástaveb vozidla RENAULT. Nástavba je primárně využívána pro
s názvem Mobilní rozhlas.
zálivku, ale ve vedrech slouží také jako kropicí vůz na vyprahlé silnice.
Znělku městského rozhlasu složil bývalý ředitel ZUŠ Lovosice Jiří Lhotský. Zařízení městskou pokladnu stálo zhruba 760 000,- Kč, zakoupeno bylo v
Je určena zejména pro vysílání městského rozhlasu a pro reprezentační druhé polovině roku 2018. Vodu technické služby na základě povolení
účely. Poprvé se z reproduktorů ozvala v roce 2009. Občané ji vybrali čerpají z Labe.
z několika návrhů.

Srozumitelnost městského rozhlasu

Odbor majetku a investic

Úklid komunikací v červenci

23.7. Tovární, Komenského
9.7. Okružní, Zahradní
24.7. L. Janáčka, Smetanova
10.7. U Nadjezdu, P. Holého
16.7. Kmochova, V. Nejedlého 30.7. Hluboká, Příčná, Labská
31.7. U Výtopny, Dlouhá - parkoviště
Revitalizace prostoru „U Turka“ byla zahájena 10. června přesunutím stán- 17.7. Zvonařova, J. Ježka
ku PNS na druhou stranu ulice. V současné době se provádí odstranění
Odbor životního prostředí
zpevněných betonových povrchů. Stavba byla rozdělena na tři etapy.
1. etapa: Zpevněné a zelené plochy v okolí bývalého stánku PNS
2. etapa: Zelený prostor a zpevněné plochy směrem k podchodu
Tahové zkoušky stromů
3. etapa: Zpevněná plocha současného parkoviště
V nejbližší době budou položeny chodníky a dojde k revitalizaci zelených
Ve dnech 17. a 24. června bylo v Lovosicích vyšetřeno několik stromů tzv.
ploch s výsadbou nových květinových prvků.
(foto ik)
tahovou zkouškou a tomografem. V obecné rovině se nejedná o levnou
záležitost, a tak k těmto přístrojovým metodám vyšetření sahá město
pouze u vybraných jedinců. Dřeviny veřejné zeleně jsou v průběhu roku
pravidelně sledovány pracovníky města. Zejména je sledována jejich vitalita a zdravotní stav, který především souvisí s provozní bezpečností dřevin.
Hodnotí se, zda dřevina s ohledem na svůj stav neohrožuje nad přijatelnou míru své okolí.
Ke zkouškám byly vybrány tři stromy v ul. 28. října a dva v ul. Třebenická/
Siřejovická. Jedná se o vzrostlé dřeviny ve stádiu dospělosti, které byly
v minulosti poškozeny stavební činností. U dvou jedinců javorů byl v ul.
Třebenická detekován dřevomor kořenový, u jasanu v ul. 28. října hnojník
domácí. Obě tyto dřevokazné houby indikují zvýšené poškození kořenového systému dřeviny, která může mít za následek akutní selhání celého
jedince.
Tahové zkoušky se zaměřují na dva typy možného selhání, a to na zlom
kmene a vyvrácení stromu. Na výsledky tahových zkoušek a tomografu v
ul. Třebenická město doposud čeká. V ul. 28. října už byla na základě vyhodnocení tahových zkoušek pokácena lípa srdčitá a redukována koruna
jasanu ztepilého, čímž bylo dosaženo zvýšení stability tohoto jedince a
tedy jeho zachování na místě.
(Foto Karel Pech/Litoměřický deník)

Revitalizace prostoru „U Turka“

Místo pro přecházení na silnici I/30
Chodníky směrem od sídliště jsou z větší části zhotoveny. V nejbližší době
bude zahájena výstavba chodníku také na druhé straně silnice směrem
k lesoparku. Výstavba ostrůvku ve středu silnice a s tím spojená částečná
uzavírka bude následovat až později, a to nejspíš koncem července případně začátkem srpna.

Centrum kultury Lovoš
Turistické informační centrum – novinky a zajímavosti
Centrum sídlí v rekonstruované Pfannschmidtově vile v ulici Osvoboditelů
48/55 (bývalý OÚNZ). Návštěvníci zde obdrží informace o možnosti výletů
do okolí, o ubytování a stravování, kulturních akcích, jízdních řádech atd.
Mohou si zde zakoupit turistické a cykloturistické mapy z okolí Lovosic,
pohlednice, upomínkové předměty, knihy, pohledy, turistické známky i
vizitky, upomínkové předměty z bitvy u Lovosic, omalovánky, pexesa atd.
Byla rovněž vytvořena poutavá brožura o městu Lovosice. Nabízeny jsou i
materiály z jiných destinací včetně materiálů poskytnutých Krajským úřadem Ústeckého kraje a Destinační agenturou Litoměřice. K dispozici je
měsíčník Lovosický dnešek, Lovochemik a noviny Ústeckého kraje. Centrum poskytuje i další služby, například veřejný internet, kopírování a výlep plakátů pro firmu Rengl.
V současné době zde probíhá výstava minerálů a zkamenělin. Nově lze
platit i bezhotovostně - platební kartou. V letním provozu od května do
září je zde otevřeno od 8 do 17 hodin každý pracovní den a v sobotu od
8 do 12 hodin.

červenec 2019

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor pozval seniory do Hrádku u Nechanic
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví uspořádal 23. května celodenní výlet
pro lovosické seniory. Cílem byl novogotický zámek Hrádek u Nechanic,
který byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 - 1857 Františkem hrabětem z Harrachu, významným
představitelem jilemnické rodové linie. Během 45minutové prohlídky senioři navštívili přízemí zámku, kde se nachází např. Rytířský sál, Zlatý sál,
Mühlgrubský salon, herna, knihovna či kaple sv. Anny. Poté měli možnost
individuálně navštívit zámecký park a následně město Nechanice, které se
nachází zhruba uprostřed spojnice mezi městem Nový Bydžov a krajským
městem Hradec Králové. Výletu se zúčastnilo 38 seniorů.
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Dominanta města dostane novou fasádu
Budova staré radnice z roku 1907 je bezesporu jednou z hlavních dominant města. Její fasáda je ovšem již v havarijním stavu.
Na opravě se začne pracovat v červenci.

Oprava bude zahájena kompletním odstraněním
stávajících nátěrů. Bude nutné opravit a doplnit
chybějící a porušené plochy. Fasáda bude poté
kompletně přeštukována. Finální vrstva by měla
být ze silikátového nátěru v odstínu, který určí
zástupce státní památkové péče. U kamenných
prvků bude provedeno odstranění všech nevhodných oprav a plomb. Doplněny budou chybějící
plastické části fasády, tak aby byla co nejvíce zachována věrohodnost podle originálu. Kameny
budou také speciálně upraveny takzvanou hydrofobizací plochy. Kompletně opraveny a zrekonstruovány musí být také kamenné ozdobné prvky
na věži a štítu radnice.
Původní omítky z roku 1907 byly vápenné, tedy
poměrně měkké. Na mnoha místech budovy jsou
částečně dochované dodnes, ale na exponovaných místech, jako jsou nároží nebo římsy, docházelo častěji k poruchám. Ty byly vždy s ohledem
na časové období opraveny tehdejšími stavebními
technikami. Na fasádě se tudíž nachází celá řada
různých druhů omítek. Na současném neutěšeném stavu se bezpochyby značnou měrou podílelo použití žluté akrylátové barvy při rekonstrukci
v roce 2008. Tato povrchová úprava není paropropustná a zcela omezila „dýchání fasády“. Tato
omítka je po 11 letech fungování naprosto dožilá.
Jako ozdobné prvky na fasádě byly použity pískovcové obklady. Ty se dochovaly původní, jen v
průběhu času došlo k drobným opravám.
Rekonstrukce uličních fasád staré radnice bude
stát okolo 7 300 000,- Kč včetně DPH. Zhotovitelem bude společnost RE, s.r.o. z Prahy. Doba realizace veřejné zakázky je podle smlouvy 12 měsíců
od předání staveniště, ke kterému došlo v pondělí
1. července.
Budova radnice byla do provozu slavnostně
uvedena 12. ledna 1908, má obdélníkový tvar
písmene „L“. V nároží ulic Osvoboditelů a Školní
se nachází věž tvořící dominantu objektu a celého

okolního prostoru. Jedná se o jednu z nejhezčích,
nejcennějších a nejfotografovanějších budov města. Budova dala také základ pro nové logo města.
„V předchozích letech fungovala věž staré radnice
jako vyhlídka při příležitosti konání Václavské
pouti jednou za rok. Prostor pro zájemce, kteří si
chtěli město prohlédnout z výšky, ale nebyl příliš
komfortní. Již od roku 2016 věž není přístupná a
to z důvodu špatného technického stavu. Kromě
věže kostela se jedná o jedinou dominantu města,

která se pro tyto účely perfektně hodí. Projekt
rekonstrukce budovy staré radnice má více fází.
První z nich je celková rekonstrukce fasády budovy, kterou zahajujeme v těchto dnech. Další částí
je zvažovaná oprava interiéru radniční věže a
vybudování vyhlídky. Všechny tyto projekty jsou
součástí strategického plánu města,“ prozradil
plány do budoucna starosta města Milan Dian
s tím, že na přebudování věže na vyhlídku bude
město hledat vhodný dotační titul.
(ik, foto ik)

Po roce spustili ve Lhotce na vodu další tanker

V pátek 14. června po poledni spustili v loděnici ve Lhotce nad Labem na vodu další tanker. V tropickém počasí nevšednímu zážitku přihlížely desítky
zvědavců. Celá akce proběhla bez problémů. Loď je 86 metrů dlouhá, 11,4 metru široká a 5,3 metru vysoká a bude sloužit pro přepravu jedlých olejů.
Tanker zamíří do Holandska.
(tuc, foto tuc)
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Opravy výtluků ve městě budou letos zahájeny na cyklostezce

V úterý 2. července byly zahájeny opravy nerovností vzniklých prorůstáním kořenů stromů na cyklostezce do Malých Žernosek. Opravy budou
realizovány v úseku směrem od lesoparku Osmička až k odbočce vedoucí k vrátnici loděnice společnosti Barkmet a.s. Práce by měly trvat 4 dny.
V místech nerovností dojde k vyfrézování
prasklého asfaltového povrchu a nahrazení novým kobercem. „Po dobu oprav bude cyklostezka funkční. Ovšem cyklisté a další uživatelé budou muset dbát opatrnosti a pokynů pracovníků

v místech prováděné stavby,“ uvedl starosta
města Milan Dian.
Další fází bude oprava výtluků v ulicích Osvoboditelů, Školní a Tovární, k níž by mělo dojít
v průběhu měsíce července, nejpozději pak na

přelomu srpna.
Opravy pro město zajišťuje společnost DOKOM
FINAL s.r.o. na základě smlouvy z roku 2018, kde
byl určen rámec pro opravy výtluků v letech
2018 a 2019.
(ik)

Harmonogram údržby zatravněných ploch městské zeleně v roce 2019
Zatravněné plochy na pozemcích ve vlastnictví města Lovosice jsou sekány Technickými službami města Lovosice, o.p.

Území města bylo pro potřeby
sekání rozděleno do 14 lokalit
(které jsou pro potřeby základní
orientace popsány názvy ulic
v lokalitách) + Václavské náměstí.
Na mapovém serveru jsou zatravněné plochy určené k sekání ve
vrstvě „Plošná zeleň k údržbě“,
jednotlivé lokality jsou barevně
sjednoceny a vzájemně odlišeny.
Jedná se o lokality: 1. Ústecká –
Lhotecká – „teplické“ nádraží, 2.
Příčná – Barákova – Resslova –
Vodní, 3. Wolkerova – Krátká – K.
Maličkého, 4. 28. října – DPS – Sady
pionýrů park, 5. Tovární, 6. Kostelní
– Žižkova – Husova, 7. Žižkova –
Prokopa Holého, 8. centrum – Zámecká – Sauna, 9. Okružní – Nádražní – nadjezd, 10. Holoubkov,
11. Nové Klapý, 12. hala Chemik –
tenisové kurty, 13. lesopark Osmička a 14. průmyslová zóna u Nového
Klapý.
V roce 2019 bude provedena seč
na lokalitě č.14 třikrát, na ostatních
lokalitách sedmkrát. Některé pozemky v rámci lokalit mají počet
sečí menší (např.: pozemky kolem
Modly). Tráva se ve většině sekaných ploch sbírá, někde nechává
ležet, někde mulčuje v závislosti na

umístění pozemků. Tyto podrobnosti k jednotlivým pozemkům lze
dohledat na mapovém serveru ve
vrstvě „Plošná zeleň k údržbě“.
Průběh sekání města víceméně
odpovídá shora uvedenému pořadí
jednotlivých lokalit.
Ukončení jednotlivých sečí, během nichž je vždy posekáno celé
město, je plánováno v roce 2019

k níže uvedeným termínům: 18.
května, 20. června, 21. července, 21.
srpna, 19. září, 19. října a 20. listopadu (současně sbírání listí). Termíny dokončení sečí se mohou nepatrně posunout kvůli nepříznivým
klimatickým podmínkám. V rámci
každé seče je posekáno bezmála 40
hektarů zatravněných ploch. V
současnosti běží třetí seč. Václavské

náměstí je během sezony sekáno
víceméně každý týden. Nad rámec
uvedených sečí jsou sekány travní
porosty ve veřejném prostoru pro
přípravu různých společenských
akcí (čarodějnice, Hašmar, apod.).
Město se často setkává s dotazy,
kdy budou sekány louky na svazích
kolem silnice I/30 směrem k obci
Sulejovice. Tyto pozemky nejsou
v majetku města, ale společnosti
ŘSD. Louky se díky svahu nehodí
pro venčení domácích mazlíčků a
velká část jich leží v místech bez
obytné zástavby. V poslední době
přibývá také občanů, kteří vyslyšeli
výzvu ministerstva životního prostředí za méně časté sečení travních porostů kvůli zadržení vody
v krajině. Město se snaží systémem
sečí najít vhodný kompromis pro
oba tyto tábory. Louky na svazích
I/30 jsou za léta vyprofilované lučními porosty, které mohou vodu
zadržovat. Město je nebude na
vlastní náklady sekat a seče budou
prováděny podle harmonogramu
ŘSD, která přislíbila sekání 2x do
roka.
(OŽP, TSML, ik, foto ik)
Odkaz na mapový server:
http://mapy.lovosice.com/fs.htt

V Lovosicích proběhlo 3. jednání Vlastník „olejny“ začal s demolicí
zastupitelstva města
Podle rozhodnutí o odstranění stavby vydané Stavebním úřadem
Ve středu 26. června se uskutečnilo 3. letošní jednání zastupitelstva
města. Přijato bylo celkem 19 usnesení.
Město aktualizovalo zásady pro
Zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Lovosice k věcem nemovitým (dále jen
ZZVB), které se od roku 2013 nijak
nezměnily. Ke změnám došlo na
základě analýzy a porovnání s městy v okolí Lovosic, přičemž byl kladen důraz na podobný počet obyvatel a dostupnost k dálnici nebo
silnici I. třídy. ZZVB platné od roku
2013 obsahují několik faktorů k
výpočtu dané ceny, které byly v
nově vypracovávaných zásadách
zjednodušeny a zpřehledněny, čímž
došlo k usnadnění výpočtu ceny.
Novým faktorem, který bude konečnou cenu značně ovlivňovat, je
skutečnost, zda je žadatel fyzická či
právnická osoba.

V grantech na podporu sociálních
a souvisejících služeb bylo zastupitelstvem a radou města rozděleno
dohromady 1,15 milionu korun, což
je o sto tisíc víc než v roce loňském.
Celkem devíti organizacím připadne
dohromady 897 tisíc korun z grantu
„Podpora sociálních služeb pro rok
2019 zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2019 - 2021“.
Podpořeny budou dále čtyři organizace nabízející programy pro občany Lovosic a to z dotačního programu „Podpora souvisejících služeb pro rok 2019 – pro organizace
zapojené v komunitním plánování
města Lovosice“. Tento program letos pomůže organizacím částkou
253 tisíc korun.
(ik)

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 8. srpna
červenec 2019

MěÚ Lovosice, které nabylo právní moci 5. června 2018, musí být
stavby odstraněny do dvou let od tohoto data.

S bouracími pracemi vlastník začal
17. června 2019. Demoliční práce
probíhají v těsném sousedství ulice
Tovární, a hrozí tudíž poškození
zaparkovaných vozidel. Vlastník
objektů proto požádal o přechodnou úpravu provozu na pozemní
komunikaci spočívající v zákazu
zastavení a zákazu vstupu chodců,
která je platná do 17. července
2019.
Stavební úřad svým rozhodnutím
povolil odstranit celkem 12 objektů
včetně oplocení areálu. Zachovány
mají být rohová budova v ulici
Tovární a 8. května, komín bývalého mlýna, který by mohl být vyhlášen za technickou památku, a budova laboratoří v ulici 8. května.
Podle podmínek uvedených v
rozhodnutí o odstranění stavby,
které požaduje město, je mimo jiné
uvedeno, že vlastník musí zachovat
obvodové stěny odstraňovaných
budov tvořící obvod areálu do
výšky 3 metrů. Otvory po oknech a
dveřích budou zazděny nebo jinak

zabezpečeny. V přilehlých ulicích
Tovární a Sady pionýrů bude prováděn pravidelný úklid, skrápění
komunikací a bude snížena prašnost a hluk ze stavby na co nejnižší
hodnoty. Demoliční a stavební
práce nebudou prováděny ve
dnech pracovního volna (sobota neděle a svátky). V pracovních
dnech budou práce zahájeny
nejdříve v 7 hodin a ukončeny vždy
nejpozději do 17 hodin. Majitelem
průmyslového areálu bývalých
Severočeských tukových závodů je
Belgičan Bruno Beyne.
(ik, foto ik)
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Oprava vstupního portálu budovy
gymnázia byla dokončena
Oprava vstupního portálu budovy gymnázia si vyžádala 6 týdnů a za
odborné kamenické práce město zaplatilo cca 180 tisíc včetně DPH.

Celý portál je proveden z umělého kamene tzv. „teracca“, který byl
v důsledku klimatických vlivů a stáří
značně změněn. Projevilo se to
především zčernáním povrchu a
tvorbou krusty. V portálu byly také
zjištěny praskliny, které se postupně zvětšovaly. Způsobilo je mimo
jiné mírné pružení stavby a roztažnost podkladu. Na povrchu byly
dále patrné oděrky a poruchy vlivem provozu, stáří a jiných zásahů.
Portál byl nejprve kompletně
zrevidován v oblasti stability a
došlo k prořezání prasklin. Poté
byly veškeré povrchy očištěny horkou parou pod tlakem. Pak došlo
k opravení prasklin směsí umělého
kamene a to ve stejné barvě i
struktuře, tak aby byla povrchová
úprava sjednocena. Bylo nutné
provést také takzvanou patinaci
povrchů. Posledním krokem byla

konzervace proti klimatickým vlivům.
V letošním roce by mělo být do
budovy gymnázia investováno celkem 1,43 milionu korun. „Prvních
180 tisíc na opravu vstupního portálu město již vynaložilo. Mimo to
ale plánujeme opravit chodník a
odvodnění suterénu budovy, vodovodní potrubí, sanaci soklu kolem
budovy, výměnu podlahových krytin ve dvou učebnách a částečně
opravit topnou soustavu,“ vyjmenovává starosta města Milan Dian s
tím, že všechny tyto akce jsou začleněny do rozpočtu na rok 2019.
„Projektová dokumentace na částečnou opravu topné soustavy byla
dokončena v květnu a v nejbližších
týdnech po dokončení zadávací
dokumentace bude zahájena veřejná soutěž,“ doplnil starosta.
(ik, foto ik)

Senioři dostali vysvědčení
Dne 18. června jsme se sešli v pěkném prostředí LOVO Café, abychom
si převzali Pamětní listy a vysokoškolský index, který nám slavnostně
předal pan starosta Milan Dian.

Všech 36 studentů Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) s úspěchem
dokončilo studium druhého semestru na téma Genealogie - hledáme
své předky. Kurz posluchače seznámil se základními pojmy z oblasti
rodopisu a poskytl informace o tom,
jak začít pátrat po svých předcích.
V průběhu kurzu jsme také navštívili
Okresní archiv v Kadani a tuto návštěvu jsme spojili s komentovanou
prohlídkou tohoto královského města.
Po prázdninách budeme pokračovat ve třetím semestru dalšími šesti
přednáškami na další zajímavé téma
České dějiny a jejich souvislosti.
Dovětek v názvu kurzu není náhodný. To proto, že české dějiny běžně

chápeme jako „naše", tedy české,
Čechů. Avšak tyto naše dějiny se
trvale odehrávají v mnohočetných a
proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i
geografických a klimatických. Bez
zřetele k nim je nelze pochopit,
proto kurz chce na tyto souvislosti
upozornit. Je tedy koncipován jako
zamyšlení nad základními problémy
českého dějinného vývoje a nikoli
jako jeho faktografický přehled.
První hodina začíná 3. října v devět
hodin v prostorách staré radnice,
kam jste všichni srdečně zváni. Zájemci se mohou předběžně přihlásit
na telefonu 731 818 775 nebo na
e-mailu trefna49@seznam.cz u Eriky
Trefné. E. Trefná, VU3V Lovosice, foto tuc

Společnost Mondelēz v Lovosicích představila program pro udržitelné pěstování pšenice
Společnost Mondelēz International představila koncem května svůj program pro udržitelné pěstování pšenice s názvem Iniciativa Harmony.
Program si klade za cíl podporovat udržitelné
pěstební a zpracovatelské zásady, jako je minimalizace užívání pesticidů a umělých hnojiv, a to
především díky výběru odolných odrůd pšenice,
vhodné rotaci plodin, výsadbě meziplodin či specifické péči o půdu. Pokud dojde k využití pesticidů, musejí být tato ošetření cílená a odůvodněná.
Omezení veškerých zásahů pomáhá snížit emise
skleníkových plynů a chrání kvalitu půdy a vody.
Iniciativa Harmony usiluje také o zachování a
zvýšení místní biologické rozmanitosti. Tři procenta pšeničných polí musí být ponechána pro osetí
speciálně vybranými medonosnými květinami,
které opylovačům umožňují po celý rok získávat
co nejvíce pylu a medu. Květinové pásy přinášejí
rovněž potravu a stanoviště hmyzu, který je důležitý v boji proti parazitům, což také snižuje potřebu používání pesticidů.
Společnost usiluje o to, aby do roku 2022 pokryla spotřebu mouky pro všechny své sušenkové
značky v Evropě z pšenice pěstované dle pravidel
Iniciativy Harmony. „Naše produkty jsou založeny
na dvou surovinách – kakau a pšenici – a pro obě
tyto suroviny máme vlastní programy udržitelnosti,“ říká Ivana Tůmová, generální ředitelka společnosti Mondelēz pro Českou republiku, Slovensko
a Maďarsko.
„Chceme totiž spotřebitelům nabízet produkty, na surovinách pěstovaných udržitelným způsokteré jsou nejen vysoce kvalitní, ale také založené bem. Pro projekt Harmony jsme našli podporu
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v celém našem dodavatelském řetězci, tedy jak u
našich mlynářů, tak u samotných pěstitelů,“ vysvětluje Tůmová.
Zatím je do Iniciativy zapojeno 26 zemědělců
především ze středních a severních Čech a z Moravy. Ti svou pšenici dodávají dvěma lokálním
mlýnům, které zásobují továrny v Lovosicích a
Opavě. Konference, která se uskutečnila 29. května v Lovosicích, měla přispět k větší informovanosti veřejnosti a nalákat pěstitele z blízkého okolí
pro budoucí spolupráci. Zemědělci, kteří by se do
Iniciativy chtěli zapojit, musí uplatnit trvale udržitelné pěstební a zpracovatelské metody, šetřit
vodou, chránit půdu a biodiverzitu. Odměnou za
to jim bude vyšší výkupní cena. Správné dodržování stanovených postupů bude ovšem předmětem pravidelných auditů.
Program Harmony vznikl ve Francii v roce 2008
ve spolupráci společnosti Mondelēz, mlynářů,
pěstitelů pšenice a zemědělských družstev. Na
jeho vývoji se podílely i neziskové a výzkumné
organizace. V současnosti je do Iniciativy zapojeno 1 700 zemědělců, 13 mlýnů a 21 družstev z
šesti zemí, Francie, Belgie, České republiky, Itálie,
Polska a Španělska. V roce 2017 vyprodukovali
177 tisíc tun pšenice pro výrobu sušenek. Rozšířením programu Harmony by společnost do roku
2022 ráda dosáhla navýšení roční produkce pšenice na více než 280 tisíc tun.
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Informace

Sociální projekt zakončila konference

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice

V souvislosti s ukončením projektu Podpora sociální práce v obci
Lovosice, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006111 k 30. červnu 2019
uspořádaly sociální pracovnice dne 12. června ve staré radnici
závěrečnou konferenci.

(období od 16. května do 15. června 2019)
V druhé polovině měsíce května lovosičtí strážníci zadrželi při krádeži v
supermarketu Billa osobu z Velkého Valtinova na Českolipsku, která se dle
lustrace dopouštěla krádeží opakovaně. Případ si proto převzala Policie ČR.
Dále strážníci kontrolovali v ulici Terezínská řidiče automobilu Škoda
z Veselí nad Moravou. Dechová zkouška prokázala, že měl v 10.45 hodin
dopoledne 1,91 ‰ alkoholu v dechu.
Ve čtvrtek 16. května ve 4.30 hodin ráno strážníci vyjížděli řešit fyzické
napadení na hlavní lovosické vlakové nádraží. Jedné z osob byla přivolána
záchranka, která ji následně odvezla do nemocnice. Do konce května stojí
ještě za zmínku krádež kabelky v marketu Penny nebo rušení nočního klidu
v ulici Wolkerova.
V první polovině měsíce června strážníci řešili poškození venkovního zařízení v ulici Osvoboditelů nebo znečištění silnice v ulici Wolkerova. V úterý
11. června po osmé hodině ranní pak v ulici Osvoboditelů poskytovali první
pomoc osobě sražené projíždějícím vozidlem na přechodu pro chodce. (tuc)

Potravinová banka plánuje novinku,
pojízdné prodejny
Za město Lovosice ji zahájil starosta
Milan Dian. V dopolední prezentaci
byly představeny jednotlivé aktivity
projektu včetně dosažených výstupů.
Součástí
konference
byl
workshop, kde sociální pracovnice
představily jednotlivé zpracované
Standardy kvality sociální práce
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociální práce, včetně
nastavených hodnotících indikátorů. Konference se zúčastnili zástupci
MPSV ČR, projektu Systémová podpora sociální práce v obcích, vedoucí oddělení sociální práce KÚÚK v

červenec 2019

Ústí nad Labem, sociální pracovníci
z Mostu, Litvínova a Kladna a vedoucí oddělení koncepcí a sociální
péče Magistrátu města Hradec
Králové. Konferencí provázel Peter
Brnula z katedry sociální práce FSE
UJEP v Ústí nad Labem, se kterou
sociální pracovnice po dobu 2,5
roku velmi úzce spolupracovaly při
tvorbě zmiňovaných standardů
sociální práce. Eva Rudiková, vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Potravinová banka v Ústeckém
kraji (PBUK) plánuje od roku 2020
zavedení nové služby, tzv. pojízdné
prodejny. Cílovou skupinou budou
především senioři (případně další
potřební) v lokalitách působnosti
PBUK, kam nedosahují služby stávajících odběratelských organizací.
Ve městě Lovosice se mohou
jedinci či rodiny v sociální krizi momentálně obrátit pro jednorázovou
či pravidelnou potravinovou pomoc
na odběratelskou organizaci Naděje, na adrese Nádražní 805. K daro-

vání jsou zde potraviny trvanlivé s
končící dobou trvanlivosti, které lze
bez problémů konzumovat ještě 6
měsíců po uplynutí data na obalu
(minimální trvanlivost do:…) a čerstvé s končící dobou záruky
(spotřebujte do:…), které po uplynutí data uvedeného na obalu lze
bezpečně konzumovat ještě 7 dní
(záruka od výrobce se vztahuje na
chuťové vlastnosti, nikoli poživatelnost). Adresa skladu pro odběr
potravin: Na Vinici 1, Litoměřice.
Více informací na www.pbuk.cz. (tuc)
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Děti, čím byste chtěli jednou být?

Když položíte takovou otázku žákům 1. stupně ZŠ, nemůžete zpravidla
očekávat, že budou umět odpovědět.
Ve snaze představit jim nejrůznější
profese, probíhá na naší ZŠ Všehrdova každoročně projekt Povolání
dospělých. Žáci si připraví prezentaci, ve které seznámí ostatní spolužáky se zaměstnáním svých rodičů.
Přinesou a také vystaví charakteristickou „pomůcku“ - ukázku toho, co
maminka či tatínek k výkonu povolání potřebují. Jindy, a to patří k
nejoblíbenějším, si vyzkouší roli učitele. Velmi pečlivě si připraví průběh celé hodiny. Jejich výkony by
pak ocenil nejeden skutečný pedagog.
Součástí projektu byla letos návštěva služebny Městské policie v
Lovosicích. Tamější policista připravil zajímavé povídání o jejich práci a
povinnostech. Děti si mohly prohlédnout i některé části výstroje,
ochranné štíty, vyzkoušely si i neprůstřelnou vestu. Podívaly se, jak
funguje přístroj na měření rychlosti
i ten, který prověřuje dechovou
zkouškou přítomnost alkoholu u
řidičů. Nahlédli jsme i do místnosti s
kamerovým systémem, který monitoruje jednotlivé části města. Celá

prohlídka i povídání nezaujala jenom chlapce, jak by se dalo očekávat, ale i děvčata se do programu
aktivně zapojila. Ještě po návratu
do třídy děti probíraly svoje zážitky
a určitě si uvědomily, jak je pro nás
všechny práce policie důležitá. Děkujeme mnohokrát všem lovosickým policistům za ochotu a čas,
který si pro nás udělali.
Následující den jsme byli pozváni
do stomatologické ordinace doktora Trittharta. Žáci se dozvěděli
spoustu zajímavých informací, kterými si doplnili svoje poznatky z
výuky o člověku a jeho zdraví. Naučili se, jak mají správně pečovat o
zuby. Pan doktor pro ně připravil i
překvapení v podobě modrých
tabletek, které na obrazovce odhalily, jak se kdo o zoubky správně
stará. Nakonec si každý odnesl i
dáreček. Mnohokrát děkuji jménem
dětí panu doktorovi za jeho velice
milý přístup a za tu spoustu času,
kterou nám věnoval. Třeba se, díky
této návštěvě, už v našem kolektivu
„rodí“ budoucí stomatolog.

Žákyně ZŠ A. Baráka uspěly
v celorepublikové soutěži

Ministerstvo vnitra ČR pořádalo již 16. ročník výtvarné soutěže – Svět
očima dětí. Cílem tohoto preventivně-vzdělávacího projektu je
prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti dětí.

Hana Protivová, ZŠ Všehrdova

Lovosice si připomněly Miladu Horákovou
a další oběti komunistického režimu

Den památky obětí komunistického režimu připadá na 27. června.
Byl vyhlášen na památku Milady
Horákové, Jana Buchala, Oldřicha
Pecla a Záviše Kalandry, kteří byli
popraveni po politickém procesu
komunistického režimu Československa 31. května – 8. června 1950.
Popraveni byli všichni na Pankráci
dne 27. června 1950, Milada Horáková jako poslední. Další čtyři obžalovaní dostali doživotí, ostatní čtyři
tresty žaláře mezi 15 - 28 lety.
Pietní akt proběhl v Lovosicích 26.
června v 9.15 hodin u pamětní desky na ZŠ Všehrdova (dříve soud).
Akce se zúčastnili členové litoměřické pobočky Konfederace politických

vězňů ČR, paní Růžena Šubrtová a
předseda KPV v Litoměřicích Stanislav Volný s manželkou Věrou, vedení města Lovosice - starosta Milan Dian a místostarosta Vladimír
Šuma, lovosičtí skauti, žáci ZŠ Všehrdova a několik lovosických občanů. Lovosický žesťový kvartet zahrál
k poctě obětí několik skladeb a
vystoupení zakončil československou státní hymnou. Přítomní uctili
památku minutou ticha, položením
květin a věnce a krátkým proslovem
Stanislava
Volného.
„Nesmíme
zapomenout,“ zaznělo kromě jiného
v projevu k 69. výročí justiční vraždy
Milady Horákové a dalších popravených.
(hz, foto tuc)

Seriál Lovosického dneška o odpadech bude pokračovat
v srpnovém vydání
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Do soutěže Svět očima dětí se
každoročně zapojují i naši žáci.
Letos si mohli vybrat ze dvou témat:
Dezinformace a Pomáháme v zahraničí. Slavnostní vyhlášení nejlepších děl se konalo 13. června v Muzeu Policie ČR v Praze a žáci si užili
pestrý doprovodný program, kde si
mohli udělat otisk prstu, prověřit
své znalosti v dopravních značkách
nebo si prohlédnout expozice muzea. Naše žákyně obsadily přední
místa. Barbora Veselá si vybrala

téma Pomáháme v zahraničí a se
svým dílem se umístila na 2. místě.
Další děvčata pracovala na tématu
Dezinformace.
Dvojice
Denisa
Pavlatová a Karolína Bisová skončila
na 2. místě a Kateřina Mrvíková
obsadila místo třetí.
Velmi děvčatům gratulujeme a
děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme také paní učitelce výtvarné výchovy Janě Klímové za odbornou podporu a koordinaci soutěže.
ZŠ A. Baráka Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce
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Fotostrana

24. ročník Hašmaru lákal na Ebeny či Pavla Dobeše

Další ročník festivalu Hašmar Country je minulostí. Tentokrát si návštěvníci akce mohli vychutnat například vystoupení Spirituál Kvintetu, Pavla
Dobeše, skupin Claymore, Cross Country, Burizon nebo Bratrů Ebenových. Počasí trochu nepřálo tradiční čtvrteční Hašmarovské hospodě, kdy se
areálem prohnala bouřka. Jinak si však pořadatelé na nepřízeň počasí nemohli stěžovat.
Foto Radim Tuček a Milan Richtr
Bratři Ebenové

Spirituál Kvintet

Burizon

Bratři Ebenové

Pavel Dobeš
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Claymore

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Fotostrana

Rodinný festival Špunt opět navštívily stovky dětí
5x foto Milan Richtr

Okresní myslivecká výstava trofejí proběhla v Pfannschmidtově vile
Ve dnech 15. - 21. června proběhla
letos okresní výstava trofejí spojená
s mnoha doprovodnými akcemi
během týdne myslivosti a přírody.
Slavnostní zahájení proběhlo za
účasti starosty města Lovosice Milana Diana za doprovodu trubačů ve
Pfannschmidtově vile v Lovosicích.
Tentýž den byla v místním kostele
celebrována Svatohubertská mše,
jelikož sv. Hubert je patronem lovců

červenec 2019

a myslivců. Vlastní výstava trofejí
spočívá ve vystavení většiny zvěře
ulovené během předchozího mysliveckého roku v honitbách a oborách
v okrese Litoměřice. Pro účely výstavy byly všechny trofeje dodané mysliveckými sdruženími hodnoceny a
bodovány, po výstavě jsou trofeje
opět majitelům vráceny. Z výstavy
byl zpracován katalog trofejí, který
hodnotí uplynulý rok. Návštěvník si

tak mohl utvořit lepší představu o
tom, která zvěř žije v okolí jeho bydliště, případně jaký je rozdíl mezi
zlatou medailí oceněnou trofejí a
ostatními. K vidění byly i různé trofejní rarity vzniklé poraněním paroží
v rané fázi vývoje a později způsobené defektním nepřirozeným růstem.
V doprovodném programu si většina návštěvníků vyzkoušela laserovou
střelnici, kde bylo možno si s jistou

nadsázkou vyzkoušet lov divokých
prasat nebo kachen. Výstavu doprovodily také malby žáků základních
škol věnované myslivosti. Přestože
bohužel zdaleka ne všechna myslivecká sdružení dodala pro účely
výstavy trofeje, se výstava vydařila, o
čemž svědčí zájem veřejnosti a poměrně vysoká návštěvnost.
Vojtěch Hamerník, foto tuc
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Sport

V BOGI Cupu se nejvíc dařilo žákům ze ZŠ A. Baráka
BOGI Cup je turnaj, kterého se účastní základní školy či víceletá gymnázia a je určen pro 6. až 9. třídy.

Každý měsíc, počínaje zářím, proběhne jedna
dílčí soutěž v daném sportu. Každá škola vyšle do
soutěže určitý počet školáků a školaček. Sportovci jsou rozděleni do dvou kategorií na mladší (6.
+ 7. třída) a starší (8. + 9. třída), a také na dívky a
chlapce. Některé sporty jsou určeny pouze pro
dívky, nebo pouze pro chlapce, jiné jsou, jak se
říká, genderově vyvážené. Dle výsledku žáků v
daném kole jsou přiřazeny body (jak je zvykem –
první místo obdrží nejvíce a tak dále). Na konci
roku se bodová ohodnocení sečtou a je vyhlášeno, kdo bude „na stupínku”.

účastnili, mimo jiné probíhá i v pořadí poslední
disciplína a po ní již všemi tolik očekávané vyhlášení. Ředitel turnaje a zástupce města předají
velký putovní pohár, na kterém nechybí štítek
s názvem vítězné školy, dále tři nejlépe umístěné
školy obdrží sportovní pomůcky a finanční poukaz na nákup vybavení do školy a každý ze sportovců dostane sportovní tričko s logem BOGI
Cup jako památku na uplynulý ročník.

Sporty aneb Zde si přijde každý na své
Víme, že ne každý mladý člověk ovládá všechny
druhy sportů, proto jsme chtěli vytvořit turnaj,
který se nebude zaměřovat pouze na jeden
sport. Zastoupeny jsou míčové hry (fotbal, basketbal, florbal a přehazovaná), atletika (běh na
60, 400, 800 a 1500 metrů, štafetový běh, skok
daleký, vrh koulí a hod granátem), plavání (50
metrů prsa, volný způsob a štafeta), bruslení a
běh do vrchu. Zastoupení sportů se může v průběhu každého ročníku lehce obměňovat.

Letošní ročník 2018/2019
Ročník 2018/2019 byl naším prvním, startovacím. I přesto musíme vyzdvihnout účast 4 základních škol a více jak dvou set žáků. Mezi školy,
které se rozhodly posílat své svěřence si zasportovat, patří ZŠ Antonína Baráka, ZŠ Sady pionýrů,
Základní a mateřská škola Třebívlice a Základní a
mateřská škola Třebenice. No a jak je to letos
s vítězi? Putovní pohár si odnesla ZŠ A. Baráka,
která se po celou dobu turnaje vyznačovala brilantními výkony. Z prvního ročníku si odnášíme
mnoho zkušeností a detailů, které je potřeba
změnit či vylepšit, a už se nemůžeme dočkat
ročníku 2019/2020.

Velké finále a vyhlášení vítězů
Na konci školního roku vždy probíhá takzvané
Velké finále, kam přijedou všichni žáci, kteří se v
průběhu roku BOGI (zkratka boys a girls) Cupu

Cíl BOGI Cupu
Vzniku BOGI Cupu přisuzujeme jasný cíl – jednou za čas zvednout studenty ze školních lavic a
nechat je sportovat. Domníváme se, že sportov-
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ních meziškolních turnajů je hodně, ale jak již
bylo zmíněno, žádný z nich se až dosud nezaměřoval na více sportovních odvětví, a tudíž se mohl
účastnit pouze student, který v tomto sportu
vynikal. Pro některé zkrátka neexistovala soutěž,
jež by i jim dovolila sportovat.
BOGI Cup vs. BOGI Sport
BOGI Sport klub je všeobecná dětská sportovní
přípravka, která zaštiťuje BOGI Cup. Je určena
dětem ve věku od 4 let. BOGI Sport má samozřejmě něco s BOGI Cupem společného a to, že se
také soustředí na více sportovních odvětví, například na nejznámější míčové hry, atletiku, bojové
sporty, ale i tanec. BOGI Sport vznikl z myšlenky
(či otázky) – Kam mohou rodiče přihlásit své dítě,
když ještě neví, co by ho bavilo a v čem by vynikalo? Právě k nám. V průběhu trénování odhalíme, co dítěti jde a kam byste ho mohli později
přihlásit, aby se mohlo dále rozvíjet v daném
sportu. Zaručujeme také všeobecný sportovní
rozvoj dětí a klademe důraz i na fyziologické
aspekty, a proto jako jeden z mála klubů spolupracujeme i s fyzioterapeutem. Pokud stále váháte, co je pro vaše dítě to pravé, nebojte se přijít k
nám. Trénujeme 2x týdně v Lovosicích a nově i
ve středisku v Ústí n. L. Více informací o dění v
klubu najdete na našich webových stránkách
bogi-sport.cz. Těšíme se na vás.
Patrik Zeman

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Pozvánky/Inzerce

Kurz anglického jazyka
Ve dnech 8. - 12. července 2019 proběhne kurz
se zaměřením na práci a studium v zahraničí a cestování
Doba konání výuky: 9 - 13.30 hodin
Místo: Kaplanova ulice 2252/8, Praha 4, Chodov,148 00
(10 minut od metra Chodov)
Cena kurzu je 2000 Kč
Lektorem je vysokoškolský pedagog

Kontakt: +420 731 781 243
polacekpavelst@seznam.cz, www.gcratolest.cz

červenec 2019
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Lovosičané se těší na lahůdku, Pěvci z Bell canta opět potěšili
zahraje jim Václav Hudeček
lovosické publikum
Umělecké pěvecké studio Bell canto z Bohušovic nad Ohří, které vede
profesor Josef Jíša, se představilo 4. června v lovosické knihovně
na Letním koncertu operních, operetních a muzikálových melodií.

V rámci dalšího ročníku Litoměřických svátků hudby (LSH) přijede do
Lovosic opravdová ikona vážné
hudby. V kostele sv. Václava totiž
zahraje houslový virtuóz Václav
Hudeček. Koncert proběhne 1. září
od 19 hodin. Dalšími účinkujícími
budou na housle vítěz Luhačovické
akademie Václava Hudečka a také
komorní sbor Arti Allegre. Koncert v
Lovosicích je stejně jako vloni třetím
koncertem LSH. První a druhý proběhnou tradičně v Litoměřicích v

kostele Zvěstování Panně Marii.
Vstupenky za 300 korun jsou k
dostání v Centru kultury Lovoš (tel.
416 532 140), on-line na webu kclovos.cz nebo v informačním centru
(tel. 416 571 174). Více informací
naleznete na facebookových stránkách „Litoměřické svátky hudby“
nebo na stejnojmenných webových
stránkách, kde jsou již zveřejněny
fotografie, umělecké životopisy jednotlivých vystupujících i program
všech tří koncertů. (tuc, foto archiv LSH)

Pěvecký sbor začal svou činnost v
roce 2000. Tehdy se milovníci krásného zpěvu (což si dali do názvu
sboru) rozhodli zpívat v dobrém
kolektivu. Sbormistrem je stále
absolvent Akademie múzických
umění a dlouholetý koncertní pěvec, vysokoškolsky kvalifikovaný pedagog profesor Josef Jíša. Vystoupení probíhalo v neustálém toku
melodií, v němž se střídali sólisté a
dua s celým sborem. Sbor má ale
nastudovány i dva koncerty pro
chrámová vystoupení, kde znějí
pouze duchovní skladby (na některých z nich se sbormistr Jíša autorsky podílí svou skladatelskou tvorbou). Své posluchače má sbor například v Roudnici nad Labem, Čeřeništi, Libochovicích, Třebenicích,
Praze i jinde.
Koncert zahájil sbor skladbou Jarní
z tvůrčí dílny profesora Jíši. Všechny
ostatní skladby byly v jeho úpravě
pro sbor a sólisty. Ve sboru vystoupila Petra Dianová – alt (hit Jsi můj
pán z muzikálu Dracula a píseň
z muzikálu Kabaret). Petra předvedla i dvě dueta s Jaroslavem Stachem
– Lampy a Vím, že jsi se mnou (opět

Dracula). Operní pěvkyně Andrea
Jíšová (soprán) v koncertní fialové
róbě zdobené stříbrem se představila s Ondřejem Žižkou ve slavném
duetu z Jakobína My cizinou jsme
bloudili a v písni Neplač, Argentino
z muzikálu Evita. Marie Nováková
(soprán) zazpívala Vilju z operety
Veselá vdova a Pusztu z operety
Uherská svatba. S vyznáním v růžích
Edith Piaf a písní Memory z muzikálu Cats návštěvníky seznámila Karina Reinhartová (alt). Stranou nezůstali ani pánové - Ondřej Žižka
(tenor) přítomné uvedl do varu
Matuškovou písní Jak ten čas letí a
Jaroslav Stach (bass) se uvedl písní
V ulici, kde bydlíš ty z My Fair Lady.
Oba zpěváci ještě společně zapěli
píseň Láska prý… Celý koncert zakončil sbor výběrem z operet, zazněly i Ty české panenky z operety
Perly panny Serafínky. Klavírní doprovod obstaral po celý koncert
nestárnoucí Josef Jíša a slovem
vystoupení doprovodila Jitka Nezbedová. Hudba ve skvělém prostředí Pfannschmidtovy vily sklidila
zasloužený úspěch a všichni dostali
květiny.
(hz, foto archiv knihovny)

Přednáška pro mlsné jazýčky
„Během roku u nás v knihovně
proběhlo mnoho naučných přednášek, autorských čtení a besed se
spisovateli a různými osobnostmi.
Proto jsme se rozhodli, že v květnu
a červnu trochu zvolníme a budeme
se věnovat ryze příjemným a odpočinkovým akcím, jako jsou koncerty
a dnes povídání o čokoládě,“ říká
vedoucí knihovny Zdeňka Černá.
V úterý 28. května se konala v sále
Městské knihovny v Lovosicích originální přednáška. Uskutečnila se
nejenom přednáška, ale i ochutnávka a prodej čokolády, májový podvečer všem osladila majitelka Čokolatérie Třebenice Eliška Břízová.
Čokoláda je považována za pochoutku králů i bohů. Její blahodárný vliv na lidský organismus je všeobecně znám již 3000 let. Paní Břízová stručně návštěvníky provedla
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historií této pochoutky, pěstováním
kakaových bobů a výrobou. Čokolatérie vyrábí nepřeberné množství
čokoládových dobrot a vše bez
konzervačních přísad a jen z těch
nejkvalitnějších surovin. A něco z
těch dobrot si návštěvníci na přednášce ochutnali nebo i zakoupili.
Eliška Břízová je žena velice činorodá, která toho v životě dokázala
hodně. Narodila se v Děčíně, vystudovala stavařinu na ČVUT, pracovala v Ekonomickém ústavu ČSAV, pak
jako šéfka hospodářské správy v
Prognostickém úřadu pod vedením
Valtra Komárka. Dále jako asistentka ministra hospodářství ČSFR a od
června 1992 zastávala funkci vrchní
ředitelky kabinetu ministra průmyslu a obchodu ČR. Posléze podnikala. Ráda lyžuje, jezdí na kole, plave
či hraje golf.
(hz)
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Lovosický chrámový sbor zapěl na Noci kostelů s žesťovým kvintetem
Společný koncert Lovosického chrámového sboru a žesťového kvintetu
se uskutečnil ve 20 hodin o Noci kostelů 24. května v lovosickém kostele
svatého Václava. „V první části koncertu žesťový kvintet uvedl směs skladeb
vážné hudby, ve druhé části náš sbor
také vážnou hudbu s varhanami z
kůru. Pak žesťový kvintet zahrál populárně upravené známé skladby světových klasiků a náš sbor po nich od
oltáře zapěl také populárnější úpravy
klasických skladeb. Nakonec jsme
společně uvedli Habaneru z Carmen
od G. Bizeta, ve francouzském originále pro sólo a sbor za doprovodu
žesťů,“ uvedla sbormistryně Lovosického chrámového sboru Markéta
Světlíková. Vystoupení sklidilo zasloužený aplaus. Akustika v chrámu je
skvělá, prostředí povznášející a vystupující se zhostili svého úkolu na výbornou.
(hz, foto archiv sboru)

Nový seriál Lovosického dneška:

• • Knihovna - věc veřejná • •

V Lovoši zazpívali žáci Jakuba Kocha

V letošním roce uplyne sto let od vydání prvního knihovního zákona,
zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.
V našem seriálu představíme historii lovosické knihovny.

V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před rokem 1919. Byly to
knihovny především spolkové, které
v řadě případů působily de facto
jako knihovny veřejné ještě před
vydáním vlastního zákona. Nicméně
právě vydání zákona tuto proměnu
dovršilo. Na zákon navazovalo Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb.
z. a n., jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních. Definovalo, že účelem veřejné knihovny jest
doplňovati a prohlubovati vzdělání
obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající skutečnou hodnotu
vnitřní.
V sérii článků budou použity
informace ze Závěrečné zprávy
místní rady osvětové v Lovosicích
za rok 1948, z týdeníku pracujících
lovosického okresu „Za lepší život“ (1950-1960), zápisy z kroniky
vedené panem Rudolfem Kaftanem (retrospektiva) a zápisy z
kroniky vedené Františkem Frühaufem a Zdeňkem Procházkou i
zápisy z kronik 1989 - 2018.
Zároveň se obracíme na čtenáře s
prosbou o zapůjčení fotografií všech
míst, kde byla městská knihovna
v průběhu let umístěna, i fotografií
knihovníků, hlavně učitele Čestmíra
Hellera, Františka Kartáka nebo Jana
Plechatého. Fotografie budou digitalizovány a v pořádku vráceny.
Osudy veřejné české knihovny v
Lovosicích byly vždy úzce spjaty s
životem města. Zda existovala obecní knihovna v Lovosicích před I. světovou válkou, se nepodařilo zjistit,
ale lze předpokládat, že česká určitě
ne (možná byla nějaká česká knihovna spolková nebo školní, zprávy o ní
jsem však nenašla). Ale již 4. srpna
1919 navrhl Karel Tippmann (na
snímku) na schůzi městské rady, aby
v Lovosicích byla zřízena česká knihovna a čítárna (v souladu se záko-
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nem č. 430 Sb. o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. 7. 1919).
Už dříve údajně veřejná čítárna
s německými novinami ve městě
existovala a od skončení I. světové
války a vzniku Československa zde
byly snad k dispozici i české časopisy
a noviny (německé také).
V příští schůzi rady bylo usneseno
předat knihy a skříň na ně panu
učiteli Čestmíru Hellerovi, který měl
knihy půjčovat (celá rodina Hellerova
patřila už za Rakouska-Uherska mezi
aktivní členy české menšiny v Lovosicích). Pro rok 1920 byla pro knihovnu uvolněna na nákup knih a časopi-

sů částka 1.000,- Kč (bylo to málo
nebo hodně – kdož ví; pro srovnání
např. v Blansku byla v téže době pro
knihovnu rozpočtována částka 2000
- 3000 Kč). Obecní knihovna fungovala až do roku 1938. Těsně před
záborem Lovosic byly české knihy
z městské knihovny společně s učebnicemi a školními pomůckami převezeny na české území do měšťanské
školy do Bohušovic nad Ohří a tak
menšinová knihovna po roce 1938
skončila v Lovosicích svou pouť. (hz)

ZUŠ Lovosice uspořádala v pondělí
17. června poslední třídní koncert
v sále Centra kultury Lovoš. Tentokrát zde vystoupili žáci učitele Jakuba Kocha, z nichž někteří jsou i
členy jeho sboru Happy Voices.
„Každý rok se účastníme krajské
přehlídky pěveckých sborů,“ uvedl
sbormistr. V březnu 2019 získal
16členný sbor, který vystoupení
zahájil, v krajském kole bronzové
pásmo. Jakub Koch vyučuje sólový
zpěv v Lovosicích už 9 let (zaměření
populární zpěv). Žáci se učí ovládat
pěveckou techniku i správné dýchání. Zpívají na mikrofon s doprovodem klavíru, nebo halfplaybacku.
Na koncertu účinkovali žáci od

nejmenších po studenty dospělé.
Obě nejmenší děvčátka z přípravky
byla velmi roztomilá, ale také suverénní a zazpívala skladby od J. Uhlíře. Ke Dni otců se strefila Natálka
Hlaváčková písní Táta. Obecenstvo
rozproudila Mládkova Linda v podání Adama Gábora. Některé zpěvačky daly přednost písním v originále. Náladu publika vystihla Klaudie Moravcová písní Já dovedu lhát
– píseň měla velký ohlas. Nadšení
sklidil i Daniel Zeman, Markéta
Mičková či Natálie Tichá. V závěru
moderátorka A. Wajshajtlová poděkovala panu učiteli za péči, zpěvákům za vystoupení a Jakub Koch
popřál všem hezké prázdniny. (hz)

KS Lovoš, Úsměv=Zdraví a DDM Elko
pro vás připravili na léto turnaje v PÉTANQUE.
Pojďte si to zkusit, zasmát se a pobavit.
Vhodné pro každého, vždy v úterý od 9 hodin na Osmičce.
TAJ CHI každý čtvrtek od 17 hodin také na Osmičce
Pohodové cvičení s Lenkou Tichou a Líbou Žamberskou.
Informace na telefonu 603 230 513
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• • • Farní charita Lovosice informuje • • •

Dětský den s Farní charitou Lovosice

Skupinové intervence

V pátek 31. května proběhl od 14 hodin Dětský den v areálu restaurace
Sauna v Lovosicích. Účastnilo se ho celkem 150 dětí z Lovosic a spádových
obcí. Připraveno bylo 8 soutěžních stanovišť, na kterých děti za splnění
úkolu získaly razítko do soutěžní karty. Tu mohly v cíli vyměnit za odměny,
které jsme získali od drobných podnikatelů, nebo si vyzvednou buřta. V
rámci programu vystoupila Štěpánka se svým divadlem a pan Veselý s dravým ptákem. Děkujeme všem podporovatelům.
Petr Urban

Farní charita (FCH) Lovosice pomáhá díky finanční podpoře Terezy Maxové
z individuálního projektu Spolu je nám líp osobám ohroženým, sociálně
vyloučeným a osobám, které se ocitly v náročné životní situaci. Tento projekt je určený pro vytvoření komunity matek, které se mají možnost setkávat pod vedením lovosické FCH. V tomto projektu si matky vzájemně předávají informace, kdo jaké má úspěchy s výchovnými prostředky v pubertálním věku, komu se co osvědčilo, ale i běžné denní rituály.
První setkání proběhlo na téma Denní režim dítěte, kdy matky různě popisovaly svůj denní režim pod vedením sociálních pracovnic, které jim připravily aktivity spojené s tímto tématem. Matky si z těchto setkání odnášejí
nové kontakty a strávený čas v příjemném komorním prostředí, uživatelky si
na další setkání samy vybírají témata, které je zajímají. Cílem projektu je
dlouhodobě přispívat k začleňování osob žijících v sociálně vyloučených
lokalitách a eliminovat u nich všechny negativní sociální dopady související
s jejich životní situací.
Dagmar Lendelová

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Amicus
Nízkoprahové zařízení Amicus poskytuje své služby neorganizovaným dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let, kteří se pohybují ve městě
Lovosice a často zažívají nepříznivé sociální situace. Naši uživatelé se ve
velké míře vyhýbají standardním formám institucionalizované pomoci i
péče a dále se nemohou, nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Dětem a mladým lidem Amicus celoročně poskytuje doučování
a dohled nad školní přípravou. Pro posilování sociálních dovedností a prevence sociálně patologických jevů pořádáme zajímavé přednášky.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
Azylový dům v Lovosicích již od března 2013 poskytuje pobytovou sociální
službu pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly bez přístřeší. Poskytujeme
ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok. Během pobytu se
uživatelky učí vyřešit svou nepříznivou životní situaci a problémy z ní vyplývající, např. hledání nového bydlení a zaměstnání, zvládání rodičovských
kompetencí, šetření finančních prostředků, obstarávání nových osobních
dokumentů aj. Matkám a jejich dětem nabízíme podporu pedagožky volného času, která pracuje nejen s dětmi uživatelek, ale i se samotnými matkami, kterým poskytuje poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání jejich dětí.
Nadále jsme zapojeni i do projektu Made By - Projekt Nadace Terezy Maxové dětem, díky kterému si uživatelky získávají nebo upevňují pracovní
návyky a jsou jim poskytnuty přednášky o finanční gramotnosti.
Během roku 2018 se za podpory Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
v Lovosicích podařilo podpořit 26 uživatelek s 43 dětmi v činnostech, které
se v rámci azylového domu poskytují (stabilizace životní situace uživatelky a
případně i jejích dětí, podpoření matek při péči o jejich děti, hledání nového
ubytování, sehnání vhodné práce a brigády, obstarání nových dokladů,
pomoc uživatelce našetřit si finanční hotovost aj.).
V rámci poskytované sociální služby v azylovém domě jsme se během roku
2018 zúčastnili těchto akcí: Tříkrálová sbírka 2018, Jarní grilování, Dny sociálních služeb, Běh Terri Bear v Praze na Vítkově, Vlasová proměna uživatelek v Praze v rámci projektu Terezy Maxové, Potravinová sbírka v Praze, a
dále různých trhů a jarmarků, na kterých jsme propagovali práce našich
uživatelek.
Michaela Vlček Rybanská

V rámci prevence trávení volného času našich uživatelů na ulici realizujeme
různé výlety, exkurze, festivaly, tábory a další akce jako například vystoupení Lačho Amicus v DSR Terezín, Tříkrálovou sbírku, návštěvy kina v Litoměřicích, bazénu v Lovosicích, Aquaparku v Mostě nebo Matějské pouti. Připravujeme také příměstské tábory - výlet do Úštěku, do Ústí nad Labem (Jump
park + ZOO), Opárna nebo jezdíme přívozem k jezeru v Píšťanech. Realizovali jsme i týdenní pobyt v Branové pod Křivoklátem či výlet do Prahy.
V tropických vedrech jsme chodili na koupaliště v Lovosicích, kde jsme hráli
i volejbal. Díky tomu se nám podařilo naučit děti plavat i základy hry volejbalu. Sportovali jsme v tělocvičně ZŠ Antonína Baráka a na konci roku
uspořádali mikulášskou a vánoční besídku. Každý rok se snažíme pro děti a
mladé lidi navštěvující Amicus připravovat nové volnočasové aktivity, které
vychází z jejich přání.
Michaela Vlček Rybanská

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

KOUPÍM: Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr,
Mustang, ČZ, aj. Tel.: 728 222 938
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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 červnového vydání: U Turka Projekt Senior bez nehod byl v Lovoši
Ulice Osvoboditelů je jednou ze
čtyř komunikací historické části města. Jako každá starší tepna města
vystřídala mnoho názvů – původně
Teplitzergasse na katastrální mapě z
roku 1843, poté Hauptstrasse (Hlavní
třída) v 2. polovině 19. století, v letech 1935 - 1938 Masarykova (Masarykstrasse), od roku 1938 do roku
1945 Adolf Hitler-Strasse, pak Stalinova (1945 až cca 1960) a nyní
Osvoboditelů.
Počátkem 70. let 20. století došlo k
intenzivnímu bourání západní části
ulice a koncem roku 1971 zde byly
předány první bytové jednotky nového panelákového sídliště, poslední
cca v roce 1974. Bylo zde postaveno
sedm panelových domů o 367 bytových jednotkách. Na proluce u autobusové zastávky byl o Velikonocích
roku 1990 naproti Centru umístěn
nejprve stánek s okénkem, později
malý krámek už s dveřmi vedený
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Josefem Turkem.
Zahradnictví Turek začalo prodávat
zeleninu, ovoce a sadbu – tenkrát ze
začátku převážně z vlastních zdrojů.
V září 1995 požádal Turek junior o
rozšíření a v roce 1996 už fungoval
větší krám Zahradnictví – firma Turek
s nabídkou zboží: zelenina, ovoce,
květiny, potraviny, nápoje či drogerie
od firmy CAFEX Rakovník. Obchod
vedl nejprve pan Turek senior, později Josef Turek ml. Prodejní stánek
byl později z důvodu budování nového podchodu přemístěn asi o 100
m a provozován na proluce až do
31. prosince 2009. Nyní v proluce
sídlí občas různé prodejní stánky s
knížkami, botami, hračkami, někdy i
se sazenicemi.
Na místě nyní probíhá revitalizace
této proluky tzv. „u Turka“ tedy v
ulici Osvoboditelů. Projekt se zabývá
prostorem kolem parkoviště a autobusové zastávky.
(hz)

Přednáška projektu Senior bez
nehod se uskutečnila v sále Centra
kultury Lovoš ve středu 29. května.
Program je zaměřen na seniory a ti
jsou jako účastníci silničního provozu velice zranitelní. Zájem byl veliký,
přišlo k osmi desítkám zájemců.
Tvůrci zvolili optimální formu –
informací tam bylo dost a zároveň
se diváci pobavili. Různé formy
sdělování se příjemně střídaly.
Vzdělávací přednáška formou
divadelních scének spojených s
odborným výkladem a audiovizuální prezentací všechny návštěvníky
upoutala. Herecké scénky byly skvělé. Moderátorem představení byl
herec Jiří Svoboda. Senioři se také
mohli i sami zapojit do probírané
problematiky. Tento osvětový projekt probíhá v celé republice a jeho
účelem je zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů. Jako dárek dostali
návštěvníci CD s přednáškou.

Součástí videí byla role seniorů
jako chodců, cyklistů, řidičů aut i
motocyklů i pasažérů v městské
hromadné dopravě. Informace byly
doplněny i smutnou statistikou o
tragických nehodách s účastí seniorů. Zajímavá byla pasáž o nových
dopravních značkách z roku 2016 a
informace o povinnosti vytvořit
„uličku pro život“ při vzniku kolony
na dálnici pro průjezd sanitek, policie nebo hasičů. Ke konci roku 2015
byl podíl seniorů na celkové populaci Česka zhruba 18 %, do roku
2020 naroste na 21 %, do roku
2030 na 24 % a do roku 2050 na
třetinu. Adekvátně tomu roste i
podíl seniorů na celkovém počtu
obětí nehod.
Senioři jsou druhou nejzranitelnější skupinou účastníků silničního
provozu. Projekt má napomoci snížit riziko nehod a zvýšit jejich bezpečnost.
(hz)
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