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Vážení spoluobčané,
tropické počasí nemá
konce, betonové plochy ve městě se stávají
sálající plotnou a tak je
možná na místě zamyslet se nad instalací
dalších vodních prvků
a rovněž výsadbou další zeleně,
která jedině je schopna zajistit ve
městech příznivé klima. Lovosice
v průběhu posledních let vysadily
více jak 500 stromů a keřů. Smutným faktem v Lovosicích zůstává
další z odkazů minulosti a to
rozprodání kvalitní žulové dlažby,
která má v horkém období daleko
příznivější tepelné vlastnosti nežli
beton či asfalt. Proto mnoho
českých měst dnes uvažuje o
návratu k tradičním materiálům.
To je myslím i smyslem proklamovaných ,,Smart city“, jejichž podstata netkví v přemíře digitalizace
a automatizace, např. lavička se
solární dobíječkou na telefon je
sice zajímavým výstřelkem, ale pro
příjemné klima ve městě naprosto
nepodstatná až zbytečná. Potřebné je hledat nové nadčasové a
udržitelné možnosti ke zlepšování
života v městských aglomeracích.
V tomto měsíci dochází k dokončení několika projektů. V prvé
řádě na silnici I/30 u Benziny
dlouho očekávaného místa pro
přecházení, které bezpečně spojí
sídlištní část s Osmičkou. Dále pak
pokládka chodníku a realizace
osvětlení v ulici Sadová a rovněž
dlouhodobě řešená akustika v
krytém bazénu. Připraven je projekt nové elektroinstalace v 1. ZŠ,
ale chystají se projekty i pro další
školy.
Závěrem bych chtěl zmínit dvě
akce. Mimořádně povedené přátelské utkání našich a coswigských
kuželkářů, které svou vřelou atmosférou jen podtrhlo kvalitní spolupráci našich měst a dále chystaný
koncert prvního září v lovosickém
kostele sv. Václava, který pořádáme podruhé ve spolupráci s Musica et Educatione manželů Kuldových. Opět bude program plný
výtečné hudby a letos si v Lovosicích můžeme poslechnout i houslového virtuosa pana Václava
Hudečka. Pěkný srpen.
Milan Dian

Rozhovor

Sociální služby mají
nového ředitele
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Ve městě probíhá desítka investičních akcí
V Lovosicích v tuto chvíli probíhá zhruba desítka investičních akcí, které realizuje přímo radnice. Mimo to probíhá také několik akcí dalších
soukromých subjektů. Z nejvýznamnějších akcí města to jsou: Místo pro přecházení na silnici I/30, Rozšíření lesoparku Osmička, Vybudování
komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v ulici Sadová, Revitalizace prostoru U Turka, Oprava fasády staré radnice a Zlepšení akustiky
v hale krytého plaveckého bazénu. Mimo to probíhají opravy ve školských zařízeních, demontuje se část technologie chlazení na zimním
stadionu a Tepelné hospodářství města připravuje rekonstrukci teplovodní sítě v ulici Dlouhá.

Místo pro přecházení
na silnici I/30
Na silnici I/30 u benzínové stanice
bylo dokončeno místo pro přecházení. Byly vybudovány přístupové
chodníky z obou stran a centrální
ostrůvek. S těmito pracemi bylo
spojeno i omezení provozu v místě
stavby. Dále došlo k napojení stožárů veřejného osvětlení na městskou síť. Zahájení přejímacího
řízení bylo naplánováno na pondělí
29. července a ukončení akce na
2. srpna.
Rozšíření lesoparku Osmička
Trasy mlatových cest jsou vytyčeny
a v celé jejich délce došlo k odkrytí
svrchní vrstvy půdy. V rozsahu
zhruba poloviny tras je již položen
betonový obrubník. Po dokončení
obrubníků budou následovat práce
na pokládce spodních vrstev mlatových cest.
Vybudování komunikace,
chodníků a veřejného osvětlení
v ulici Sadová
V ulici Sadová jsou v tuto chvíli již
dokončeny chodníky a veřejné
osvětlení. Pracuje se na povrchu
komunikace, kterou bude tvořit
asfaltový recyklát. Pro zajištění
odtoku vody byly vybudovány čtyři
kanalizační vpusti se vsakem. Práce
by měly být do konce srpna dokončeny.
Revitalizace prostoru „U Turka“
V současnosti jsou dokončeny
bourací práce na I. etapě, tedy v

prostoru bývalého stánku PNS.
Zahájeny byly práce na položení
podkladových vrstev a pracuje se
na základech pro autobusovou
zastávku, jejíž součástí bude také
nový stánek PNS. Výroba konstrukce zastávky již byla zadána odborné firmě.
Oprava fasády „staré radnice“
Hned po výstavbě lešení byly zahá-
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jeny práce na odstranění nevhodné
akrylové vrstvy fasády směrem
k náměstí. Práce jsou prováděny
ručně, tak aby došlo k co nejmenšímu poškození ozdobných prvků a
podkladních vrstev. Koncem srpna
došlo k sundání sochy medvěda ze
štítu budovy. Socha je bohužel
vlivem klimatických podmínek ve

Práce budou ovšem převzaty až ve
chvíli, kdy dojde k akustickým měřením, které potvrdí zlepšení akustických poměrů v prostoru plaveckého bazénu.
„Letošní stavební sezona je smrští
stavebních akcí po celém městě.
Práce probíhají v hale zimního
stadionu na opravě chlazení pro

tě provádějí další subjekty nebo
které plánují organizace zřízené
městem,“ vylíčil starosta města
Milan Dian.
Letos byly již dokončeny akce:
Rekonstrukce původní společné
televizní antény a kabelových rozvodů v obou dvou Domech s pečovatelskou službou, Kavárna LO-

velmi špatném stavu a nepůjde
zrestaurovat. V současné době se
zpracovávají návrhy na zhotovení
nové sochy, která bude mít opět
podobu medvěda.

včasné otevření ledové plochy.
Přes prázdniny dochází k opravám
ve školních zařízeních. Práce stále
probíhají i v budově Centra kultury
Lovoš. Město připravuje výběrová
řízení na vybudování bramborárny
v budově centrální školní jídelny,
plánujeme natření balkónů v Domě
s pečovatelskou službou A výčet
není zdaleka konečný. Nezmínil
jsem například akce, které ve měs-

VO Café, Rekonstrukce chodníku
v ulici 28. října, Mlatové cesty na
hřbitově, Parkoviště v Zámecké
ulici, Portál gymnázia, Výměna 8
stožárů veřejného osvětlení v ulici
Žižkova a Modernizace učeben v
ZŠ A. Baráka.
Na investiční akce je v městském
rozpočtu pro rok 2019 vyčleněno
více jak 47 milionů korun.

Zlepšení akustiky v krytém
plaveckém bazénu
V současnosti vrcholí práce na
dokončování akustických podhledů
a závěrečném čištění prostoru.

(ik, foto ik)
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Odbory informují
Odbor tajemníka
Mobilní rozhlas
Od března, kdy byla spuštěna služba „Mobilní rozhlas“, bylo odesláno
2 424 SMS zpráv a 1 011 e-mailů. Celkem je nyní registrováno 788 kontaktů, což je zhruba 10 % občanů Lovosic. Nejčastěji jsou odesílány zprávy
o kulturním dění v Lovosicích, o úklidu komunikací, uzavírkách a ostatní
informace z městského úřadu. Současně město provozuje aplikaci
„Zlepšeme Česko“, kam je možné se jednoduše přihlásit zdarma. Aplikace
nahrazuje původní portál „Lepší místo“.
Registrační formulář je ke stažení na webu města a přihlášení je možné
také přes stránku meulovo.mobilnirozhlas.cz. Zájemce tak získá mnoho
užitečných informací o dění v Lovosicích.

Odbor životního prostředí
Na budově městského úřadu vyhnízdily poštolky
Na okapu hlavní budovy městského úřadu v ulici Osvoboditelů zahnízdily
poštolky. Vyvedly zde 5 mladých, z čehož dvě vylétly v průběhu července
z hnízda a musely být umístěny do útulku. Nejednalo se o žádnou nehodu, někdy mláďata, která ještě neumí dobře létat, sletí na zem, kde je pak
rodiče stále krmí. To je možné v přírodě, ale ne na chodníku. V útulku
budou mladé poštolky jen do té doby, než se naučí létat a pak budou
vypuštěny do přírody.
Před začátkem dalšího hnízdícího období bude prostor hnízda upraven,
aby poštolkám lépe vyhovoval a aby ptáci neznečisťovali chodník exkrementy. Pro případ, že zde opět zahnízdí, bude na okapu připravena kamera, která bude záznam přenášet živě na web města.

Oddělení správních činností:
Oddělení vydalo 1327 občanských průkazů (OP). Na správních poplatcích
bylo vybráno 52 200 korun. Projednalo a uložilo 179 přestupků na úseku
OP a 38 pokut v částce 16 100 korun.
Dále vydalo 381 cestovních dokladů (CD) pro osoby mladší 15 let a 622
cestovních dokladů pro osoby nad 15 let. Na správních poplatcích bylo
vybráno 486 400 korun. Projednalo 74 přestupků na úseku CD. Dále vydalo 12 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu.
V evidenci obyvatel provedlo 120 zápisů o přihlášení, 124 zápisů o odhlášení, 44 zápisů o narození a 57 zápisů o úmrtí. Na správních poplatcích
bylo vybráno 8 050 korun.
Počet obyvatel v Lovosicích k 30. červnu 2019 je 8 598.
Matrika uzavřela 27 manželství a vydala jeden rodný list a 40 úmrtních
listů.

Technické služby města Lovosice
Úklid komunikací
13. 8. Žižkova ulice ve směru od Billy po Centrum kultury Lovoš
14. 8. Žižkova ulice ve směru od Mondelez po nádraží
20. 8. Ulice Osvoboditelů - parkoviště před DSL, Sady pionýrů
21. 8. Ulice Osvoboditelů - parkoviště u sochy
27. 8. Ulice Vodní a Resslova
28. 8. Ulice Krátká a K. Maličkého

Centrální školní jídelna
V Centrální školní jídelně v Lovosicích dojde od nového školního roku ke
změně cen obědů (viz tabulka).

Odbor dopravy a silničního hospodářství
V Lovosicích je vysazeno 500 nových stromů
V letech 2016-2018 jsme v rámci správy města vysadili nebo nechali vysadit přibližně 500 stromů a přibližně stejný počet keřů. Samo město realizuje průběžnou výsadbu prostřednictvím technických služeb a dále v
rámci projektů přes realizační firmy. Například revitalizace Osmičky nebo
stromořadí v lovosických ulicích. Současně zajišťujeme i preventivní a
následnou péči, výchovné řezy (např. letos u 60 stromů), zdravotní řezy
(jen za letošek je to bezmála 200 stromů), pořídili jsme zavlažovací cisternu a 219 zavlažovacích vaků, které průběžně přemisťujeme. Péči o zeleň
se věnuje odbor životního prostředí s pracovníky technických služeb.

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Statistický přehled za první pololetí roku 2019:
Obecní živnostenský úřad:
Registrace vydala 204 výpisů ze živnostenského rejstříku, 13 rozhodnutí o
udělení koncese, 35 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění (ŽO)
na vlastní žádost, 6 rozhodnutí o sankčním zrušení ŽO, 87 vyrozumění o
přerušení provozování živnosti, 31 vyrozumění o pokračování provozování
živnosti, 17 vyrozumění o provedení změn v živnostenském rejstříku, 74
vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku a 3 upozornění na zánik živnostenského oprávnění. Na správních poplatcích bylo
vybráno 113 040 korun.
Kontrola provedla a uložila 26 kontrol u fyzických osob, 11 kontrol u právnické osoby, 12 kontrol společně s ČOI a 7 blokových pokut ve výši 3 600
korun.

srpen 2019

Úprava úředních dnů na úseku registru řidičů
Od pondělí 29. července 2019 došlo k úpravě úředních dnů na úseku
registru řidičů, a to do odvolání. Úředními dny budou pondělí, středa a
pátek (otevírací hodiny zůstávají nezměněné). Neúředními dny budou
nyní úterý a čtvrtek. Důvodem je dlouhodobá nemoc zaměstnance úřadu.
Za komplikace se omlouváme.

Odbor majetku a investic
Výkopové práce na pozemcích města
Zhruba od druhé poloviny května probíhají v ulicích města výkopové práce a pokládka pro podzemní vedení komunikační sítě společnosti T - Mobile. Dle sdělení zástupců společnosti jde o rychlé připojení, které hodlají
dovést do všech bytových domů a do rodinných domů podél trasy, budou
-li mít majitelé o instalaci zájem. Výkopové práce první etapy, tedy ulic:
Palackého, 28. října, Komenského, Osvoboditelů, Sady pionýrů, Tovární a
v okolí škol bude dokončena v druhé polovině srpna.
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci soukromého investora, má zde město, a tedy jeho zástupci (odbor majetku a investic), kontrolní funkci. Město
si stanovilo celou řadu požadavků, které musí být splněny pro to, aby bylo
dílo řádně předáno. Stavebník například zajistí přeložení starého chodníku
v ulici 28. října a Všehrdova za novou zámkovou dlažbu. Úklid komunikací
a chodníků je samozřejmostí, stejně tak uvedení zeleně a oprava komunikací podle specifikace do původního stavu.
Společnost T - Mobile plánuje natáhnout optické trasy po celém městě.
Jsou proto naplánovány ještě dvě další etapy, jejichž podmínky se v současné době dolaďují se zástupci města.
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V září se začnou v Lovosicích rozdávat kompostéry
V průběhu září dostanou občané Lovosic zdarma nové kompostéry. Bude jich celkem 430. Všem 270 občanům, kteří vyplnili anketu z loňského
roku, poputují automaticky. O zbylá zařízení se mohou lidé žijící v Lovosicích hlásit na odboru životního prostředí.

V loňském roce byla městským úřadem vyhlášena anketa, která zjišťovala předběžný zájem o
poskytnutí kompostéru zdarma. Anketa se uskutečnila v průběhu měsíce června a lísky byly přílohou Lovosického dneška a distribuovány byly také
v hale městského úřadu. Na základě získaných dat
byla v červenci 2018 podána žádost o poskytnutí
dotace, která letos na jaře získala zelenou.
V anketě město získalo 270 kontaktů na předběžné zájemce, které nyní obešle s návrhem
smlouvy o bezplatném zapůjčení kompostéru.
„Zájemci, kteří se přihlásili již v roce 2018, dostanou kompostér automaticky, tedy pokud jejich
zájem stále trvá. Tito občané mohou očekávat, že
v průběhu září obdrží do své poštovní schránky
smlouvu o bezplatném zapůjčení kompostéru
spolu s informacemi, na jejichž základě bude vybavení zahrádky poskytnuto. Z dotace ovšem
nakoupíme ještě dalších 160 kusů kompostérů, o
které se mohou lidé již nyní hlásit,“ uvedl Vladimír
Šuma, místostarosta města s tím, že jediným krité-

riem je, aby měl žadatel bydliště ve městě Lovosice.
Získání dotace bylo podmíněno vypsáním výběrového řízení na dodavatele a to formou veřejné
zakázky. Vybrána byla společnost MEVA-TRADE,
s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou. Společnost dodá celkem 430 ks zahradních kompostérů o různých objemech:
- 30 ks o objemu minimálně 800 l
- 90 ks o objemu minimálně 1 000 l
- 200 ks o objemu minimálně 1 400 l
- 110 ks o objemu minimálně 2 000 l
Termín dodávky veškerého vybavení je do 14
dnů od podpisu smlouvy s tím, že nejzazší termín
dodání je 9. září 2019. Distribuci kompostérů zájemcům lze tedy očekávat v druhé polovině září.
V případě zájmu se obraťte na pracovníky MěÚ
Lovosice odbor životního prostředí: Vojtěch Hamerník, tel.: 415 571 130 a Markéta Kulhánková,
tel.: 416 571 137.
Město Lovosice dlouhodobě usiluje o zavedení

kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. „Biologicky rozložitelný odpad může podle některých odhadů tvořit
až 60 % z celkového objemu komunálního odpadu, který končí na skládkách. Lovosice svým občanům již mnoho let umožňují svážet biologicky
rozložitelný odpad, který je dále kompostován na
kompostárně společnosti SONO PLUS, s.r.o. Svážen je v období vegetace a to jednou za 14 dní. V
roce 2018 bylo svezeno zhruba 337 tun bioodpadu, což bylo zhruba o 80 t méně než v předchozím roce. Kompostér je další alternativou umožňující využít biologicky rozložitelný odpad v místě
jeho vzniku, a snížit tak podíl biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu,“ dodal k projektu Šuma.
Dotace byla poskytnuta z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020, název akce:
„Kompostéry pro občany města Lovosice“, registr.
číslo.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008575.
(ik)

V ulicích Dlouhá a Wolkerova dojde k opravě sítě centrálního zásobování teplem
Dne 30. března 2019 došlo k havárii na potrubním rozvodu centrálního zásobování teplem (CZT)
v ulici Dlouhá. Na základě toho byla pro tuto ulici
provedena odstávka topení. Po zjištění místa úniku, tj. 4. dubna, byla zprovozněna topná větev pro
objekty Dlouhá 1042-1050. Bohužel topnou větev
pro objekty 1057-1061 se zprovoznit nepodařilo,
protože došlo k její poruše pod silnicí (směr Lhotka). Tato větev se nachází částečně pod silnicí a
pokračuje pod prodejnu umístěnou u domu 10561057 a dále pokračuje k domu 1058-1059 a k
domu 1060-1061.
Celá tato větev je zničená po povodních a nelze
ji dále provozovat, z čehož vyplývá, že oprava
havárie v silnici nic neřeší, protože je potřeba
vyměnit celou větev. Největším problémem je, že
část potrubí se nachází pod prodejnou u domu
1056-57, kam se bohužel bez částečného vybourání prodejny nelze dostat.
Z výše uvedeného vyplývá, že oprava havárie by
byla finančně a časově náročná, což by mělo negativní vliv na cenu tepla v Lovosicích. Proto se
vedení THML s.r.o. rozhodlo neopravovat starý
potrubní rozvod, ale urychlit připravovanou rekonstrukci sítě v ulicích Dlouhá a Wolkerova, která
byla původně plánována na rok 2020, a uskutečnit
ji ještě před podzimní topnou sezonou roku 2019.
Dílo s názvem „Rekonstrukce části tepelné sítě v
Lovosicích – 1. etapa“ představuje dodávku stavby
teplovodních rozvodů a objektových předávacích

stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové
domy v ulicích Dlouhá a Wolkerova. V ulici Dlouhá
bude osazeno sedm objektů předávacími stanicemi horká voda/teplá voda (HV/TV), a tyto budou
připojeny novým horkovodním předizolovaným
potrubím na současný rozvod CZT Lovosice. V
ulici Wolkerova se jedná o výměnu současného
čtyřtrubkového sekundárního rozvodu za nový.
V době od 1. 8. do 28. 10. dojde k uzavírce
komunikace v části ulice u č.p. 786/17,
786/19 a omezení provozu vozidel v daném
místě. Taktéž dojde k omezení vstupu chodců
na chodník vedoucí mezi domy podélně s
ulicí Wolkerova.
V období květen až červen 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele díla, jehož vítězem se
stala firma ELTE s.r.o. z Ústí nad Labem s nabídkovou cenou 12 915 305,- Kč bez DPH. Na tuto veřejnou zakázku získalo THML s.r.o. úvěr a zároveň
podalo žádost na ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace z programu „Úspory energie v SZT, OPPIK 2014 – 2020“.
Harmonogram rekonstrukce je následující:
1. etapa - instalace nového vedení v ul. Dlouhá
1) 1. července předání a převzetí staveniště mezi
THML s.r.o. a firmou ELTE s.r.o.

2) Od 8. července do 1. srpna - vytyčení sítí dle PD
3) Od 1. do 14. srpna - výkopové práce pro pokládku potrubí v ul. Dlouhá
4) Od 12. do 19. srpna - pokládka potrubí
5) Od 20. do 31. srpna - zásypové práce
6) Od 1. do 30. září – instalace předávacích stanic
v jednotlivých objektech
2. etapa – výměna rozvodu v ul. Wolkerova
1) Od 1. do 20. září - rozebrání chodníku + výkopové práce pro pokládku potrubí
2) Od 12. do 20. září - výměna potrubního rozvodu
3) Od 20. do 30. září - spojkování a izolování
4) Od 1. do 28. října – zásypové práce
Dílo by mělo být předáno do zkušebního provozu do 30. září 2019. Zkušební provoz by měl trvat
minimálně 1 měsíc. Stavba, pracoviště a zařízení
staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob tím, že bude souvisle
oploceno do výšky nejméně 1,8 metru, což samozřejmě ztíží obyvatelům přístup do příslušných
objektů, za což se vedení THML s.r.o. předem
omlouvá.
Pokud budou ze strany obyvatel příslušných
objektů nějaké připomínky nebo stížnosti, mohou
se obrátit na následující kontakty:
Pavel Jäger – stav. dozor investora: 602 402 316
Martin Macháček – ředitel THML: 777 110 176
Vlastimil Prachfeld – technik THML: 777 110 368

Loni občané odevzdali k recyklaci 17 418 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel Lovosic recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL je možné odhadnout, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Lovosic v loňském roce
vyřadili 17 418 kilogramů elektra.
Tím, že byl následně předán k recyklaci, bylo uspořeno 243,46 MWh
elektřiny, 13 481 litrů ropy, 1 087 m3
vody a 9,32 tun primárních surovin.
Navíc byla snížena emise skleníkových plynů o 50,87 tun CO2 ekv., a
produkce nebezpečných odpadů o
226,83 tun.
Výsledek studie ukázal, že zpětný
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odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Například
recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V Lovosicích je celkem 6 červených

popelnic na elektro odpad a sběrný
dvůr funguje již od roku 2014. Každý,
kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné

místo na sberne-dvory.cz nebo na
cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a
zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Školní jídelna

Většině strávníků v jídelně chutná, ukázal to výsledek ankety
Většina respondentů ankety Centrální školní jídelny je s kvalitou pokrmů spokojena. 74 % lidí, kteří anketní lístek vyplnili, v jídelně spíše chutná.
Opravdu nechutná pouze 4 % respondentů.

Ankety se zúčastnilo celkem 149
strávníků. Anketa byla k dispozici na
webu Centrální školní jídelny a všichni, kteří vlastní čipovou kartu, měli
možnost vyplnit otázky po zadání
přihlašovacího kódu. Pro cizí strávníky byl lístek k dispozici v kanceláři
jídelny. Anketa si kladla za cíl zjistit,
jaké jsou stravovací návyky dětí a
ostatních strávníků, jaký je jejich
postoj ke školnímu stravování a k
jídlu obecně.
Anketa byla zaměřená především
na děti, ale nakonec bylo nejvíce
respondentů starších 61 let, celkem
36 %, dětí ve věku 6 – 10 let odpovědělo 33, což představuje 23 % respondentů, 16 % bylo osob ve věku
41 - 60 let, 11 % dětí, žáků a studentů ve věkovém rozmezí 11 – 15 let,
9 % respondentů bylo ve věku 16 –
20 let a osob ve věku 21 – 40 odpovědělo 5 %. 64 % všech dotazníků
vyplnily ženy, mužů bylo 31 % a 5 %
respondentů pohlaví neuvedlo. Většinou vyplnily anketu osoby vlastnící
čipovou kartu, tedy ti, kteří na oběd
do jídelny chodí téměř každý den,
celkem 56 %. 30 % respondentů bylo
z řad cizích strávníků a 14 % představovaly odpovědi osob, kterým obědy
zajišťuje pečovatelská služba.
Dospělým v jídelně chutná, děti by
na talíři chtěly řízek. Celkem 84 %

srpen 2019

strávníků nad 20 let v jídelně chutná.
Na otázku: Jídla ve školní kuchyni mi
chutnají, odpovědělo 39 % respondentů ano, 45 % spíše ano, 1 % ne,
13 % spíše ne a 2 % strávníků se
k otázce nevyjádřilo. Z dětí a mladistvých do 20 let je s jídly v jídelně
spokojeno 58 %, 42 % je spíše ne-

spokojeno.
Na žebříčku oblíbených jídel se
nejčastěji objevil řízek, rajská omáčka, knedlo-vepřo-zelo, buchtičky s
krémem, svíčková, guláš, musaka s
lilkem, koprová omáčka, lasagně a
špagety po milánsku. Může překvapit, že koprová omáčka se objevila

také v seznamu deseti neoblíbených
jídel a to hned na prvním místě, za ní
následují: fazole, ryby, rizoto, kuskus,
luštěniny, pohanka, polévka minestrone, opět musaka a hrachová
kaše.
Víc než 90 % strávníků má rádo
poctivou domácí stravu a 87 % respondentů si myslí, že jídla v jídelně
jsou zdravá. Na otázku, zda se strávníci domnívají, že jsou jídla vařená
v jídelně zdravá, odpovědělo 52 %
respondentů, že ano, 35 % většinou
ano, 3 % ne, 7 % většinou ne a 3 %
se nevyjádřilo.
„S výsledky ankety jsme spokojeni.
To, že nechutná více dětem než dospělým, se dá očekávat a je také
jasné, že by měly na talíři raději hranolky a řízek než luštěniny. To ovšem
není možné a není to ani správné.
Budeme se postupně zabývat všemi
podněty, které respondenti v anketě
vypsali. Rozhodně ale neplánujeme
přejít pouze na českou kuchyni, jak
někteří uváděli. Takto bychom nesplnili zadání spotřebního koše potravin, doporučených ministerstvem
zdravotnictví a certifikaci zdravé
školní jídelny,“ uvedla k výsledkům
ankety vedoucí jídelny Jana Dreieckerová.
Kompletní výsledky ankety naleznete na webu jídelna.net.
(ik)
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Prackovice otevírají nově postavenou požární zbrojnici
Slavnostní otevření požární zbrojnice proběhne 7. září od 13 hodin u příležitosti konání tradičního Posvícení sv. Matouše na návsi v Prackovicích.

Historie
Podle dochovaných dokladů byly jednotky dobrovolných hasičů v obcích Prackovice nad Labem a
Litochovice nad Labem zřízeny v různých obdobích, jelikož v minulosti obce fungovaly každá
samostatně. V Prackovicích to bylo zapsání do
Spolkového katastru Okresního úřadu Litoměřice
Freiwillige Feuerwehr Praskowitz dne 5. 5. 1896, a
zapsání Freiwillige Feuerwehr Lichtowitz proběhlo
dne 11. 12. 1923. Spolek požádal o povolení nosit
stejnokroj, distanční znaky a používání rohových
signálů. Nejstarší dochovaná fotografie místních
litochovických hasičů, kterou máme k dispozici, je
z roku 1931. Tehdejší hasiči mluvili však německy.
V letech 1945 až 1946 dochází k novému osídlování obcí a je obnovena i činnost hasičů. Z obytného domu čp. 8 v Litochovicích je zřízena hasičská zbrojnice, která je používána do roku 1989.
Do roku 1989 se členové SDH podíleli na požární
ochraně, požárním dohledu a pořádání kulturních
akcí, výchově mladých hasičů a akcí souvisejících s
budováním infrastruktury v obci. V těchto letech
se zúčastňovali soutěží v požárním sportu, kdy
bylo několikrát dosaženo vynikajících výsledků. V
letech 1989 až 1995 však došlo k útlumu činnosti
SDH.
V roce 1995 zřídila obec Prackovice nad Labem
JSDH obce Prackovice nad Labem a místní části
Litochovice nad Labem. Do roku 2000 se jednotka
potýkala s nedostatkem dobrovolných členů a
špatným technickým vybavením. Za vydatné pomoci obecního úřadu se podařilo vybavit SDH
postačující technikou a členská základna doznala
pozitivních změn, došlo k nárůstu členské základny.
V roce 2002 se jednotka aktivně účastnila záchranných pomocných prací při ničivých povodních, které v srpnu obec Prackovice i místní část
Litochovice postihly. V té době se potvrdila nedostatečná vybavenost jednotky z hlediska výzbroje,
výstroje, materiálového vybavení. I přesto dokázali
členové velmi obětavě řešit a řídit veškeré práce,
které byly pro zvládnutí ničivých povodní potřeba.
Po roce 2008 opět nastal útlum v činnosti hasičů.
Z jednotky odešli starší členové a noví nepřicházeli.
Současnost
Jednotku SDH se podařilo obnovit a výrazně
omladit až novému vedení obce v roce 2012 usilovným pořádáním náborových akcí a setkávání s
profesionálními hasiči HZS Lovosice. V té době se
členem stal současný velitel JSDH PrackoviceLitochovice M. Lupínek, který je od roku 2013 i
profesionálním hasičem. Veškerá dosavadní práce
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na obnově i zkušenosti původních členů jednotky
se zúročily v červnu 2013 při likvidaci dalších ničivých povodní. Krom záchranných povodňových
akcí u nás i v okolních obcích se naše jednotka i
významně podílela na řešení situace při sesuvu na
D8. Jednotka si v této krizové době vyzkoušela své
schopnosti, síly i solidaritu, odvedla obrovský kus
práce a stav jednotky se ustálil na 17 dobrovolných hasičích. Do současné doby se významně
zlepšilo materiální i strojní vybavení jednotky, a to
zejména díky dotační pomoci Ústeckého kraje, a

naše jednotka se pod vedením současného velitele výrazně profesionalizuje. Krom zásahů se naše
jednotka účastní i hasičských soutěží. V letošním
roce například obhájila své loňské prvenství takzvaného Polepského X-boje.
V roce 2016 byla naše jednotka přeřazena z
JPO5 do JPO3 a na základě smluv o sdružení prostředků zajišťuje požární ochranu celkem na pěti
katastrech - kromě Prackovic a Litochovic přibyly
ještě Dolní Zálezly, Malé Žernoseky a Lhotka nad
Labem, neboť tyto obce nemají vlastní jednotku
SDH. Požární ochrana na tak rozsáhlém území
vyžaduje zároveň i rozšířené vybavení a personální
obsazení.
V roce 2018 získala obec díky aktivnímu veliteli
dar v podobě druhého výjezdního vozidla - CAS
Tatra 815, na jejíž rekonstrukci v současné době
naši chlapci usilovně pracují. Dosud užívaná požární zbrojnice v Litochovicích n.L. se tak stala
příliš těsnou a pro tak početnou jednotku nevyhovující. Již v roce 2015 zahájila obec kroky k získání
dotace na výstavbu nové požární zbrojnice. Cesta
byla dlouhá, nicméně dílo se po mnoha strastech
podařilo.
V červnu 2019 byla předána investorovi akce obci Prackovice nad Labem - nová požární zbrojnice, která má tři stání pro požární vozidla. Obec v
letošním roce získala i dotaci na nákup dopravního automobilu (GŘ HZS a Ústecký kraj), takže nyní
jednotka disponuje dvěma cisternami a velmi brzy
i tranzitem pro 9 osob na přepravu členů jednotky
k místu zásahu anebo pro krizové účely evakuace
osob. Pro realizaci výstavby požární zbrojnice
Prackovice nad Labem byly získány a využity následující dotace a sponzorské dary: Generální
ředitelství HZS ČR 4 miliony Kč, Ústecký kraj
500.000,- Kč, Nadace JSDH Agrofert 200.000,- Kč,
Kámen Zbraslav - materiální pomoc. Celkové náklady samotné stavby byly 8,8 milionů Kč. Vlastní
zdroje obce činily 4,1 milionu Kč.
Obec Prackovice nad Labem vyjadřuje tímto své
poděkování všem, co se na úspěšné realizaci pro
nás tak velkého a významného projektu podíleli.
Andrea Svobodová Křešová, starostka obce

Příští číslo
Lovosického dneška
vyjde 5. září
LOVOSICKÝ DNEŠEK
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V přístavu byla otevřena
Přístaviště se stalo terčem
další skladovací moderní hala
řádění vandalů
Běh na dlouhou trať či nekonečný příběh. Tak je vedením Lovosic
vnímáno opakované vandalství nejen na majetku města.

Naposledy se terčem vandalů stalo
přístaviště v lesoparku Osmička. Zde
byly poškozeny nerezové konstrukce
zábradlí, skříně záchranného kruhu a
odcizena deska s provozním řádem
přístaviště. „Opravy zábradlí byly
vyřešeny Technickými službami města Lovosice, dodání poničené skříně
včetně záchranného kruhu a nové
desky s provozním řádem zajistil
přímo provozovatel přístaviště,“ sdělil Pavel Merkl, technik odboru majetku a investic na MěÚ Lovosice s
tím, že dále došlo u přístaviště pravděpodobně v noci z 22. na 23. července k pokreslení vitrín stříbrnou

barvou.
Celková škoda na majetku provozovatele přístaviště, kterým je Ředitelství vodních cest ČR, je odhadována na 10 - 15 tisíc korun. Celá věc
byla následně předána k řešení Policii ČR. „Opakované vandalství ve
městě nás velice trápí. Něco opravíte
a za chvíli je to znovu poničeno. Je
to smutné. V některých případech
nám pomohou kamery, ale ty bohužel nemohou být všude. Zkusíme se
zamyslet, zda by jedna nemohla být
i na Osmičce,“ uvedl Vladimír Šuma,
místostarosta města.

V areálu veřejného přístavu Lovosice, jehož majitelem jsou Českosaské přístavy s.r.o., byla v červenci dokončena a zkolaudována nová
hala na skladování agrárních komodit. Moderní stavbu o výměře
1000 m2 s kapacitou tři tisíce tun postavila pro Česko-saské přístavy
s.r.o. společnost HWT s.r.o. v období leden – červen 2019.

(tuc, foto archiv odb. majetku a investic)

Nově vystavěné skladové prostory
spolu s dříve realizovanými stavbami na skladování agrokomodit (hala
s kapacitou 2000 t, obilná sila s
kapacitou 40 000 a 5 000 t) činí z
přístavu Lovosice jedno z nejkomplexnějších „agrárních center“ v republice. Veškerá skladovací zařízení,
včetně nově vystavěné haly, splňují
díky své poloze a infrastrukturnímu
napojení statut trimodální skladové
kapacity. Umožňují tak atraktivní
možnost přechodu zemědělských
komodit mezi třemi základními
terestrickými druhy dopravy – železnicí, silnicí a vodní dopravou
v souladu s potřebami logistiky.
Zároveň veškeré manipulace, skladování i přeprava zboží jsou zde
realizovány na základě Certifikace
bezpečnosti krmiv GMP 3+ a GMP
4+. Kapacita nově postavené haly je

2 000 - 3 500 tun dle druhu a stavu
zboží. Konstrukční výška haly (11 m)
umožňuje nákladním vozům zajet se
zbožím přímo do haly a zde se
sklopit.
Novou skladovací halu bude v
následujících letech využívat významný partner ČSP společnost
Glencore Agriculture Czech s.r.o. Ta
je součástí společnosti Glencore
Agriculture B. V., která je jedním
z největších zpracovatelů a obchodníků s agrokomoditami na světě.
Společnost Česko – saské přístavy
s.r.o. nabízí v rámci skladové logistiky i komplexní portfolio služeb jako
svozy a rozvozy zboží z haly až ke
koncovým zákazníkům, vážení zboží,
vedení skladové evidence, vzorkování nebo služby laboratoře.
Petra Gruberová, vedoucí manager
společnosti Česko - saské přístavy s.r.o.

Pozor, na území ORP Lovosice platí
zákaz odběru povrchových vod
Vodoprávní úřad vydal opatření obecné povahy zakazující odběr
povrchových vod z vodních toků na území ORP Lovosice.

Vandalizmus v Lovosicích v roce 2019
2. 1. poškození technického zařízení u vstupních dveří u 1. ZŠ
22. 2. odcizení litinového roštu od kanalizace v ulici Resslova
3. 3. poškození zařízení na hřišti v ulici Přívozní
14. 3. poškození nástěnky s mapou Lovosic u autobusového nádraží
27. 3. nápisy na stěnách v podchodu u Besedy
5. 6. poškození oplocení a truhlíků s květinami před provozovnou v ulici
Osvoboditelů
2. 7. nápisy na stěnách v podchodu u Besedy
Škody způsobené automobily
25. 2. poškození lampy veřejného osvětlení v ulici 8. května
27. 3. poškození lampy veřejného osvětlení v ulici Sady pionýrů
22. 5. poškození záhonu a keřů v ulici Palackého
8. 7. poškození stromů v ulici Sady pionýrů
(Ze záznamů Městské policie Lovosice)
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V rámci ORP se jedná o tyto vodní
toky: Modla, Milešovský potok,
Žejdlík – levobřežní přítok (LBP)
Ohře, Podsedický potok, Náhon
Rosovky, Chotiměřský potok, Březenský potok (LBP Milešovského
potoka), Dobkovičský potok (Chotiměřský), Rosovka (Klapský potok),
na území obcí Lovosice, Libochovice, Třebenice, Černiv, Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Chodovlice, Chotěšov, Chotiměř, Jenčice, Klapý,
Lkáň, Lukavec, Malé Žernoseky,
Podsedice, Radovesice, Sedlec, Slatina, Sulejovice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín, Vchynice, Vlastislav.
Zákaz odběru povrchových vod byl
vydán v souladu s ustanovením
§ 109 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách (vodní zákon) a to na

základě oznámení správce Povodí
Ohře, s. p. týkající se významného
snížení průtoků na některých vodních tocích. Správce uvádí, že vzhledem k velmi nízkým průtokům a v
případě, že uvedený stav bude trvat
i nadále, dojde ve vodních tocích ke
kyslíkovému deficitu, k vážnému
ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku.
Zákaz odběru povrchových vod má
platnost od 15. července 2019 do
odvolání, tzn. do zlepšení hydrologické situace na vodních tocích.
Opatření obecné povahy bylo oznámeno všem dotčeným obcím. Ve
městě Lovosice se zákaz odběru týká vodního toku Modla, a to na celém katastrálním území.
(ik)

7

Děti

Soutěž Dětská tvář má známý Děti přinesly radost do domu
hlas měli na ZŠ Všehrdova
s pečovatelskou službou

Poslední červnové dny školního
roku přinesly nejen krásné letní počasí, ale v Základní škole Všehrdova i
pěveckou show Dětská tvář má známý hlas, kterou přišel podpořit svým
moderováním a zpěvem i bývalý žák
školy a nyní student Pražské konzervatoře Josef Fečo.
V soutěži zazněly písně Sladké
mámení, Boky jako skříň, Oliver
Twist, Trezor, Andělský flám, I já byl
dítě, Mackie Messer, Nechte zvony
znít, Ššš, Láska na 100 let, Pátá.
Všichni interpreti se stylizovali do
tváře „svého“ zpěváka.
Cenu diváků si odnesl božský Kája
Gott alias Viki Hrachovec s písní

Trezor. Cenu poroty získal Daniel
Zeman jako malý Vašek Neckář
s písní I já byl dítě, stříbro vyzpívala
Adriana Beránková jako Helena Vondráčková se Sladkým mámením a
třetí příčka patřila Amálce Murňákové jako Aničce Veselé s Oliverem
Twistem. Všechny výkony malých
zpěváků byly skvělé a dětem patří
obdiv za odvahu, píli i odpovědnost,
se kterou přistupovaly k celé show.
Poděkování patří i sponzorům za
skvělé ceny, ředitelce Prázdninové
herecké školy za možnost dalšího
růstu a Julii Nepustilové ze ZUŠ za
hlasové poradenství. Jste skvělí!

Děti z třídy 2.A ZŠ Všehrdova v
Lovosicích navázaly ve 2. pololetí
školního roku spolupráci s Domem
s pečovatelskou službou v Lovosicích a jednou za měsíc chodily navštěvovat babičky a dědečky. Cílem
bylo setkávání generací, rozdávání
radosti, kulturní program, povídání,
společné tvoření, v podstatě náhled
do minulosti a budoucnosti v přítomnosti.
Jako třídní učitelka musím děti a
zejména děvčata moc pochválit.
Byla jsem jen v podstatě takový prů-

vodce, vše ostatní a to zejména
taneční, hudební, kouzelnická či
sportovní vystoupení si pro seniory
připravovaly samy děti. Vždy jsme
společně i tvořili, malovali a zpívali.
Počáteční rozpaky s každou návštěvou slábly.
Naší „hymnou“ se stal hit Ta naše
písnička česká, který jsme si vždy
společně zazpívali. Každá návštěva
byla velmi pozitivně nabíjející na
obě strany. Dělat něco, co přináší
radost a pocit štěstí, je to, co má
smysl.
Petra Hájková

Petra Hájková

U Bistra Osmička uspořádali
Dětský den

Dne 13. července jsme u Bistra Osmička uspořádali Dětský den. Zavítal k
nám kouzelník trapnomagie Richard Nedvěd, děti si mohly zasoutěžit, zatančit, pobavit s kouzelníkem a v neposlední řadě si zaskotačit s hasiči v
pěně. Myslíme si, že se nám den vydařil i co se počasí týče, a děkujeme
všem návštěvníkům za účast.
Jana Durčeková
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Koncert Václava Hudečka
v Lovosicích bude 1. září
Lovosičtí diváci si již třetí rok přejí, aby i do Lovosic zavítal houslový
virtuóz Václav Hudeček. Třetím koncertním večerem Litoměřických
svátků hudby bude jejich přání splněno 1. září od 19 hodin v kostele
sv. Václava.

Václav Hudeček zde vystoupí a
vezme s sebou vítěze své Luhačovické houslové akademie, které se
každý rok zúčastní talentovaní mladí
houslisté. Vítězi Hudeček vždy daruje mistrovské housle a umožní mu
vystoupit na některém ze svých
koncertních večerů. Oba hráče doprovodí osvědčené komorní těleso
Arti Alegre. Na programu tohoto
koncertního večera budou skladby J.
S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. F. Händla a A. Dvořáka.
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.
Letošní ročník bude pro diváky
velmi zajímavý. Skladatel a dirigent
Jiří Kabát zkomponoval skladbu
k 800. výročí založení města Litoměřice. Zazní jako první po slavnostním
zahájení festivalu a po úvodním
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slovu starosty města. První koncertní
den doprovodí Plzeňská filharmonie
rovněž houslového virtuóze Václava
Hudečka,
vynikajícího
hlavního
houslového koncertního mistra
České filharmonie Josefa Špačka a
Jiřího Kabáta jako sólového hráče na
violu.
Druhý koncertní den bude tradičně
ve znamení opery. Hlavním protagonistou bude jeden z nejlepších
basistů na světě Štefan Kocán. Zpívá
na těch nejslavnějších pódiích, od
Metropolitní opery přes La Scalu,
Covent Garden, Wiener Staatsoper
nebo Berliner Staatsoper. Partnerkami mu budou dvě mladé operní
pěvkyně. Štěpánka Pučálková je
mezzosopranistka s angažmá v
Semperoper Dresden a sopranistku
Slávku Zámečníkovou zná více německé publikum než publikum
české, poněvadž má angažmá v
Operním studiu Berliner Staatsoper.
Na programu tohoto galakoncertu
budou árie a dueta z oper skladatelů W. A. Mozarta, G. Rossiniho, Ch.
Gounoda, G. Bizeta, J. Halévyho, L.
Delibese, J. Offenbacha a G. Rosinniho. Zdeněk Kulda, předseda spolku
Musica et Educatione, tuc
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Altros letos lákal na Krausberry, Viléma Čoka či Root
Stovky fanoušků rockové muziky se opět sešly na dalším ročníku Altros rockfestu, rockového festivalu města Lovosice. Řízná kytarová hudba letos burácela
lesoparkem Osmička už po devatenácté. I když se festival svým rozsahem a návštěvností řadí spíš mezi ty komornější, program rozhodně není ochuzený o
známé interprety. V minulých letech Altros vždy nabízel špičku české rockové hudby a ani letos tomu nebylo jinak. „Pozvali jsme například baskytaristu
Pražského výběru Viléma Čoka, pražskou legendu Krausberry, metalisty Root nebo punkové Plexis. Představilo se i několik mladých regionálních kapel," říká
pořadatel Jan Štok. Právě rodinná atmosféra a široké spektrum rockových odnoží jsou pro návštěvníky už léta velkým lákadlem. Jinak by tomu nemělo být
ani za rok, kdy festival oslaví dvacetiny. „Chystáme na 20. ročník opravdové bonbónky. Zatím je vše ve fázi příprav a první jména ohlásíme tradičně 24. prosince letošního roku," slibuje Jan Štok.
Martin Kraus

Krausberry
Vilém Čok

Foto Milan Richtr / www.richtrik.cz

https://www.facebook.com/altroslovosice/
Vilém Čok a Bypass

Root
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• • Košt vín proběhl již podruhé ve sklepeních vily • •
Lovosice jsou čím dál častěji spojovány s vínem. Jasně to ukázal již druhý Košt vín z Lovosic a okolí, který se uskutečnil v mimořádném sklepení Pfannschmidtovy vily poslední červencovou sobotu. Účastníci chválili nejen skvělá vína, která vznikla z hroznů vypěstovaných na svahu Lovoše, v Malých i Velkých
Žernosekách a Žalhosticích, ale zasloužený obdiv sklidilo také rozsáhlé sklepení, kde ochutnávka v příjemných 20°C probíhala. Na fakt, že Lovosice byly v
minulosti známou vinařskou obcí, kde vznikaly mimo jiné sekty a množily se tu i sazenice révy, upozorňuje několik vinařských akcí. V Lovosicích během roku
probíhají čtyři. Po Putování za víny Brány Čech, které letos na Osmičce doprovodila Vinařská slavnost, je to již zmíněný Košt vín z Lovosic a okolí. Největší
akcí pak jsou Otevřené sklepy 31. srpna. Při této celodenní akci účastníci navštíví sklepy vinařů z Velkých a Malých Žernosek, Žalhostic, Litoměřic, Třebívlic a
také malovinaře Karla Stejskala pod Lovošem. Startovní bod je vlaková zastávka Lovosice - město. Novou sezonu koštů zahájí na konci ledna Zimní košt vín,
opět ve sklepení Pfannschmidtovy vily. Jde o větší akci, kam jsou zváni i vinaři z mělnické podoblasti. Tentokrát však bude tato akce rozšířena na dvoudenní.
Kromě klasického sobotního koštu organizátoři připojí páteční večer, kdy se ve spolupráci s nově vzniklým Filmovým klubem uskuteční promítání vinařského filmu přímo ve sklepení vily.
Michal Závada, foto Anna Hrochová

Odměna pro seniory – návštěva Národního muzea v Praze

V únoru se senioři ze spolku Úsměv=Zdraví zúčastnili akce „Přeplavme svůj kanál La Manche“. Tato akce byla vyhlášena již popáté Nadací Charty
77 v rámci projektu SenSen (Senzační senioři) a přihlásilo se do ní 18 klubů z 16 měst. Lovosický spolek se v roce 2019 umístil na 5. místě.
Již 23. dubna 2019 proběhlo na
konferenci předání cen nejlepším
plavcům. Ale lovosičtí plavci a plavkyně dostali i další dárek. Bylo to
opravdu velmi milé překvapení, neboť obdrželi pozvánku na prohlídku
historické budovy Národního muzea
v Praze.
Dne 28. června se pozvané skupiny
z Lovosicka v 10 hodin ujala pracovnice muzea Valérie Losíková. Seznámila návštěvníky s jednotlivými sekcemi, ve kterých byly instalovány
panely k výročí založení republiky v
rámci akce Česko - slovenská /
Slovensko - česká výstava. Byly to
např. panely Volný čas, Město, Venkov a další, celkem 1200 předmětů
doplněných audiovizuálními dokumenty.
A protože lovosičtí návštěvníci byli
ve věku, kdy nás zaujmou předměty,
které jsme užívali v mládí, ozývaly se
nadšené hlasy: „To mám ještě doma“, „To rádio si pamatuji, stálo u
nás na skříni, nikdo z dětí se nesměl
dotknout ovládacích knoflíků“, „Jé,
tuto kalkulačku a telefon jsem ještě
používala v zaměstnání.“ Všechny
návštěvnice se nestačily divit. Výsta-
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va bohužel 30. června skončila.
„Velmi na nás zapůsobilo téma další
výstavy „Rytíři nebes“. Při komentované prohlídce jsme se dozvěděly, že
před osmdesáti lety, v roce 1939,

kde se stávali součástí nově vytvořených československých perutí Královského letectva (RAF). A opět překvapení. Dvě z nás zjistily, že strýc, o
kterém se v jejich dětství vůbec nemluvilo, zde má své foto se vzpomínkou,“ komentuje jedna z členek
Úsměvu.
Na fotografii je zdokumentováno,
jak všichni bez výjimky mají neustále
zakloněné hlavy a obdivují tu nádheru hlavního schodiště i dalších prostor. Již se vůbec nedivíme, že se na
rekonstrukci budovy pracovalo 8 let.
Závěrem bych ráda poděkovala naší
průvodkyni, která ochotně odpovídala na naše otázky a nesledovala čas,
který s námi strávila. Dále děkujeme
pracovnicím Nadace Charty 77, SenSen, že pro nás vybraly tak zajímavé
ocenění. Málokteří by si sami od
sebe naplánovali návštěvu objektu.
Vždyť většina z nás si pamatuje budovu Národního muzea poznamenanou střelami z 21. srpna 1968. A
odešlo velké množství českosloven- dnešek? Jen sledovat množství turisských pilotů z Protektorátu Čechy a tů, kteří se nechávají zvěčnit s touto
Morava i ze Slovenské republiky do památkou. I my jsme tak učinily.
Za oceněné plavkyně z Úsměvu
zahraničí. Velkou část z nich později
Blanka Koutková
zavedla jejich cesta do Velké Británie,
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Lovosičtí fotbalisté zakončili sezonu v Coswigu

Ve dnech 29. a 30. června 2019 se mladí fotbalisté FK ASK Lovosice zúčastnili fotbalového turnaje v Coswigu. Osmdesátičlenná lovosická výprava
se zúčastnila všech tří turnajů a dvou exhibičních utkání, a to v kategorii starších žáků a premiérově také v kategorii dospělých.

V turnaji kategorie mladších žáků (U13) získali lovosičtí fotbalisté 2. místo. Nahoře zleva: trenér Miroslav Otta, Filip Černý, Jakub Nergl, Petr
Dolejš, Lukáš Zalabák, Jiří Opat, Jakub Trnka, Jakub Zalabák, Jiří Filkevič a trenér Filip Prošek. Dole zleva: Kryštof Mayer, Zdeněk Žigmund, Jan
Heřmanský, Matěj Suchý, Lukáš Šváb. Nejlepším hráčem v turnaji mladších žáků (U13) byl vyhodnocen Lukáš Šváb (menší snímek).
Mimo oficiální delegaci byla velmi
pozitivní i soukromá účast řady
rodinných příslušníků, kteří byli při
povzbuzování svých mužstev náležitě slyšet. Po oba dny byly připraveny různé doprovodné programy.
Jako reakci na opravdu tropické
počasí domácí pořadatelé zařadili
organizovanou návštěvu koupaliště.
Výměnný pobyt - fotbalový turnaj
proběhl již třetí rok a tentokrát za
finančního přispění z projektu s
názvem „Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce“, realizovaného společně partnerskými
městy Lovosice a Coswig. Vyhodnocení turnaje a předání cen probíhalo za účasti představitelů města a
vedení fotbalového Coswiger FV.
Výsledky lovosických mužstev:
Mladší přípravka (U9) vedená trenérem Petrem Poláškem předváděla snaživý fotbal a po jedné výhře,
jedné remíze a dvou prohrách obsadila šesté místo. Velkým úspěchem bylo vyhlášení Marka Jílka
nejlepším brankářem v této kategorii.
Starší přípravka (U11) vedená
trenéry Viktorem Stránským a Petrem Friedelem nominovala do
svého turnaje dvě mužstva, která
předváděla kolísavé výkony, a tak
nakonec jeden tým obsadil čtvrté
místo a druhé mužstvo získalo šesté
místo.
Na závěr prvního dne proběhlo ut-
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kání v kategorii starších žáků (U15).
Svěřenci trenérů Filipa Proška a Miroslava Otty tentokrát na domácí
fotbalisty nestačili a zaslouženě
prohráli 3:6 (1:3). Všechny tři branky
našeho týmu vstřelil Samuel Neuman.
V neděli dopoledne proběhl turnaj

mladších žáků (U13), který skončil
naším úspěchem. Svěřenci trenérů
Miroslava Otty a Filipa Proška předváděli opravdu kvalitní hru a po
čtyřech výhrách, jedné remíze a
jedné prohře získali druhé místo v
turnaji. Tento úspěch navíc umocnilo vyhlášení Lukáše Švába nejlepším

hráčem turnaje v této kategorii.
Na závěr pobytu proběhlo premiérově utkání v kategorii dospělých.
Naše kombinované mužstvo složené z dorostenců a hráčů A-mužstva
v úmorném vedru, ale v nádherné
atmosféře, přece jen ukázalo větší
kvalitu a zvítězilo 4:2 (2:1). Branky
vstřelili 2x Lukáš Stejskal st. a po
jednom gólu Lukáš Stejskal ml. a
Patrik Majer.
Celkově pobyt i fotbalový turnaj
proběhl bez problémů na opravdu
vysoké úrovni i zásluhou hostitelů z
Coswigu a především bych chtěl
poděkovat již „legendě“ v organizování těchto výměnných pobytů Uli
Tranberg za perfektní přípravu akce
a nepřetržitou péči a vstřícnost,
jakou se nám věnovala. V neposlední řadě patří poděkovaní vedení
města Lovosice za celoroční podporu, kterou i nám fotbalistům věnuje
a která nám pomáhá mimo jiné i
zabezpečit účast našich mladých
fotbalistů na tak významné akci,
jakou je pobyt a fotbalový turnaj v
Coswigu.
Výměnný pobyt určitě splnil svůj
záměr ve smyslu rozvoje partnerství, spolupráce, rozvoje jazykových
schopností, sportovního zápolení
apod. a také jsme pro naše hráče
udělali krásný závěr sezony 2018 /
2019. Už se těšíme na výměnný
pobyt - fotbalový turnaj v červnu
příštího roku v Lovosicích.
Jan Janda, FK ASK Lovosice
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Po více jak deseti letech se do ulic
města vrátí cyklistické závody
V sobotu 21. září se v Lovosicích uskuteční významný cyklistický závod
s názvem "Kritérium nadějí", který by rád navázal na bohatou historii
lovosické cyklistiky, která sahá až do roku 1965. Podnik pořádá
Cyklistický klub JH Lovosice, z.s. a záštitu nad ním převzal starosta
města Milan Dian.

Rozhodně se nebude jednat jen o
místní soutěž. „Závod je zařazen do
Českého poháru v silniční cyklistice
pro rok 2019, a jelikož se jedná o
nejvyšší celostátní soutěž, můžeme
se těšit na špičky české cyklistiky z
celé republiky," prozradil Jaroslav
Harvánek ml. z CK JH Lovosice, jeden z pořadatelů soutěže.
Jako hosté byli pozváni legendy
tohoto sportu: Jan Smolík (vítěz
Závodu míru z roku 1964, účastnil se
také závodů v Lovosicích rok 1966),
Ján Svorada (vítěz závěrečné etapy
na Tour de France), Jiří Dáler (olympijský vítěz z Tokia 1964), Pavel Doležel (vítěz závodu Okolo Skotska
1965), Vlastibor Konečný (bronz na
olympijských hrách v Moskvě), Pavel
Konečný (reprezentant ČSSR, v sedmdesátých letech trenér lovosic-

kých cyklistů), Jiří Konečný (reprezentant ČSSR a bývalý člen lovosického oddílu) a Břetislav Souček
(reprezentant ČSSR).
Trať závodu povede ulicemi Školní,
Sady pionýrů, Tovární, 8. května a
Osvoboditelů. Bude se jednat o
uzavřený okruh se startem a cílem
na Václavském náměstí. V tomto
prostoru budou umístěny dva stánky
s občerstvením včetně nápojů jak
pro závodníky, tak i pro diváky.
V rámci tohoto podniku proběhne
také náborový závod dětí a autogramiáda Jana Smolíka. „Pevně věříme,
že se bude jednat o důstojnou oslavu návratu lovosické cyklistiky na
výsluní. Srdečně zveme nejen příznivce tohoto sportu, ale i širokou
veřejnost," dodal Harvánek.

Atletický den Shotokanu v Lovosicích
Lovosické středisko karate Shotokan Klub Rajchert Sport Union
uspořádalo ve spolupráci s městem Lovosice Atletický den
Shotokanu mládeže.

V areálu atletů se bojovalo v pětiboji (běh, sprint, skok daleký, hod a
obratnostní běh), a to v několika
žákovských kategoriích. Do soutěže
byli nasazeni i členové předškolní
přípravky. „Přes neskutečné vedro se
dostavily téměř všechny skupiny od
začínajících adeptů bojového umění
po členy A týmu," řekl vedoucí střediska Josef Rajchert a dodal, že i
malí závodníci bojovali jako o velké
olympijské medaile. „Děkuji všem
trenérům, že spolu s rodiči připravili
na závěr sezony pro děti hezkou a

motivační soutěž," uzavřel s tím, že
soutěž byla otevřena i pro veřejnost.
Vítězové: kategorie do 6 let děvčat
Anežka Čepičková (na snímku), do 6
let chlapci Teodor Senecký, kategorie 7-10 let dívky Nela Červená,
chlapci 7-10 let Sebastian Lasch, nad
10 let dívky Adéla Čepičková a nad
10 let chlapci Štěpán Mička. Top
atlety letošního roku (nejvíce prvenství v disciplínách) se stali mezi děvčaty Anežka Čepičková a mezi chlapci Štěpán Mička.

(ik, foto CK JH Lovosice)

Omluva Haně Protivové, učitelce
českého jazyka na ZŠ Všehrdova
Redakce Lovosického dneška se chce touto cestou omluvit paní magistře
Haně Protivové, učitelce českého jazyka na ZŠ Všehrdova. V jejím článku
"Čím byste chtěli jednou být", který vyšel v minulém vydání, došlo ze strany redakce k úpravě nadpisu na "Děti, čím byste chtěly jednou být", ale ve
slově "chtěli" zůstalo měkké i (nadpis odkazoval na žáky), čehož si bohužel
nevšimlo několik párů očí včetně korektorky. Paní učitelce se touto cestou
velice omlouváme.

srpen 2019
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Sport/Inzerce

Sportovní odpoledne s basketbalem v Lovosicích
občerstvením lísteček s číslem, jednoduše se zaregistrovat a doufat, že
přidělené číslo bude vylosováno.
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – děti od 1. až do 5. třídy, děti
od 6. třídy a výš. 3 vylosovaní účastníci z každé skupiny poté hráli z
příslušné vzdálenosti jednoduchého
„vyřazováka“. Vítěz, který jako poslední zůstal ve hře, obdržel dětské
ovocné šampaňské.
Tím se celé basketbalové odpoledne uzavřelo a nezbývalo, než se se
všemi zájemci rozloučit. Závěrem
ještě moderátor stihl pozvat přítomné děti na příměstský tábor, který
bude samozřejmě sportovně zaměřen.
Jménem basketbalového klubu
Lovosice chceme poděkovat sponzorům, bez kterých by akce nevznikla. Díky patří i všem členům klubu a
personálu za naplánování akce.

Basketbalový klub Lovosice ve
spolupráci s městem Lovosice uspořádal v rámci náboru sportovní
odpoledne, jehož účelem bylo nalákat nové zájemce o basketbal z
nejbližšího okolí. Dne 21. května od
15 hodin vypuklo na venkovním
hřišti za gymnáziem celé klání. Děti
měly možnost na několika stanovištích vysoutěžit zajímavé ceny, navíc
byl pro ně dostupný i stánek s občerstvením a něčím malým na zub.
Disciplín, ve kterých se dalo soutěžit, bylo několik. Skákání přes švihadlo, práce s medicinbalem, slalom
nebo i střelba na větší a menší koše.
V závěru pak už všichni účastníci
zajímavě improvizovali, slučovali
některé disciplíny do sebe nebo
pomocí dostupného náčiní vymýšleli svoje vlastní.
Během odpoledne se zájemci
mohli zúčastnit slosovatelné střelecké soutěže. Stačilo si vzít u stánku s

Basketbalové výsledky
Muži
Tým mužů se pro tuto sezonu rozhodl zkusit
vyšší soutěž, kterou byla Severočeská liga. Pro
družstvo to byla změna jak v podobě nových
soupeřů, tak i v herním systému. Nové soupeře
se podařilo překvapit hned ve 2. a 3. kole, kdy
Lovosičtí vyhráli doma s Mostem a poté v Liberci.
Pak ale přišla řada patnácti porážek v řadě, mezi
kterými byly velké debakly, ale i ztracené zápasy
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Věra Lahovská

v posledních minutách, bohužel i vteřinách. Mužstvo tak v tabulce skončilo poslední. Příští sezona
si říká o lepší výkony i výsledky.
Minižákyně
Lovosické minižákyně se v uplynulé sezoně
zúčastnily dvou soutěžních kategorií, a to soutěží
do deseti let a do jedenácti let. Pár turnajů dívenky vyhrály, většinou skončily druhé. Ale zde se na
výsledky nehraje, nejdůležitější je radost z výkonu. Všechny nejmenší minižákyně za předvedené
výkony zaslouží odměnu.

Starší minižákyně
Tým starších minižákyň sice v posledních šesti
zápasech ročníku 2018/2019 prohrál, přesto ale
dokázal obsadit třetí příčku v tabulce. S kladnou
bilancí 14 výher a 10 porážek je to oproti minulým letem razantní zlepšení.
Dorostenky
Dorostenky z družstva U17 skončily v této sezoně na 6. místě v nadnárodní lize. Toto umístění
odpovídá našim možnostem. Touto sezonou se s
družstvem rozloučila trenérka Věra Lahovská.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Historie

Vzpomínka na 21. srpen 1969
Je tomu už 50 let, a přesto je moje
vzpomínka na ten den jako živá.
Blížilo se první výročí okupace Československa
vojsky
Varšavské
smlouvy a lidé ještě nebyli zcela
„znormalizováni“ a s pobytem Sovětů v naší vlasti nesouhlasili. Většina
nespokojených přijala za své vyhlásit
21. srpen za Den hanby a hodlala se
řídit vyhlášenými deseti body, mezi
jinými vykonat cestu do práce demonstrativně pěšky, nekupovat noviny ani potraviny (nakoupit si předem), nenavštívit kulturní akce, ozdobit pomníky velkých postav dějin
a hroby obětí okupace, obléci se do
černého a ve 12 hodin zastavit práci.
Přátele a známé v cizině vyzvat k
propagaci podobných akcí.
Byli jsme tenkrát mladí a naivní…
Mnoho lidí opravdu šlo do práce
v černém. Noviny si v té době už
zase žádný nekupoval (kdeže byla
konjunktura tisku v roce 1968 –
Student, Literárky, Univerzita Karlova, Host do domu, jakož i Škutinův
Zítřek už zmizely v nenávratnu) a
rohlíky se přece dají jíst i včerejší. Co
ale ve 12 hodin? Na technickém
úseku v tehdejší Secheze nás bylo
tehdy asi dvanáct mezi 25 – 30 lety,
slovo dalo slovo, a tak jsme se roz-

hodli, že se v poledne půjdeme společně napít do sodovkárny, což jsme
také učinili.
Sodovkárna byla budova na cestě
k vrátnici, před budovou obchodního úseku. Chvíli jsme postáli u plotu,
viděli, že řidiči také zastavili svá auta
a rozsvítili světla, a pak zase pomalu
odkráčeli na svá pracoviště v přízemí
ředitelské budovy Sechezy. Pracovníci z obchodního oddělení, kteří nás
viděli z okna, nás pochopitelně ihned ohlásili, ale technický úsek tenkrát ještě nebyl řádně zkonsolidován, a tak nám nadřízení jen pořádně
vynadali. Náš čin pochopitelně neměl žádný viditelný užitek, ale alespoň jsme se snažili. Dnes je pro
mne zarážející, že se nás našlo v
podniku s třemi tisíci zaměstnanci
jen tak málo – v nepřetržitém provozu dělaly jen kordy. Možná, že někteří stávkovali na pracovišti… Ale na
Košťálově vyvěsili odvážlivci československou vlajku a v Praze, Brně a
na dalších místech tekla i krev.
Leták s instrukcemi jsem měla spolu s jinými materiály schovaný přes
celé období normalizace. Byla to
nesnadná doba. Proto se teď alespoň snažím, abychom nezapomněli,
jak to bylo tenkrát před 50 lety. (hz)

Zapomenuté osobnosti Lovosic – Valt Borsony
Šachista Valt Borsony (24. ledna
1911 - 16. dubna 1966) neměl právě
jednoduchý osud. Otec rodiny,
Otakar Borsony, zemřel již v roce
1933. Jeho manželka Emílie, která
nebyla Židovka, se hlásila k německé
národnosti. Jejich dvě děti, Kateřina
a Valt, byly za války z rasových důvodů perzekvovány. Společně s matkou po válce podaly u Národního
výboru v Lovosicích žádost o zachování státního občanství. Do doby
vyřízení žádosti získaly osvědčení o
prozatímním zachování československého státního občanství, které jim
však bylo předčasně odejmuto. Úřady oficiálně zakázaly Kateřině Borsony otevřít si hudební školu s odůvodněním, že dostatečně neovládá
český jazyk.
Od chvíle odejmutí prozatímního
osvědčení s nimi okolí zacházelo
jako s rodinou německou. Jejich byt,
dle úřadů nadměrný, byl zkonfiskován a rodina se musela přestěhovat
do bytu menšího. Majetek byl rovněž navržen ke konfiskaci a byly jim
odejmuty všechny věci, které jakožto
Němci nesměli nadále vlastnit. Rodina byla oficiálně vyrozuměna, že se
má dostavit do sběrného střediska v
Litoměřicích za účelem vysídlení.
Rada židovských náboženských obcí, která byla většinou o podobných
případech podrobně informovaná,
se obrátila na ministerstvo vnitra se
stížností na postup Národního výboru v Lovosicích. Židovští reprezentanti důrazně upozorňovali, že rodina Borsony byla za války rasově
perzekvovaná, a proto existuje velká
šance, že jim bude zachováno
osvědčení o československém státním občanství. Ve stížnosti bylo
rovněž výslovně uvedeno, že by se
mělo zamezit dalšímu pronásledová-
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ní rodiny Borsony do doby, než se
situace definitivně vyřeší. Ministerstvo vnitra následně požádalo
Okresní národní výbor v Litoměřicích
o prošetření celého případu a podání vysvětlení. „V archivních pramenech se mi nepodařilo najít úřední
zprávu o výsledku šetření či dalším
osudu rodiny Borsony (v úředních
dokumentech je příjmení rodiny
uváděno jako Borsony, ale i Borsoni).
Je však velmi pravděpodobné, že po
intervenci Rady židovských náboženských obcí k jejímu nucenému vysídlení z Československa nedošlo,“
uvádí autorka citace Magdalena
Sedlická.
Redakce hledá fotografii Valta
Borsonyho, který patří mezi
významné občany Lovosic. Naše
město opravdu proslavil po
celém světě, a to historicky
vlastně nedávno.
Skutečně k odchodu do Německa
nedošlo, sourozenci měli štěstí. Kateřina Borsonyová měla v Lovosicích
taneční a hudební školu a Valt Lovosice proslavil v korespondenčním
šachu. Mezinárodní mistr (1959),
významná osobnost československého a světového šachu, ačkoliv byl
dlouhodobě upoután na invalidní
vozík (jako důsledek onemocnění
obrnou), byl od roku 1950 členem
první sestavy pracovníků komise pro
korespondenční šach a měl na starosti mezinárodní úsek. V této funkci,
kterou vykonával velmi obětavě,
setrval až do své smrti a vykonal
obrovský kus práce pro rozvoj korespondenčního šachu.
(hz)
Více se dočtete na našem webu
dnesek.lovosice.com

Nový seriál Lovosického dneška:

Knihovna - věc veřejná, 2. část
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.
Po druhé světové válce se muselo
s knihovnou začít úplně znova. Brzy
po květnové revoluci začala v Lovosicích a okolí pracovat Místní rada
osvětová, jejíž činnost zahrnovala
řadu oblastí (přednášková činnost,
ochotnická představení, koncerty
symfonického orchestru aj.). Až do
roku 1950 vydávala pro informaci
občanstva Kulturní zpravodajství – to
bylo znovu obnoveno až v roce
1958, kdy Městský národní výbor
začal vydávat Kulturní kalendář a pro
členy MNV a aktivisty informační list
„Lovosice 1958“ (ten vycházel i v
roce 1959 a 1960). Městskou veřejnou knihovnu dostal na starost František Karták, odborný učitel.
Znovuotevřená česká škola neměla
sice ani jednu českou knihu, ale v
roce 1946 provedly děti sbírku, která
vynesla 214 knih. V dalších letech
byly knihy přikupovány z rozpočtu
místní školní rady; v roce 1948 už
měla obecná škola 471 knih a 341
čtenářů, kteří přečetli 4 661 knih. Na
jednoho čtenáře připadlo 13 přečtených knih.
Základem obnovené městské knihovny se staly dary od občanů i
organizací. Knihy se půjčovaly v
Benešově (dále Gottwaldově, dnes
Školní) ulici v budově pozdějšího
Ústavu národního zdraví (bylo tam
dětské středisko). Oficiální potvrzení
existence knihovny pochází z roku
1947; tehdy měla knihovna 1 250
svazků a navštěvovalo ji 273 čtenářů;
vykázáno bylo 3 233 výpůjček. Knihovna byla (alespoň dle publikace
Františka Frühaufa) bohatě dotována
Místním národním výborem (MNV)
Lovosice. Postupně se měnilo umístění i knihovníci. V roce 1948 byla ke
knihovně připojena politická knihovna Gottwaldova a půjčovalo se v
zasedací síni bývalého Okresního
národního výboru – zapsáno bylo
307 čtenářů, kteří si vypůjčili 6 869
svazků. Tehdy se plánovalo zakoupení nových regálů pro knihy, MNV
na ně věnoval 20 000 korun. V roce
1949 se knihovna přestěhovala do
budovy v ulici Osvoboditelů, kde
dnes sídlí prodejna dámské módy
Liběny Charvátové.
Ve zprávě knihovníka Františka
Kartáka Závěrečná zpráva městské
veřejné knihovny v Lovosicích, která
byla přednesena 17. ledna 1949, je
dále uvedeno, že (citace): „Nejvíce

čtenářů je z řad dělníků. Také mládež je velmi četně zastoupena. Dosud ale mnoho zdejších lidí nejeví
nejmenšího zájmu o četbu, ač knihovna může vyhovět i náročným
čtenářům.“ Knihovna měla v té době
1705 inventárních čísel a na zápisném, půjčovném a upomínkách bylo
vybráno 7 420 korun. Knihovně přispívaly i některé spolky – Svaz bojovníků za svobodu, Sokol, Svaz
zahraničních Čechů a další. Pro rok
1949, tj. pro první rok 1. pětiletky, se
plánovalo zvýšit počet svazků na
2 000 – při nákupu se mělo pamatovat na novou socialistickou literaturu. Byla pořízena vývěsní skříňka pro
knihovnu, kde byly uveřejňovány
zprávy pro čtenáře.
V roce 1949 vznikl samostatný
lovosický okres a knihovna byla v
roce 1951 úředně ustanovena jako
Okresní lidová knihovna. V té době
se knihovna opět stěhovala a to do
ulice 8. května. K jejímu rozšíření
došlo v roce 1952, kdy byla knihovna
nově vybavena a rozšířena o dětské
oddělení. Střídali se knihovníci – po
F. Kartákovi nastoupil důchodce pan
Zezulka, po něm B. Cmíralová a
měnilo se též zaměření knihoven. Při
prohlížení časopisu „Za lepší život“ (týdeník pracujících lovosického
okresu – měl 2 strany, byl tištěn na
velice špatném papíru a stál 10 haléřů) jsem našla v čísle 46/1955 nepodepsaný článek Jak má vypadat
knihovna, který se týkal skladby knih.
Zastoupení mělo být následující:
- politická literatura 8 %
- naučná a odborná literatura 22 %
- pro mládež 15 %
- literatura v ruském jazyce 3 % (při
knihovně asi pracoval Lidový kurs
ruštiny).
Další rozvoj knihovny byl podporován dotacemi okresu, ale také ideologicky striktně řízen „v socialistickém duchu“; na jedné straně vzrůstal
nový knihovní fond, ale také docházelo k vyřazování mnoha knih „nesocialistických“ autorů (v týdeníku „Za
lepší život“ je jako nevhodný autor
uváděn například Zane Grey a kovbojky vůbec). Z vlastní zkušenosti
vím, že se vyřazoval Kája Mařík a
studentské románky J. Hüttlové –
pomáhala jsem v chomutovské knihovně a něco jsem si mohla vybrat.
Eva Hozmanová, kronikářka Lovosic

(konec II. části)

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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Aktuality

Ředitelem nové organizace je Pawel Szymański
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace je zřízena od 1. července 2019 městem Lovosice a slouží hlavně občanům Lovosic.

Od začátku prázdnin funguje ve
městě nová příspěvková organizace
se zaměřením na sociální služby.
V jejím čele stanul Pawel Szymański.
Organizace byla zřízena proto, aby
byly ještě lépe přístupny občanům
města Lovosice pečovatelské služby a
aby se mohly lépe vyvíjet a reagovat
na vznikající požadavky uživatelů.
„Hlavním posláním a účelem organizace je poskytovat kvalitní podporu
a pomoc občanům s lidským a individuálním přístupem, a to těm, kteří se
ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně
nebo úplně odkázáni na pomoc jiných. Chceme být kvalitní a nápomocnou službou, která bude žádaná
v našem okolí a umožní co nejdéle
setrvat lidem, nejen seniorům, v jejich
přirozeném domácím prostředí,“
uvedl Pawel Szymański.
Sídlo organizace se nachází v ulici
28. října v domě s pečovatelskou
službou. „Všichni, kteří potřebují a
spadají do naší cílové skupiny, nás
mohou požádat například o pomoc

Mgr. Pawel Szymański
Narozen: 12. října 1978 ve městě
Zgierz v Polsku
Studium: vysokoškolské vzdělání
na Univerzitě Palackého v Olomouci

s hygienou, nákupem, doprovodem,
úklidem nebo donáškou, případně
dovážkou jídla. Zájemci o využívání
služeb nás mohou kontaktovat telefonicky nebo písemně,“ dodal Szymański.

Veškeré informace najdete na
ssmlovo.cz nebo vám budou sděleny
na telefonních číslech 739 028 725
(sociální pracovnice), 736 113 863
(ředitel organizace) či pevné lince
416 532 747.
(tuc, foto tuc)

Kariéra: práce ve školství jako
učitel 2. stupně, střední školy s
maturitou, vychovatel a sociální
pracovník ve věznici a v azylovém
domě. Dále pracoval jako sociální
pracovník a vedoucí domova pro
seniory v Domově na Dómském
pahorku v Litoměřicích. Asistent,
zástupce ředitelky a koordinátor
sociálních a zdravotních služeb
Farní charity Litoměřice a vedoucí
Pečovatelské služby v CSOP na
Praze 10
Záliby, koníčky: rodina, etika a
bioetika, historie, turistika

Kuželkářské utkání v Coswigu vyhráli hráči z Lovosic
Již posedmé se uskutečnilo každoroční setkání s přátelským utkáním kuželkářských klubů Lovosic a partnerského města Coswigu.

Je velmi příjemné, že i v tomto
sportovním odvětví nalezlo naše
město v Coswigu svou odezvu. Kuželkářský sport patřil léta v Lovosicích
k mimořádně populárním a historicky
tradičním. Nad kuželkami se setkávalo mnoho lidí, byly zdrojem neformálního sportovního vyžití bez
vyšších sportovních ambic. Možná i
pro předpokládanou zdánlivou jednoduchost a nenáročnost.
Hala byla postavena stejně jako
další sportoviště spoluprací se Severočeskými chemickými závody. Osudovou ranou pro ni a tím i celý klub
se staly povodně v roce 2002. Hala
stojící u fotbalového hřiště byla vodou kompletně zničena a i přes relativně malé náklady na obnovu nebyla
jako jediná ze všech sportovišť po
povodních znovu postavena. Je proto
malým zázrakem, že se tento sport i
přes absenci tréninkového prostoru v
Lovosicích stále drží. Hráči trénují v
jiných městech (Teplice, Ústí nad
Labem, Bohušovice), které však
vzhledem k počtu vlastních hráčů
nejsou schopni dlouhodobě zajistit
volný časový harmonogram pro externí kuželkáře cizího klubu.
V Coswigu se donedávna potýkal
místní klub se stejným problémem.

Hala s dvoudrahou v městské části
Sörnewitz totiž lehla popelem po
ataku neznámého žháře. Na zbrusu
novou čtyřdráhu přispělo financemi
celé Sasko. Investice ve výši 1,2 milionu euro se vyplatila. Hráči se, podob-

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant (všechny barvy) a Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209 korun za kus.

Prodej: 22. srpna u Billy v Lovosicích od 13.30 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9 - 16 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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ně jako u nás, rekrutují ponejvíce z
bývalých vrcholových sportovců, kteří
se takto aktivně udržují. A hrát kuželky aktivně (chápejme jako ligu)
vskutku není žádná selanka, jak by si
možná neznalý člověk myslel. Koule

vážící 4,5 kilogramu a minimálně 150
hodů, k tomu je potřebná technika. V
kuželkách se hraje na rozdíl od dnes
populárního bowlingu i mistrovství
světa.
Po uvítacím ceremoniálu a krátké
prohlídce Sörnewitz se uskutečnila
návštěva nedaleké Míšně. Tato historická perla na Labi s malebnými uličkami, dómem a hradem tvoří nepřehlédnutelnou a typickou dominantu
celé oblasti. Po návratu do haly započalo utkání, které se neslo ve velmi
přátelské atmosféře, což ovšem nezmenšovalo nasazení všech hráčů. Na
drahách nastoupili vždy dva a dva
hráči z obou týmů, kteří se vystřídali
na všech čtyřech postech a na každém měli 30 hodů. Oba týmy odvedly výborné výkony. Zvítězit však může
pouze jeden a to se povedlo našim
hráčům, kteří celkem získali 4 045
bodů s náskokem o 194 bodů před
SV Motor Sörnewitz. Po předání cen
nejlepším hráčům a zaslouženém
občerstvení byl prostor k zhodnocení, popovídání a plánování nadcházejících zápolení.
Děkujeme přátelům z Coswigu za
výborné zajištění akce, Erice Trefné za
překlad a našim kuželkářům přejeme
mnoho dalších vítězství.
(rys)

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

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z červencového vydání:
Altros Rockfest

Lovosický rockový festival Altros
(Alternativní rocková scéna) vznikl
v roce 2001 snahou studentů lovosického gymnázia uspořádat ve
městě vystoupení bigbítové tancovačkové legendy, hudební skupiny Brutus. Postupem času se
letní hudební večer proměnil ve
dvoudenní rockfest, který již o
několik let později vítal stovky
posluchačů rockové muziky všech
generací. Na pódiu lesoparku Osmička tak mohli díky organizátorskému teamu v čele s Pavlem Fuksou návštěvníci vidět a
slyšet špičky české rockové scény
jako Arakain, Visací zámek, Škwor,
Matahari, X-Core, Existenci, Anarchuz, UDG, Františka Sahulu, Čes-

srpen 2019

ké srdce, Alkehol, Morčata na
útěku a řadu dalších. V druhé
dekádě existence festivalu se ani
Lovosicím nevyhnula nízká návštěvnost kulturních akcí, která
řadu festivalů v republice zcela
pohřbila. Altros však toto období
ustál, dočasně se stal komorním,
překonal povodně a již od roku
2015 probíhá opět v plnohodnotné dvoudenní podobě pod
taktovkou Honzy Štoka, který za
festivalem stojí již desátý rok. Ani
letos v program nechyběla známá
jména - 19. ročník lákal na kapely
Plexis, Viléma Čoka, Krausberry,
Root nebo lovosické SteelFaith,
kde pořadatel rovněž působí jako
autor a aktivní hudebník.

V čížkovické cementárně se na komíně vylíhli sokoli
V jedné z budek na nejvyšším ochozu závětrné strany v čížkovické
cementárně se vylíhla tři mláďata sokola stěhovavého – letos to byli
jeden sameček a dvě samičky. Za posledních pět let se zde vylíhlo
celkem patnáct mláďat.
(hz)

Některé autobusové zastávky v Lovosicích
změnily název
Zastávka Lovosice Deli nese nově název Lovosice Žižkova a Lovosice
ÚNZ je Lovosice Centrum.
(hz)

Potravinová banka bude mít pojízdné výdejny
Potravinová banka v Ústeckém kraji (PBUK) plánuje od roku 2020
zavedení nové služby, tzv. pojízdné výdejny. Cílovou skupinou budou
především senioři (případně další potřební) v lokalitách působnosti
PBUK, kam nedosahují služby stávajících odběratelských organizací.
Ve městě Lovosice se mohou klienti Naděje momentálně obrátit pro
jednorázovou či pravidelnou potravinovou pomoc na odběratelskou
organizaci Naděje na adrese Nádražní 805. Kompletní informace o
službách najdete na stránkách pbuk.cz.
(tuc)
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